
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2007/C 220/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.13.

Támogatás száma N 541/06

Tagállam Olaszország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Aiuti destinati alla formazione a favore di Fiat Auto per il periodo 2006-2008

Jogalap Articolo 9 della legge N. 236 del 19.7.1993 «Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione»

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Képzés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 23,88 millió EUR

Támogatás intenzitása 70 %

Időtartam 2007–2009

Gazdasági ágazat Gépjárművek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

Egyéb információ A 2003. szeptember 17-i határozattal az N 322/03 sz. ügyben jóváhagyott
támogatás meghosszabbítása

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.22.

Támogatás száma N 866/06

Tagállam Svédország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Skattefrihet för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning

Jogalap Lagen (1994:1776) om skatt på energi; förslag om ändring i lag; 1 kap. 9 §, 2
kap. 11 § första stycket, 1 och 7 kap. 3 §; regeringens proposition
2006/2007:13
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Adóalap-csökkentés

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 149 millió SEK; Tervezett támogatás teljes összege:
940 millió SEK

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2007.1.1.-2012.12.31.

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Skatteverket
S-171 94 Solna

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.7.10.

Támogatás száma N 898/06

Tagállam Portugália

Régió Alentejo

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Repsol Polimeros

Jogalap Decreto-Lei n.o 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefí-
cios Fiscais; Decreto-Lei n.o 70-B/2000 de 5 de Maio — aprova o enquadra-
mento legal de referência para apoio directo e indirecto as empresas

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Regionális fejlesztés

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön, Adókedvezmény

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 103,3 millió EUR

Támogatás intenzitása 12,99 %

Időtartam 2007–2010.12.31.

Gazdasági ágazat Vegy- és gyógyszeripar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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