
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 301/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.29.

Támogatás száma N 4/07

Tagállam Lengyelország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Pomoc horyzontalna na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszcze-
niem (PL 5/2004)

Jogalap Art. 405 Ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2006 nr 129
poz. 902, nr 169, poz. 1199 i nr 170, poz. 1217) Rozporządzenie RM z
27.4.2004 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej
na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz.U nr 98, poz.
992 oraz z 2005 nr 214, poz. 1794)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás, Állami követelésről való
lemondás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 50 millió EUR

Támogatás intenzitása 65 %

Időtartam 2007.1.1.-2007.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PL-02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 3a oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej

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 2007.6.28.

Támogatás száma N 7/07

Tagállam Lengyelország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Pomoc horyzontalna na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów
do wymagań ochrony środowiska (PL 17/2004)

Jogalap Art. 405 Ustawy z 27.4.2001 Prawo ochrony środowiska. Rozporządzenie Rady
Ministrow z 27.4.2004 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do
wymagan ochrony środowiska
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Állami követelésről való lemondás, Kamat-
támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 60 millió EUR

Támogatás intenzitása 65 %

Időtartam 2007.1.1.-2007.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PL-02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 3a oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej

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 2007.11.8.

Támogatás száma N 413/07

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Extension du régime d'aide visant la taxe affectée «Ameublement» au secteur des
industries du bois

Jogalap Article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 modifié par Article 44 de
la loi de finances pour 2005 Article 109 de la loi de finances pour 2007 (Loi no

2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Szektorális fejlesztés

Támogatás formája Adójellegű járulék

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 5 millió EUR; tervezett támogatás teljes összege: 15 mil-
lió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2010.12.31-ig

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Le Comité de développement des industries françaises de l'ameublement
(CODIFA), le Centre technique du bois et de l'ameublement le Centre technique
des industries de la mécanique

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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A határozat elfogadásának időpontja 2007.9.21.

Támogatás száma N 418/07

Tagállam Ausztria

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Umweltförderung im Inland (UFI)

Jogalap Umweltförderungsgesetz 1993, BGBl. 185/1993 idF BGBl. I 24/2007

Förderungsrichtlinien 2001 (in der Folge Umbenennung auf 2002) für die Umwelt-
förderung im Inland (UFI), in der Fassung 2005, www.publicconsulting.at

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 120,24 millió EUR

Támogatás intenzitása 45 %

Időtartam 2007.1.1.-max 2012.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Österreichische Regierung

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 2007.9.10.

Támogatás száma N 459/07

Tagállam Olaszország

Régió Trentino

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Aumento degli stanziamenti del regime di aiuti per la tutela dell'ambiente
N 601/06 a Trento

Jogalap Legge provinciale n. 6/99, art. 4 — integrazione della disciplina «interventi per
la promozione di misure di protezione ambientale» — trasferimento di azienda
per motivi (Trento)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 2,5 millió EUR

Támogatás intenzitása 40 %
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Időtartam 2007.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Friuli-Venezia-Giulia
Via Udine, 9
I-34132 Trieste

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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