
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 304/07)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.11.9.

Támogatás száma N 391/06

Tagállam Dánia

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Reduktion af afgift på brændsler til fjernvarmeproduktion mod samme niveau
som ved kraftvarmeproduktion

Jogalap L81, vedtaget af Folketinget 16.12.2005: Forslag til lov om ændring af forskel-
lige miljø- og energiafgiftslove; and; L156, 3 vedtaget af Folketinget 0.05.2006:
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov
om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og
lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem, Energiatakarékossági támogatás

Támogatás formája Adókulcscsökkentés

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 20 millió DKK; tervezett támogatás teljes összege:
80 millió DKK

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2006.7.1.-2010.7.1.

Gazdasági ágazat Energia

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Skatteministeriet
Nikolai Eigtveds Gade 28
DK-1402 København K

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 2007.10.10.

Támogatás száma N 349/07

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle en faveur du programme OSIRIS

Jogalap Régime N 121/06
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Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 31,259 millió EUR

Támogatás intenzitása 45 %

Időtartam 2014.12.31-ig

Gazdasági ágazat Vegy- és gyógyszeripar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agence de l'innovation industrielle
195, Bd Saint Germain
F-75007 Paris

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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