
II

(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

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)

(2008/C 113/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.3.11.

Támogatás száma N 412/07

Tagállam Olaszország

Régió Piemonte

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Progetto «Reduce Digital Divide» in Piemonte

Jogalap D.L. n. 259 del 1o agosto 2003; Delibera Regionale n. 59-3084 del 5 giugno
2006 e n. 40-2471 del 28 marzo 2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Szektorális fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 3,806 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 3,806 millió EUR

Támogatás intenzitása 80 %

Időtartam 2008.1.30.-2008.7.31.

Gazdasági ágazat Posta és telekommunikáció

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Piemonte

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 2008.3.31.

A támogatás száma N 687/07

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Uitbreiding van de CO2-reductierregeling in de vervoersector

Jogalap HDZJ/S&W/2007, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling CO2-reductie
verkeer en vervoer met het oog op het wijzigen van de vervaldatum

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A környezet védelme (a közlekedési ágazatban)

A támogatás formája Beruházási támogatások

Költségvetés 1,85 millió EUR (az eredeti programénál nagyobb költségvetés)

A támogatás intenzitása Bruttó 30 % (40 % a KKV-k számára)

Időtartam 2008. január–2008. december

Érintett gazdasági ágazatok Elsősorban a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok elosztásának ágazata

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Nederland

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 2008.3.26.

A támogatás száma N 80/08

Tagállam Olaszország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Proroga di un regime di riduzione degli oneri sociali a carico del datore di
lavoro nel settore del cabotaggio marittimo per il 2008

Jogalap Art. 2, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)» GU n. 300 del 2 dicembre 2007

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az Olaszországban kabotázs-szolgáltatást nyújtó olasz hajózási vállalkozók
versenyképességének javítása

A támogatás formája A társadalombiztosítási járulékok csökkentése

Költségvetés 20 millió EUR
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A támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 1 év

Érintett gazdasági ágazatok Tengeri közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero dei Trasporti

Egyéb információ Határozat arról, hogy nem emelhető kifogás az intézkedés ellen, mivel az össze-
egyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjával és a
tengeri közlekedési ágazatban alkalmazott állami támogatásokról szóló közös-
ségi iránymutatással

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

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