
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 220/02)

Data przyjęcia decyzji 13.6.2007

Numer pomocy N 541/06

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuti destinati alla formazione a favore di Fiat Auto per il periodo 2006-2008

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

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Szkolenia

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 23,88 mln EUR

Intensywność pomocy 70 %

Czas trwania 2007-2009

Sektory gospodarki Przemysł motoryzacyjny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

Inne informacje Przedłużenie programu pomocy zatwierdzonego decyzją z dnia 17 września
2003 r. w sprawie nr N 322/03

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji 22.6.2007

Numer pomocy N 866/06

Państwo członkowskie Szwecja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Skattefrihet för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning

Podstawa prawna 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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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona środowiska

Forma pomocy Obniżenie podstawy podatku dochodowego

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 149 mln SEK; Całko-
wita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 940 mln SEK

Intensywność pomocy —

Czas trwania 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Skatteverket
S-171 94 Solna

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 10.7.2007

Numer pomocy N 898/06

Państwo członkowskie Portugalia

Region Alentejo

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Repsol Polimeros

Podstawa prawna 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

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rozwój regionalny

Forma pomocy Pożyczka uprzywilejowana, Ulga podatkowa

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 103,3 mln EUR

Intensywność pomocy 12,99 %

Czas trwania 2007-31.12.2010

Sektory gospodarki Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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