
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 108/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.2.27.

A támogatás száma N 643/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ermäßigung der Mineralölsteuer für Lade- und Löschunternehmen in deutschen
Seehäfen

Jogalap Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur
Änderung des Stromsteuergesetzes vom 15. Juli 2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A más tagállamokban találhatóval azonos mozgástér biztosítása a rakodási
ágazatban

A támogatás formája Jövedékiadó-kedvezmény

Költségvetés Legfeljebb évi 25 millió EUR

A támogatás intenzitása —

Időtartam Tíz év

Érintett gazdasági ágazat Rakodási szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

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 2008.3.11.

Támogatás száma N 166/07

Tagállam Bulgária

Régió Támogatott térségek, ahol a munkanélküliség aránya legalább 35 %-kal megha-
ladja a Bulgáriára jellemző munkanélküliség átlagos értékét

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Регионална помощ — Закон за корпоративното подоходно облагане (член 184)

Jogalap Закон за корпоративното подоходно облагане

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás

Támogatás formája Adókedvezmény

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 22 millió BGN
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Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2007.1.1.-2013.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Министерство на финансите
(Ministerstvo na finansite)
Национална агенция за приходите
(Natsionalna agentsia za prihodite)
БГ-1000 София, ул. Г. С. Раковски № 102
BG-1000 Sofia, ul. G. S. Rakovski no 102

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 2008.3.11.

Támogatás száma N 519/07

Tagállam Lengyelország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Projekt Programu pomocy publicznej dla przedsiębiorców zatrudniających osoby
pozbawione wolności, dotyczący pomocy przewidzianej w ustawie z dnia
28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. nr 123,
poz. 777, z 2003 r. nr 202, poz. 1957, z 2004 r. nr 273, poz. 2703 oraz z
2006 r. nr 66, poz. 471) oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu
osób pozbawionych wolności oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych

Jogalap Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
(Dz.U. nr 123, poz. 777, z 2003 r. nr 202, poz. 1957, z 2004 r. nr 273, poz.
2703 oraz z 2006 r. nr 66, poz. 471).

Projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön, Adóalap-
csökkentés

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 35 millió PLN

Támogatás intenzitása —

Időtartam —

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Dyrektor Generalny Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37A
PL-02-521 Warszawa

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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