31.5.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE
UNIE

COMMISSIE
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 134/01)

Datum waarop het besluit is genomen

11.3.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 326/07

Lidstaat

Italië

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Riduzione della tassazione sul biodiesel

Rechtsgrondslag

La base giuridica è la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, paragrafi
da 368 a 371

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 384 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd

1.1.2007-31.12.2010

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Customs Agency
Via Carucci, 71
I-00143 Roma

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Datum waarop het besluit is genomen

7.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 621/07

Lidstaat

Oostenrijk

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften

Rechtsgrondslag

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften-Gesetz 2007, Körperschaftsteuergesetz
1988, Einkommensteuergesetz 1988

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Risicokapitaal, kleine- en middelgrote ondernemingen

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 10 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd

25.3.2008-31.12.2012

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Bundesministerium für Finanzen
Hintere Zollamtsstraße 2b
A-1030 Wien

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

18.3.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 52/08

Lidstaat

Cyprus

Regio

—

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Καθεστώς ενίσχυσης για την ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών 2008-2012
(Kathestos enischisis gia tin anaptiksi aeroporikon grammon 2008-2012)

Rechtsgrondslag

—

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, connectiviteit

Vorm

Subsidie

Begrotingsmiddelen

18 mln EUR

Steunintensiteit

Overeenkomstig punt 79, onder f), van de communautaire richtsnoeren voor
financiering van luchthavens en aanloopsteun van de overheid voor luchtvaartmaatschappijen met een regionale luchthaven als thuishaven (2005/C 312/01)

31.5.2008

31.5.2008
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Looptijd

1.4.2008-31.3.2012

Betrokken economische sectoren

Vervoer

Naam en adres van de autoriteit die de
steun verleent

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kupriakos Organismos Tourismou)
Λεωφόρος Λεμεσού 19 (Leophoros Lemesou 19)
CY-2112 Αγλαντζιά (CY-2112 Aglantzia)

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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