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BESLUT

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 21 mars 2007
om den stödordning C 18/2006 (ex N 524/2005) som Italien planerar att genomföra till förmån för
små och medelstora företag
[delgivet med nr K(2007) 1175]
(Endast den italienska texten är giltig)
(Text av betydelse för EES)

(2007/335/EG)
som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende den
berörda stödåtgärden.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket,

(3)

Kommissionens beslut att inleda förfarandet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2). Kommissionen har uppmanat berörda parter att inkomma med
sina synpunkter på stödet i fråga.

(4)

Genom en skrivelse av den 23 juni 2006 meddelade
Italien att man avsåg att inkomma med ytterligare kommentarer avseende en särskild aspekt.

(5)

Inga andra berörda parter har inkommit med synpunkter
under förfarandets gång.

(6)

Genom skrivelser av den 21 september 2006 och den 10
januari 2007 begärde kommissionen ytterligare upplysningar.

(7)

Genom en skrivelse av den 30 januari 2007, registrerad
av kommissionen den 2 februari 2007, underrättade Italien kommissionen om att den anmälda åtgärden hade
upphävts.

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 62.1 a,

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter
tillfälle att yttra sig (1), och

av följande skäl:

I. FÖRFARANDE
(1)

(2)

Genom en skrivelse av den 18 oktober 2005 anmälde de
italienska myndigheterna den ovan nämnda stödordningen till kommissionen. Genom skrivelser av den 20
december 2005, 13 mars 2006 och 27 mars 2006 har
de italienska myndigheterna inkommit med ytterligare
upplysningar. Genom skrivelser av den 10 november
2005 och 8 februari 2006 begärde kommissionen ytterligare detaljerade upplysningar.

Genom en skrivelse av 16 maj 2006 underrättade kommissionen Italien om åsitt beslut att inleda det förfarande

(1) EUT C 146, 22.6.2006, s. 18.

(2) Se fotnot 1.
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II. DETALJERAD BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN
(8)

Åtgärden skulle främja tillväxten av mikroföretag och
små företag genom skattelättnader efter konsolideringsförfaranden (koncentrationer eller övertaganden av
mikro- och småföretag). Den anmälda åtgärden skulle
ha uppgått till 120 miljoner euro 2006, 242 miljoner
euro 2007 och 122 miljoner euro 2008.

IV. BEDÖMNING
(12)

(10)

Den rättsliga grunden för åtgärden är artikel 2 i lagdekret
nr 106 av den 17 juni 2005, som omvandlades till lag nr
156 den 31 juli 2005. Den rättsliga grunden innehåller
en bestämmelse om genomförandeförbud. Stödordningen
har inte genomförts.

Italien genomförde en liknande åtgärd 2005 (3), inom
ramen för den förordning som föreskriver gruppundantag för stöd till små och medelstora företag (4). I den
åtgärden var skatteavdraget begränsat till 50 % av kostnaderna för konsulttjänster under koncentrations- eller
övertagandeförfarandet. De italienska myndigheterna påpekade, med tanke på ovan nämnda begränsning, att
åtgärden hade varit en ringa framgång eftersom man
hade tagit emot 132 ansökningar till ett totalt belopp
på 3 442 261 euro i skatteavdrag av vilka bara 46 beviljades till ett totalt belopp på 415 306 euro.

III. KOMMENTARER FRÅN ITALIEN
(11)

Genom en skrivelse av den 30 januari 2007 underrättade
de italienska myndigheterna kommissionen om att anslaget för den berörda åtgärden hade använts för andra
ändamål och att den anmälda åtgärden inte hade genomförts eftersom den hade upphävts.

(3) På basis av artikel 9 i lagdekret nr 35/2005, som omvandlats till lag
nr 80/2005, registrerad hos kommissionen den 21 april 2005 under
referensnummer XS 89/05.
4
( ) Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari
2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag (EGT L 10, 13.1.2001,
s. 33).

Till följd av att anmälan har återkallats saknar förfarandet
grund.

V. SLUTSATSER
(13)

(9)

16.5.2007

Kommissionen har därför beslutat att avsluta förfarandet
enligt artikel 88.2 i EG-fördraget eftersom det saknar
grund till följd av att Italien har upphävt åtgärden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Till följd av att Italien har upphävt den anmälda åtgärden saknar
det berörda förfarandet grund. Kommissionen har därför beslutat att avsluta det inledda förfarandet enligt artikel 88.2 i EGfördraget.

Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2007.
På kommissionens vägnar
Neelie KROES

Ledamot av kommissionen

