
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2005/C 240/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.4.20

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: E10/2005

Megnevezése: rádió- és televízióelőfizetési díj – Franciaország

Célkitűzés: A francia közszolgálati televízió – a France Télévi-
sion – finanszírozása.

Jogalap: Loi no 49-1032 du 30 juillet 1949

Költségvetés: az összeg évenként változik

Időtartam: A fenti jogszabályok képezik a közszolgálati
műsorszórással megbízott France Télévision folyamatban lévő
finanszírozásának alapját.

Egyéb információ: A Bizottság határozata kijelenti, a France
Télévision számára jóváhagyott támogatások létező állami
támogatást képeznek a 659/99 számú eljárási rendelet 1. cikk
b) pontja értelmében. A Bizottság kérését követően a francia
hatóságok elkötelezték magukat, hogy változtatnak a francia
közszolgálati műsorszórás finanszírozási rendszerének bizonyos
aspektusain, biztosítva ezzel annak jelenlegi összeférhetőségét a
közös piaccal.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.3.30

Tagállam: Luxemburg

Támogatás száma: N205 C/2004 és N205 D/2004

Megnevezése: A középvállalkozások számára nyújtott támo-
gatásokról szóló kerettörvény

Célkitűzés: Környezetvédelem; K+F tevékenységek elősegítése

Jogalap: loi portant création d'«un cadre général des régimes
d'aides en faveur du secteur des classes moyennes»

Költségvetés: 1 millió EUR (környezetvédelem) és
500 000 EUR (K+F)

Támogatás intenzitása vagy összege:
– maximum 40 %, a környezetvédelmi célokra nyújtott kiegé-

szítő támogatás nélkül

– 100 % + 15 % a szennyezett környezetű tájak rehabilitáció-
jára nyújtott támogatásokra

– 25 %, 50 % és 75 % a kutatási támogatásokra a kutatás
stádiumától függően, kiegészítő támogatás nélkül

Időtartam: 6 év

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.4.20

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 206/2003

Megnevezés: Vízi úton történő fuvarozás támogatása (WFG)

Célkitűzés: A szállítási mód közútról vízi útra történő megvál-
toztatásának előmozdítása érdekében az új/a meglévő part-
menti, rövidtávú tengeri és belvízi úti szolgáltatások támoga-
tása, feltéve, hogy ez a teherautóval való fuvarozást kiváltja és
az Egyesült Királyságon belül környezeti előnnyel jár

Jogalap: Transport Act 2000, section 272; Transport
(Scotland) Act 2001, section 71

Költségvetés: Egy 60 millió £-os teljes költségvetés kerül
meghatározásra a fuvarozási módok támogatási rendszerére
(FFG) és a vízi úton történő fuvarozás támogatására (WFG)
vonatkozóan.

Időtartam: 6 év
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Egyéb információk: A rendszer a meglévő fuvarozási módok
támogatási rendszerének (FFG) (1) kiegészítése

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

(1) N 649/2001- Egyesült Királyság – Fuvarozási módok támogatása;
2001.12.20-i bizottsági határozat

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.4.20

Tagállam: Franciaország

A támogatás száma: N 312/2003

Megnevezése: Az Ipari műszaki központok (CTI) és a Tech-
nikai fejlesztési szakmai központok (CPDE) finanszírozási
módjának megújítása

Célkitűzés: A gépipari termékek, a fogyasztási javak és az
építőanyagok promóciója (Fogyasztási javak, gépipari termékek,
építőanyagok)

Jogalap: loi 2001-692 du 1er août 2001 et loi de finance
annuelle

Időtartam: A Bizottság által történt jóváhagyástól számítva
2004. december 31-ig

Egyéb információ: Kedvezményezett A CTI-k és a CPDE-k a
fogyasztási javak, a gépek és az építőanyagok ágazataiban

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.3.3

Tagállam: Németország (Szászország)

Támogatás száma: N 548/04

Megnevezése: Új vagy újszerű termékek és módszerek kifej-
lesztésének támogatása Szászországban – Az NN32/98 támo-
gatás meghosszabbítása.

Célkitűzés: K&F

Jogalap:

Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit über die Gewährung von Zuwendungen für
Projekte zur Entwicklung neuer oder neuartiger Produkte und
Verfahren im Freistaat Sachsen (Einzelbetriebliche Projektförde-
rung) vom 7. Februar 2001;

Vorläufige Sächsische Haushaltsordnung (SäHo) vom
19. Dezember 1990;

Vorläufige Verwaltungsvorschrift zu §§ 23, 44 SäHo

Költségvetés: 225 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 50 % az ipari kutatásra;
25 % a kísérleti fejlesztésre; plusz 10 % KKV bónusz (ahol alkal-
mazható); plusz 10 % bónusz a K&F intézetek és cégek közötti
hatékony együttműködésért.

Időtartam: 2005.1.1. – 2009.12.31.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Elfogadás időpontja: 2005.6.21

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 582/04

Címe: Bio-üzemanyagokra vonatkozó támogatás/adókedvez-
mény

Célja (szektor): Környezetvédelem

Jogalap: Art. 21 par. 6 del Decreto Legislativo 25 ottobre
1995 n. 504; legge del 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005)

Támogatás intenzitása vagy mennyisége: 561 267 000 EUR

Időtartam: 2010.6.30. határozatlan

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.7.14

Tagállam: Egyesült Királyság (Wales)

Támogatás száma: N 597/2003

Megnevezése: Faenergiával foglalkozó vállalkozások támoga-
tási programja

Célkitűzés: A program célja a fa mint megújuló energiaforrás
használatának ösztönzése Walesben. A program olyan projek-
teket támogat, amelyek elősegítik a tűzifapiac kialakulását
Walesben.

Jogalap: 1967 Forestry Act

Költségvetés: 6 millió GBP (9 millió EUR) a program teljes
időtartamára.
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Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható költ-
ségek maximum 40 %-a, plusz 5 % a 87. cikk (3) bekezdés c)
pontjában szereplő régiókban, ill. plusz 10 % a 87. cikk (3)
bekezdés a) pontjában szereplő régiókban. További 10 %
adható a kis- és középvállalkozásoknak

Időtartam: 3 év (2007. szeptemberéig)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.5.3

Tagállam: Belgium (Flamand régió)

Támogatás száma: N 608/2004

Megnevezése: Kombinált hő- és villamosenergia-termelési
igazolások

Célkitűzés: Környezetvédelem (energiaágazat)

Jogalap: Besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004
houdende de openbaredienstverplichting ter bevordering van
de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstalla-
ties

Támogatás intenzitása vagy összege: Az intézkedés nem
minősül támogatásnak.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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