
Az új tagállamokban a közlekedési ágazatban létező állami támogatási intézkedések közzététele

(2006/C 220/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A Csatlakozási Szerződés IV. melléklete 3. fejezetének 4. cikkében előírt eljárással összhangban a Cseh
Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai
Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság tájékoztatta a Bizott-
ságot azon állami támogatási intézkedésekről, amelyek az EK-Szerződés 88. cikkének (1) bekezdése szerint
a csatlakozás időpontjától számított harmadik év végéig létező támogatásnak tekinthetők. A Litván Köztár-
saság nem tájékoztatta a Bizottságot ilyen intézkedésekről.

Ezen állami támogatási intézkedéseknek a Bizottsághoz a tagállamok által bejelentett listáját a bejelentő
ország hivatalos nyelvén az alábbiakban tesszük közzé.

A listát az Európai Bizottság hivatalos munkanyelvein (angol, francia, német) a Bizottság következő inter-
netes oldalán tesszük közzé:

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm.

Ezt a közleményt semmilyen körülmények között nem szabad a Bizottság ezen intézkedésekkel kapcsolatos
hivatalos állásfoglalásának tekinteni, különösen abban a tekintetben nem, hogy ezek az intézkedések megfe-
lelnek-e a csatlakozási szerződésben lefektetett minden követelménynek vagy összeegyeztethetők-e a
Szerződéssel.

Cseh Köztársaság

1. Zákon č 409/2001 Sb., o poskytnutí záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti
s provozováním letecké dopravy.

2. Bezpečná a ekonomická doprava.

3. Optimalizace dopravní soustavy a její udržitelný rozvoj.

4. Program úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v resortu dopravy v roce 2004.

5. Pomoc státu při odstraňování škod vzniklých katastrofální povodní v roce 2002 na majetku subjektů
provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu.

6. Dotace ke krytí ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Dolním Labi.

7. Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy.

8. Příspěvek na provoz kombinované dopravy.

9. Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy (program 227 620).

10. Úhrada závazků ČD.

11. Splátka jistiny úvěru ČD.

12. Dotace ke krytí ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na Dolním Labi.

13. Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná Ministerstvem dopravy
(program 227 810 – metro a soukromé subjekty ve vodní dopravě).

14. Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002 (program 227 820 – že-
lezniční, silniční a vodní cesty).

15. Podpora rozvoje a obnovy letecké dopravní infrastruktury (program 227 510).

16. Příspěvek na provoz drážní infrastruktury.

17. Dotace na činnost zbytkových státních podniků.

18. Podpora výstavby pražského metra (program 327 410).
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19. Podpora kombinované dopravy (program 327 530).

20. Podpora rozvoje vodních cest (program 327 520).

21. Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel (program 327 610).

22. Výdaje na financování společných programů EU a ČR.

23. Státní záruka úvěru na soupravy s výkyvnou skříní.

24. Zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na
financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA – novelizován
zákonem č. 399/2003 Sb.

25. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění úvěru poskytnutého společností EURO-
FIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel.

26. Ustanovení § 19 odst. 2) zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

27. Zákon č. 409/2001 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti
s provozováním letecké dopravy.

Ciprusi Köztársaság

1. Ειδικό Σύστηµα Φορολογίας για τους Πλοιοκτήτες Κυπριακών Πλοίων

2. Ειδικό Σύστηµα Φορολογίας Υπηρεσιών Πλοιοδιαχείρισης

Észt Köztársaság

1. Riigi omanduses olevate üldkasutatavate väikesadamate, regionaalsete lennuväljade ja raudteefirmade
arendamine.

Magyar Köztársaság

1. Fogyasztói árkiegészítés.

2. A MÁV Rt. személyszállítási közszolgáltatás támogatása, valamint a vasúti pályák és tartozékaik
működtetésének biztosítása.

3. A GySEV Rt. személyszállítási közszolgáltatás támogatása, valamint a vasúti pályák és tartozékaik
működtetésének biztosítása.

4. A MÁV Rt. három vonalának koncesszió keretében történő villamosításához kapcsolódó állami kész-
fizető kezességvállalás.

5. A MÁV Rt. járműrekonstrukciós programjának finanszírozására szolgáló EBRD-hitelhez kapcsolódó
állami garanciavállalás.

6. A MÁV Rt. az Európai Unió által az ISPA program keretében 2000-ben elfogadott vasúti beruházási
projektek hazai társfinanszírozásának érdekében az Európai Beruházási Banktól felvett hiteléhez
nyújtott állami garanciavállalás.

7. A MÁV Rt. gázolajtároló és -feladó berendezései korszerűsítésére felvett beruházási hitelhez kapcso-
lódó állami készfizető kezességvállalás.

8. A GySEV Rt. vasúti közszolgáltatói tevékenységhez szükséges gördülőállomány fejlesztéséhez, 5 db
kétáramrendszerű villamos mozdony megvásárlásához szükséges hitelhez kapcsolódó állami kész-
fizető kezességvállalás (KfW 2001).

9. A MÁV Rt. forgóeszközpótló hiteléhez kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás (2002).

10. A MÁV Rt. vasúti közszolgáltatói tevékenységhez szükséges gördülőállomány felújításához felvett
EUROFIMA-hitelhez kapcsolódó állami egyszerű kezességvállalás (EUROFIMA 2002).

11. A MÁV Rt. forgóeszközpótló hiteléhez kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás (2003).
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12. A MÁV Rt. vasúti közszolgáltatói tevékenységhez szükséges gördülőállomány felújításához felvett
EUROFIMA-hitelhez kapcsolódó állami egyszerű kezességvállalás (EUROFIMA 2003).

13. A MÁV Rt. forgóeszközpótló hiteléhez kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás (2004).

14. A MÁV Rt. pályavasúti tevékenységéhez és a személyszállítási közszolgáltatáshoz szükséges hitelhez
kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás.

15. A MÁV Rt. vasúti közszolgáltatói tevékenységhez szükséges gördülőállomány felújításához felvett
EUROFIMA-hitelhez kapcsolódó állami egyszerű kezességvállalás (EUROFIMA 2004).

16. A MALÉV Rt. regionális flottafejlesztése érdekében felvett EIB-hitelhez kapcsolódó állami készfizető
kezességvállalás.

17. A MALÉV Rt. által a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-től felvett hátrasorolt hitelhez kapcsolódó állami
készfizető kezességvállalás.

18. A MALÉV Rt.-nek hitelt nyújtó kereskedelmi bankok részére történt komfort levél kiadása.

19. A MALÉV Rt.-nek tulajdonosi támogatás.

20. A Budapest Ferihegy Üzemeltető Rt. hiteléhez kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás.

21. Autóbusz-rekonstrukció.

22. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása.

23. A gyorsforgalmi úthálózat és a Széchenyi Plusz Program keretében egyes kiemelt országos közutak
fejlesztésének finanszírozásához korábban felvett hosszú lejáratú hitelek nyomán a Nemzeti Autó-
pálya Rt. által a gyorsforgalmi úthálózat, elkerülő és kiemelt közutak fejlesztéséhez felvett hitelekhez
kapcsolódó állami készfizető kezességvállalás.

24. Üzemanyag jövedéki adójának visszaigénylési lehetősége a vasúti, vízi és légi szállítás jogszabályban
meghatározott területein.

25. Területfejlesztési célelőirányzat.

26. Munkahelyteremtő és munkahelymegőrző támogatás a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, vala-
mint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról
szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet alapján.

27. A pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének támogatása.

28. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása a munkaügyi központok foglalkoztatási
rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását
elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV.19.) MüM rendelet alapján.

29. Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat.

30. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat.

31. Turisztikai célelőirányzat.

32. Beruházás-ösztönzési célelőirányzat.

33. A Beruházás-ösztönzési célelőirányzat, valamint az Energiafelhasználási hatékonyság javítása elő-
irányzat keretében az energiatakarékossági és energiahatékonysági programok támogatási jogcímei.

34. Képzési és beruházási célú felnőttképzési támogatás a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész
felnőttképzési célú keretéből.

35. Térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat.

36. A vállalkozási övezetek támogatására irányuló célelőirányzat.

37. Kistérségi támogatási alap célelőirányzat.

38. Fejlesztési adókedvezmény.

39A. Kutatás-fejlesztési és képzési támogatás a Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatból.

39B. Környezetvédelmi és beruházási támogatás a Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzatból.

40. Kis- és Középvállalkozási Fejlesztési Tőkebefektetési Program.
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41. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat.

42. Az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok.

43. GVOP-n belüli kutatás-fejlesztés és innováció.

44. Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram.

45. Európa Általános Tőkeprogram.

46. Belvízi Hajózási Alapprogram.

47. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.

48. Kompok, révek fenntartásának, felújításának és fejlesztésének támogatása.

49. Integrál Közforgalmú Személyszállítási Szolgáltatási Szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és
a BKV Rt. között.

50. Kombinált fuvarozás fejlesztése.

51. Logisztikai központok fejlesztése.

52. Akadálymentes közlekedés fejlesztése.

53. A MÁV Rt. közszolgáltatói tevékenységéhez 40 db könnyű dízel iker motorkocsi beszerzése.

54. A MÁV Rt. EU-konform átalakításához történő hozzájárulás.

55. A nemzetközi kombinált fuvarozás elősegítő kedvezmény.

Lett Köztársaság

1. Finansējums, ko piešķir pasažieru pārvadātājiem ar autobusiem.

2. Finansējums, ko piešķir likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 19. punktā noteiktās
pašvaldības funkcijas organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus izpildei.

3. Finansējums, ko piešķir pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu.

4. Tonnāžas nodokļa piemērošana jūras pārvadājumos.

5. Speciāla režīma piemērošana nodokļu apmēra noteiktšanai jūras pārvadājumos nodarbinātajiem.

6. Atbalsts ostas infrastruktūras rekonstrukcijai un attīstībai Skultes ostā.

7. Ventspils ostas rekonstrukcija.

8. Atbalsts ostats infrastruktūras rekonstrukcijai un attīstībai Salacgrīvas ostā.

9. Atbalsts rojas ostas rekonstrukcijai un modernizācijai.

10. Atbalsts Liepā jas ostas dienvidu mola rekonstrukcijai.

11. Valsts garantēts kredīti dzelceļa infrastruktūras attīstībai un pasažieru ritošā sastāva modernizācijai.

12. Starptautiskās lidostas Rīga attīstība.

13. Atbalsts ostas infrastruktūras rekonstrukcijai un attīstībai Rīgas brīvostā.

Máltai Köztársaság

1. Obbligi tas-Servizz Pubbliku — Gozo Channel Co. Ltd.

2. Obbligi tas-Servizz Pubbliku — Sea Malta Co. Ltd.

Lengyel Köztársaság

1. Zwolnienie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów zajętych pod infrastrukturę kolejową.

2. Dofinansowanie obowiązku użyteczności publicznej wykonywanej przez zarządzających lotniskami.

3. Dofinansowanie zakupów sprzętu i urządzeń, niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej
i nadzoru w tym zakresie.
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4. Rekompensata dla przedsiębiorstw świadczących kolejowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania
ulgowych biletów na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla określonych kate-
gorii pasażerów.

5A. Poprawa infrastruktury w portach morskich.

5B. Poprawa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich od strony morza.

6. Udzielenie dotacji na likwidację linii kolejowych lub współfinansowanie kosztów utrzymania linii
kolejowej lub odcinka linii kolejowej niepokrytych przychodami z ich udostępniania.

7. Komercjalizacja, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państ-
wowe (PKP).

8. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w
ramach obowiązku służby publicznej oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych.

9. Gwarancje spłaty kredytu w łącznej kwocie 200 mln EUR (50 mln EUR i 150 mln EUR) udzielonych
przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Koleje Państwowe przez Europejski Bank Inwestycyjny na
modernizację linii kolejowej E-20.

10. Gwarancja spłaty kredytu udzielonego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Koleje Państwowe
przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju na finansowanie Pierwszego Projektu w
Sektorze Transportowym.

11. Gwarancja spłaty kredytu udzielonego przedsiębiorstwu państwowemu Polskie Koleje Państwowe
przez Europejski Bank Inwestycyjny na finansowanie Pierwszego Projektu w Sektorze Transpor-
towym, w części nie objętej kredytem z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

12. Dofinansowanie projektów celowych.

13. Fundusz Żeglugi Śródlądowej.

14. Gwarancja spłaty kredytu udzielonego Zarządowi Morskiego Portu Szczecin — Świnoujscie S.A.
przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju na częściowe finansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego „Projekt modernizacji portu oraz toru wodnego Szczecin — Świnoujście”.

15. Pomoc publiczna w formie gwarancji i poręczeń udzielanych przez Skarb Państwa.

16. Restrukturyzacja wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

17. Restrukturyzacja niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców będących w trudnej
sytuacji ekonomicznej.

18. Zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

19A. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli kolejowych stanowiących całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służących do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji
i sterowania tym ruchem, umożliwiających dokonywanie przewozów osób lub rzeczy —
wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajętych pod
nie gruntów.

19B. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej, budowli infrastruktury
zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów.

19C. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów na
obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

19D. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów podmiotów zarządzających
portami lub przystaniami morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację
infrastruktury portowej oraz na realizację określonych zadań.

20. Przyspieszona amortyzacja dla taboru morskiego w budowie.

21. Rekompensata dla przedsiębiorców świadczących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z
tytułu stosowania ulgowych biletów na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla
określonych kategorii pasażerów.

22. Finansowanie budowy autostrad (z zastosowaniem modelu partnerstwa publiczno-prywatnego).

23. Zakup pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich oraz lokomotyw inter-
operacyjnych.

2006.9.13. C 220/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



24. Pomoc horyzontalna na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych.

25. Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą
(w tym w sektorze transportu) w specjalnych strefach ekonomicznych.

26. Zwolnienia w zakresie podatków lokalnych.

27. Odraczanie terminu, rozkładanie na raty oraz umarzanie należności publicznoprawnych.

28. Wsparcie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych prowadzących działalność w sektorze
transportu.

29. Wsparcie dla przedsiębiorców wykonujących przewozy pasażerskie w transporcie lokalnym
związane z realizacją zadań o charakterze użyteczności publicznej.

30. Dotacje na sfinansowanie inwestycji w transporcie zbiorowym.

Szlovák Köztársaság

1. Schéma rozvoja kombinovanej dopravy v Slovenskej republike.

2. Nepeňažný vklad pre Slovenské aerolínie, a.s.

3. Úhrada finančnej straty za realizáciu výkonov vo verejnom záujme pre Železničnú spoločnosť, a.s.

4. Poskytnutie štátnej pomoci formou štátnej záruky za fiduciárny úver organizovaný J. P. Morgan
Securities Ltd. vo výške 200 000 000 EUR.

5. Poskytnutie štátnej záruky za úver od Tatra banky, a.s.

6. Štátna pomoc vo forme návratného poskytnutia prostriedkov zo štátnych finančných aktív
Slovenskej republiky v objeme 1 300 000 000 Sk.

7. Poskytnutie štátnej pomoci formou štátnej záruky za fiduciárny úver organizovaný J. P. Morgan
Securities Ltd. a Tatra bankou, a.s. vo výške 160 000 000 EUR denominovaných v Sk
(6 840 000 000 Sk) a úver od Ľudovej banky, a.s. vo výške 2 000 000 000 Sk.

8. Poskytnutie štátnej záruky za úver organizovaný bankovým Konzorciom pod vedením Tatra banky,
a.s. vo výške 1.5 mld. Sk.

9. Poskytnutie štátnej pomoci formou štátnej záruky za úver od ČSOB, a.s.

10. Úhrada finančnej straty za realizáciu výkonov vo verejnom záujme.

11. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004.

12. Úhrada finančnej straty za realizáciu výkonov vo verejnom záujme pre Slovenskú autobusovú
dopravu Nitra, a.s.

13. Úhrada finančnej straty za realizáciu výkonov vo verejnom záujme pre Slovenskú autobusovú
dopravu Nitra, a.s.

14. Úhrada finančnej straty za realizáciu výkonov vo verejnom záujme pre Dopravný podnik mesta
Žilina, s.r.o.

15. FM 2000/SK/16/P/PT/001 „Modernizácia železničnej trate Bratislava-Trnava, úsek Rača-Šenkvice“.

16. FM 2001/SK/16/P/PT/003 „Modernizácia železničnej trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava“.

17. FM 2002/SK/16/P/PT/005 „Modernizácia železničnej trate Trnava-Nové Mesto nad Váhom, úsek
Trnava-Piešťany“.

18. FM 2002/SK/16/P/PA/006 „Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov“.

19. FM 2003/SK/16/P/PA/011 „Odborná pomoc pre implementačné štruktúry ISPA, sektor doprava“.

Szlovén Köztársaság

1. Nadomestilo za prevoze potnikov v notranjem železniškem prometu.

2. Prestrukturiranje Holdinga Slovenske železnice d.o.o.

3. Subvencija avtobusnim linijskim prevoznikom.
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