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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

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)

(2007/C 90/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2004.12.14.

A támogatás száma NN 63/04 (ex N 472/03)

Tagállam Portugália

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Reprivatização (primeira fase) da TAP — Transportes Aéreos Portugueses S.A.

Jogalap Lei 11/90 de 5 de Abril de 1990, Decreto-lei 122/98 de 9 de Maio de 1998,
Decreto-lei 34/2000 de 14 de Marco de 2000, Decreto-lei 57/2003 de 28 de
Marco de 2003

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés A Transportes Aereos Portugueses S.A. újraprivatizációjának első fázisát jóvá-
hagyó határozat (a Serviços Portugueses de Handling S.A. részleges újraprivatizá-
ciója)

A támogatás formája —

Költségvetés —

A támogatás intenzitása Állami támogatásnak nem minősülő intézkedés

Időtartam —

Érintett gazdasági ágazatok —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

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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A határozat elfogadásának időpontja 2005.11.23.

A támogatás száma N 311/05

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Refund of social security contributions to employers in respect of the employ-
ment of seafarers on certain ships

Jogalap Social Welfare Act 1997, Social Welfare (Consolidated Contributions and Insura-
bility) (Amendment) (No 2) (Refunds) Regulations, 1997 (as amended)

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés Tengeri szállítás

A támogatás formája —

Költségvetés Évente legfeljebb 4 millió EUR

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2004-2010

Érintett gazdasági ágazatok: —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

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 2006.3.22.

A támogatás száma N 313/05

Tagállam Litvánia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas

Jogalap Įstatymo dėl valstybinio socialinio draudimo pakeitimo įstatymo projektas

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés A tengerészeti ágazat támogatása a közösségi szállítóflotta megóvása és az
azokon hajózó közösségi és EGT tengerészek foglalkoztatásának védelme révén

A támogatás formája —

Költségvetés Évente legfeljebb 4,63 millió EUR (6 év alatt 27,80 millió EUR)

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2006.1.1.-2012.1.1.

Érintett gazdasági ágazatok Tengeri szállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

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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A határozat elfogadásának időpontja 2005.1.19.

A támogatás száma N 321/04

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aide à l'industrie houillère française destinée à couvrir les coûts de fermeture
pour l'exercice 2004

Jogalap A szénipar részére nyújtott állami támogatásokról szóló 1407/2002/EK rendelet

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés A 2004-es gazdasági évben felmerült, az utolsó szénbányák bezárására fordított
költségek fedezése

A támogatás formája —

Költségvetés 887,9 millió EUR

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2004

Érintett gazdasági ágazatok —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

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 2006.2.22.

A támogatás száma N 420/05

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Allongement de la durée des concessions de sociétés d'autoroutes du Tunnel du
Mont-Blanc (ATMB) et du Tunnel Maurice Lemaire (TML/APRR)

Jogalap —

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés —

A támogatás formája —

Költségvetés Az APRR társaság számára: 35 millió EUR összegű állami támogatás

A támogatás intenzitása —

Időtartam Az ATMB társaság számára: a koncesszió meghosszabbítása 2050-ig

Az APRR társaság számára: a koncesszió meghosszabbítása 2068-ig

Érintett gazdasági ágazatok —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

2007.4.25.C 90/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


