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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)

(2008/C 177/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.4.2.

A támogatás száma N 261/07

Tagállam Bulgária

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Подкрепа за въгледобивния сектор (8 дружества)

Podkrepa za vagledobivnia sektor (8 drujestva)

Jogalap Постановление № 195 на Министерския Съвет от 26 септември 2000 г. за
техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при
прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива.

Постановление № 173 на Министерския Съвет от 19 юли 2004 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и
за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали
действия или бездействия, при приватизация.

Наредба № 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивация на нарушени терени,
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на
хумусния пласт.

Закон за опазване на земеделските земи.

Постановление на Министерския Съвет № 112 от 23 май 2003 г. за приемане на
Правилник за реда за упражняване на правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала.

Закон за държавния бюджет за съответната година и Постановление на
Министерския Съвет от съответната година за изпълнение на закона за
държавния бюджет

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

A támogatás formája Szubvenció

Költségvetés Teljes költségvetés: 37,407 millió BGN (19,126 millió EUR)
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A támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2007.1.1.-2010.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Szén

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Министерство на икономиката и енергетиката, ул. Славянска 8, София
BG-10052, Република България
Ministerstvo na ikonomikata i energikata
ul. Slavianska 8
BG-10052 Sofiia

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 2008.5.20.

A támogatás száma N 358/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Střední Čechy

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Režim státní podpory pro hospodářské subjekty na modernizaci plavidel vnitro-
zemské vodní nákladní dopravy

Jogalap Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2004 č. 1242 k návrhu stra-
tegie udržitelného rozvoje České republiky,

usnesení vlády České republiky ze dne 2. března 2005 č. 245 k postupu příp-
ravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a
z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013,

vyhláška č. 560/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku,

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších před-
pisů

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Regionális fejlődés, környezetvédelem

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 17,33 millió EUR

A támogatás intenzitása 49 %

Időtartam 2008–2013

Érintett gazdasági ágazatok Belföldi vízi úton történő szállítás
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/222
CZ-110 15 Praha 1

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 2008.5.20.

Támogatás száma N 602/07

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Soutien de l'Agence de l'innovation industrielle au PMII MaXSSIM

Jogalap Régime N 121/06

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 35 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 30 hónap

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agence de l'Innovation Industrielle
195, Bd Saint Germain
F-75007 Paris

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 2008.5.28.

Támogatás száma N 28/08

Tagállam Finnország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Suomen laivanrakennusteollisuuden innovaatiotukiohjelma

Innovationsstöd till den finländska varvsindustrin
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Jogalap Valtionavustuslaki 27.7; 2001/688, Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen
innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Innováció

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 20 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 80 millió EUR

Támogatás intenzitása A támogatható költségek 20 %-a

Időtartam 2011.12.31-ig

Gazdasági ágazat Hajógyártás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Työ- ja elinkeinoministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
FI-00023 Valtioneuvosto

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 2008.4.16.

A támogatás száma N 45/08

Tagállam Görög Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Έργο Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα — Κόρινθος — Πάτρα — Πύργος — Τσακώνα/
Ergo Autokinetodromou Eleusina — Korinthos — Patra — Purgos — Tsakona

Jogalap Νόμος αριθ. 3621/2007 της 29ης Νοεμβρίου 2007/Nomos arith. 3621/2007 tes
29es Noembriou 2007

Az intézkedés típusa Tőketámogatás és autópályadíjakból származó bevételek

Célkitűzés Az infrastruktúra kiépítése

A támogatás formája A támogatás nem minősül állami támogatásnak

Költségvetés 550 millió EUR (nem állami támogatás)

A támogatás intenzitása —

Időtartam 30 év

Érintett gazdasági ágazatok Közúti infrastruktúra
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ελληνικό κράτος — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων/
Elleniko kratos — Upourgeio Periballontos, Khorotaxias kai Demosion ergon

Egyéb információ A támogatást közbeszerzési eljárás útján odaítélt koncessziós megállapodás kere-
tében nyújtják, amely nem minősül állami támogatásnak

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2008.5.6.

Támogatás száma N 174/08

Tagállam Németország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Verlängerung der Regelung für Innovationsbeihilfen an den Schiffbau

Jogalap Rahmenbestimmungen für Beihilfen an den Schiffbau (Amtsblatt C 317 vom
30.12.2003, S. 11) und Mitteilung der Kommission betreffend die Verlängerung
der Geltungsdauer der Rahmenbestimmungen über staatliche Beihilfen an den
Schiffbau (Amtsblatt C 260 vom 28.10.2006, S. 7)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Innováció

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön, Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 43 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2008.4.1.-2011.12.31.

Gazdasági ágazat Hajógyártás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle)

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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