
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 77/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.7.14.

Tagállam: Belgium (flamand régió)

Támogatás száma: N 88/2004

Megnevezés: Támogatás az antwerpeni kikötőben a konté-
nerek kezelésének belföldi irányítórészlege számára

Célkitűzés: Az antwerpeni körgyűrű átépítési munkálatai
idején az antwerpeni kikötőben a berakási/kirakási műveletek
megkönnyítésének elősegítése

Jogalap: Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003
genaamd „R1 (Ring om Antwerpen): Herstellingswerken –
Minder Hinder Maatregelen”

Költségvetés: A költségvetés összege a 2004–2005 időszakra
1 788 000 EUR. További 521 500 EUR-t bocsátsanak rendel-
kezésre a beruházás próbaüzemének idejére.

Időtartam: 2004–2005

Egyéb információ: A határozat bizalmas információt nem
tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő webol-
dalon:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.10.20.

Támogatás száma: N 269/2004

Tagállam: Franciaország

Megnevezése: Tengerentúli megyék beruházási porgram
2003/2006 – Air Caraïbes Légitársaság

Célkitűzés: Regionális fejlesztés – Légi közlekedési ágazat –
Támogatás Guadeloupe és Martinique területéről működő
transzatlanti légijáratok indítására

Jogalap: Article 217 undecies du code général des impôts

Költségvetés: 3,19 millió EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: 35,43 %

Egyéb információk: A Bizottság 2003. november 11-i, az
N 96/B/2003 – Franciaország – Tengerentúli megyékre vonat-
kozó programról szóló törvény II. cím. Adótámogatás beruhá-
zásokhoz – ügyben hozott határozatát követő határozat

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes honlapon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának napja: 2004.9.22.

Tagállam: Németország (Brandenburg)

Támogatás száma: N 324/2004

Cím: Támogatás a Cyclics Europe GmbH javára

Célkitűzés: Regionális támogatás

Jogalap: Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe (GA) „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur” vom 6. Oktober
1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von
Teil II des 31. Rahmenplan zur GA, utoljára 2003. október 1-
jén, az N 642/02 bizottsági határozat által 2006. december
31-ig jóváhagyva. HL C 284., 2003.11.27., 2. o.

Támogatás összege: 35 117 000 EUR támogatható költségek
15 %-a (KKV prémium)

Egyéb információ: A határozat bizalmas információt nem
tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő webol-
dalon:

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

Határozathozatal időpontja: 2004.6.25.

Tagállam: Portugália

Támogatás száma: N 461/03

Megnevezés: A szabadalmi tulajdonjog használatának támoga-
tása (SIUPI)

Cél: Technológiai kutatás és fejlesztés (szabadalmak letétbe
helyezése és fenntartása)

Jogalap (eredeti nyelven): Portaria

Költségvetés: 1,25 millió EUR

Támogatás intenzitása: Legfeljebb bruttó 45 %

Időtartam: 2006. december 31-ig

Egyéb információ: E határozat hiteles szövege(i), amely(ek)ből
minden bizalmas információt eltávolítottunk, itt található(k)
meg:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2004.6.2.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 528/2003

Megnevezés: A nemzeti tonna szerinti adózási rendszer
módosítása

Célkitűzés: A flotta versenyképességének megőrzése és a
tengeri hajózási „csoport” támogatása (EK-tengerészek foglal-
koztatása, a tengeri know-how megőrzése az EK-ban, valamint
a tengeri szaktudás fejlesztése és a biztonság növelése)

Időtartam: Nincs időbeni határ

Egyéb információ: A határozat hivatalos szövege, melyből a
bizalmas adatok törlésre kerültek, elérhető:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.6.2.

Tagállam: Egyesült királyság

Támogatás száma: N 572/2003

Megnevezése: Wales-i kezdeti finanszírozás (Wales Early Stage
Fund)

Célkitűzés: Bejelentett támogatási intézkedés célja a wales-i
kis- és középvállalkozások hiányzó sajáttőke-finanszírozásának
és a hitelfinanszírozáshoz kapcsolódó sajáttőke-finanszírozá-
sának pótlása

Jogalap: The Welsh Development Agency Act 1975 (as
amended), in particular Section 1(2), 1(3)(b) and 1(7)

Költségvetés: 32 800 000 EUR – 22 000 000 GBP (nem
önmagában a támogatás összege, hanem a finanszírozás teljes
költségvetése)

Időtartam: 2019.12.31.

Egyéb információ: E határozat minden bizalmas informáci-
ótól mentes hiteles szövege(i) az alábbi internetes oldalon talál-
ható(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.9.22.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: NN 19/2004

Megnevezése: A nem bérjellegű munkavállalói költségek csök-
kentése a tengeri szállítási szektorban

Célkitűzés: A német kereskedelmi hajókon dolgozó német
tengerészek munkahelyének biztosítása és a tengeri know-how
megőrzése

Jogalap: Richtlinie zur Senkung der Lohnnebenkosten (Sozia-
labgaben) in der deutschen Seeschifffahrt

Költségvetés: 40,8 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A tengerészek kategóri-
áitól függ

Időtartam: 24 hónap (2004. január 1-jétől 2005. december
31-ig)

Egyéb információ: E határozat minden bizalmas informáci-
ótól mentes hiteles szövege(i) az alábbi internetes oldalon talál-
ható(k)meg:

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

Határozathozatal időpontja: 2004.7.22.

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: NN 33/2004

Megnevezés: Munkavállalási támogatások

Cél: A program célja hátrányos helyzetű dolgozók szakmai
beilleszkedésének támogatása

Jogalap: Lov nr. 419 af 10. juni 2003 om en aktiv beskæftigel-
sesindsats

Költségvetés: A program költségvetése legfeljebb évi 900
millió DKR, azaz körülbelül 120 millió EUR. A teljes költség-
vetés legfeljebb 3,5 milliárd DKR-ra, azaz körülbelül 470 millió
euróra tehető

Támogatási összeg: Maximális intenzitás: a bérköltségek
50 %-a a munkába lépéstől számított egyéves időtartamra

Időtartam: 2007. június 30.

Egyéb információ: E határozat hiteles szövege, amelyből
minden bizalmas információt eltávolítottunk, itt található meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.6.2.

Tagállam: Németország (Brandenburg)

Támogatás száma: NN 171/2003

Cím: Támogatás a Zehdenick Electronic Gruppe javára

Célkitűzés: Megmentési célú támogatás

Jogalap: Eseti

Támogatás összege: 1 680 395,39 EUR

Időtartam: 70 nap

Egyéb információ: A határozat bizalmas információt nem
tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő webol-
dalon:

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