
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 103/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

Határozat elfogadásának időpontja: 2004.6.30

Tagállam: Finnország

Támogatás száma: N 58/04 és N 60/04

Megnevezés: Megmentési és helyreállítási célú támogatás
finnországi kis- és középvállalkozások részére

Cél: Megmentési és helyreállítási célú támogatásra vonatkozó
program minden szektorban (kivéve a szén-, az acél-, és a légi-
közlekezdési szektort)

Jogalap: Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998) ja laki
valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta (445/
1998). A Finnvera oyj lesz a bejelentett támogatás
felhasználásával és a lépések kivitelezésével megbízott testület.

Költségvetés: Éves összköltségvetés 4,45 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Jogosult kis- és közép-
vállalkozásonként maximum 10 millió euro

Időtartam: 2013. december 31.

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.6.30

Tagállam: Cseh Köztársaság

Támogatás száma: N 206/2004

Megnevezése: Bio-üzemanyagokra vonatkozó támogatás

Célkitűzés: környezetvédelmi támogatás

Jogalap: Zákon č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních

Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu

Költségvetés: évi mintegy 66 millió EUR

Időtartam:
1. 6 év (jövedéki adó csökkentése)

2. 2006. december 30-ig (közvetlen támogatás)

Egyéb információ: A Cseh Köztársaság kötelezte magát a
termelési költség évenkénti ellenőrzésére és túlkompenzáció
esetén a támogatás megfelelő módosítására.

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

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.2.3

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 407/2003

Megnevezése: A jövedéki adó mértékének csökkentése a
közúti fuvarozáshoz használt bio-etanol tekintetében

Célkitűzés: Környezetvédelmi támogatás

Jogalap: Finance bill 2004

Időtartam: 2005. január 1-jétől 2010. december 31-ig

Egyéb információ: Az Egyesült Királyság kötelezettséget
vállalt arra, hogy évente felügyeli az előállítási költséget és
túlkompenzáció esetén megfelelően módosítja a rendszert.

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

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

Elfogadás időpontja: 2005.3.2

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 591/2004

Címe: Támogatás Ford Motor Copany részére

Célja: Képzés

Jogalap: Section 4 RDA act 1998

Támogatás intenzitása vagy mennyisége: EUR 14 624 125

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

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