
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 280/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.3.2.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: E 20/2004

Megnevezése: Adózási előírások kölcsönös biztosító egyesü-
letek és gondoskodó egyesületek számára

Célkitűzés: Adómentesség eltörlése a kölcsönös biztosító egye-
sületek és gondoskodó egyesületek biztosítási szerződései
esetében

Jogalap: Articles 995-2 et 999-2 du Code général des Impôts

Tartama: Határozatlan

Egyéb információ: EK-Szerződés 88. cikkének (1) bekezdé-
sével összhangban a Bizottság az E 20/2004 – France: Disposi-
tions fiscales applicables aux mutuelles et institutions de prévo-
yance – támogatási rendszer vonatkozásában megfelelő intézke-
dések javaslatáról döntött. Franciaország elfogadta ezeket az
intézkedéseket.

A tagállam általi elfogadás dátuma: 2005. június 7

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles
nyelvi változata(i) az alábbi internetcímen található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/
index_en.htm#aides

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.20

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: N 5/2005

Megnevezése: Kulturális intézményeknek nyújtott adományok
után járó adócsökkentés

Célkitűzés: kultúra és kulturális örökség megőrzése

Jogalap: Lov nr. 1389 af 20.12.2004 »Lov om ændring af afsk-
rivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for
gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskriv-
ning på kunstkøb)«

Költségvetés: előzetesen becsült adóbevétel évi 35 millió DKK
(4,7 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: támogatásnak nem
minősülő intézkedés

Időtartam: 2005. január 1-től, korlátlan

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.5

Tagállam: Belgium

Támogatás száma: N 249/2004

Megnevezése: A kombinált fuvarozás számára nyújtott támo-
gatási rendszer

Jogalap:

Loi relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de
marchandises; Arrêté royal portant exécution de la loi relative à
la promotion du transport ferroviaire combiné de marchan-
dises.

Wet betreffende de bevordering van het gecombineerd goede-
renvervoer per spoor; koninklijk besluit houdende toepassing
van de wet betreffende de bevordering van het gecombineerd
goederenvervoer per spoor

Célkitűzés: A támogatási rendszer célkitűzése a kombinált
vasúti fuvarozás fejlesztése a Belgiumon belüli 51 kilométeres
vagy annál hosszabb szakaszokon. A cél az, hogy segítsenek
fenntartani a vasúti közlekedés meglévő, 300 000 ITU-s (inter-
modális fuvarozási egység) szintjét, és elkerüljék ennek közutak
javára történő elvesztését, valamint hogy egy hároméves
időszakon belül 20 %-kal növeljék a forgalmat

Költségvetés: Évi 30 millió EUR (15 millió EUR 2005-ben)

Időtartam: A támogatási rendszer által lefedett időszak 2005.
január 1-től 2007. december 31-ig tart

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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