
II

(Közlemények)

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 151/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.7.19.

Támogatás száma N 552/05

Tagállam Németország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Beihilfe für den deutschen Steinkohlenbergbau für das Jahr 2005

Jogalap A szénipar részére nyújtott állami támogatásról szóló 1407/2002/EK tanácsi ren-
delet

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés A széntermelés támogatása az energiaellátás biztonságára irányuló célkitűzéshez,
valamint a szénipar szerkezetátalakítási folyamatának szükséges folytatásához
való hozzájárulás érdekében

Támogatás formája támogatások és adócsökkentés

Költségvetés 2,501 millió EUR támogatás, 18 millió EUR adóbevétel-kiesés formájában

Támogatás intenzitása A tevékenység csökkentésére nyújtható támogatás és a termelési támogatás a
termelési költségek és az eladási ár közötti különbséget fedezi. A kivételes költ-
ségek fedezésére nyújtott támogatás a szénipar szerkezetátalakításából adódóan
felmerülő költségeket fedezi

Időtartam 2006

Gazdasági ágazat Két szénbányászati vállalkozás: RAG AG: 2,496 millió EUR Bergwerkgesellschaft
Merchweiler mbH: 5 millió EUR

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 2006.4.24.

Támogatás száma N 508/06

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Plans de Réduction des Risques Technologiques

Jogalap Loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques techno-
logiques et naturels et à la réparation des dommages

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kockázatcsökkentés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 5 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: 30 millió
EUR

Támogatás intenzitása 33 %

Időtartam 2008.1.1.-2014.12.31.

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

État, collectivités locales

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 2007.5.29.

Támogatás száma N 512/06

Tagállam Ausztria

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Richtlinien zur Förderung von Gründung und Aufbau junger innovativer techno-
logieorientierter Unternehmen

Jogalap Forschungs- und Technologieförderungsgesetz, BGBI. Nr. 434/1982, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 11/2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 40 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: 280
millió EUR
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Támogatás intenzitása —

Időtartam 2007–2013

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Radetzkystraße 2
Postfach 3000
A-1030 Wien

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 2007.4.30.

Támogatás száma N 752/06

Tagállam Olaszország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Regime di aiuti all'innovazione in favore della costruzione navale

Jogalap Articolo 146 del disegno di legge n. 1746-bis; decreto 5 marzo 2007

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Innováció

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 30 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: 90
millió EUR

Támogatás intenzitása 20 %

Időtartam 2007.1.1.-2009.12.31.

Gazdasági ágazat Hajógyártás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero dei Trasporti
Viale dell'Arte, 16
I-00144 Roma

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 2007.5.10.

Támogatás száma N 886/06

Tagállam Finnország

Régió Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Kuljetusten alueellinen tukeminen, vuosi 2007

Jogalap Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta (954/1981) myöhemmin tehtyine
muutoksineen; Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta
annetun lain soveltamisalueesta; Lag om regionalt stödjande av transporter
(1981/954) med senare förändringar; statsrådets förordning om tillämpningsom-
rådet för lagen om regionalt stödjande av transporter

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Kis- és középvállalkozások, Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 4,7 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege: 4,7
millió EUR

Támogatás intenzitása 29 %

Időtartam 2007.1.1.-2007.12.31.

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Kauppa -ja teollisuusministeriö
PL 32
FI-00023 Valtioneuvosto

Egyéb információ Részletes éves jelentés a program végrehajtásáról

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.30.

Támogatás száma N 911/06

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Protection sociale complémentaire des agents de l'État

Jogalap Article 39 de la loi no 2007-148, du 2 février 2007, de modernisation de la
fonction publique

Article 22 bis de la loi no 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obliga-
tions des fonctionnaires

Projet de décret relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics
au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Az intézkedés típusa Támogatási program
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Célkitűzés —

Támogatás formája —

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 80 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam —

Gazdasági ágazat —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Állami munkáltatók

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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