
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 307/09)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.10.10.

A támogatás száma N 607/06

Tagállam Olaszország

Régió Alto Adige

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Fercam

Jogalap Legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 13 febbraio 1997, n. 4,
decisione della Commissione sul fascicolo N 192/97 riguardante la normativa in
questione e deliberazione della giunta provinciale della provincia autonoma di
Bolzano n. 3350 del 29 settembre 2003

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás, amely egy általánosabb támogatási programon alapul

Célkitűzés Környezetvédelem

A támogatás formája Támogatás

Költségvetés 184 800 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 30 %

Időtartam A Bizottság jóváhagyásától (2008.10.1. vagy 2009.10.1-ig), a 2005/55/EK irány-
elvben meghatározottak szerint

Érintett gazdasági ágazat Közúti szállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincia autonoma di Bolzano

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 2007.7.18.

A támogatás száma N 720/06

Tagállam Belgium

Régió Région de Bruxelles Capitale — Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Octroi d'une subvention par le Port de Bruxelles aux lignes régulières de tran-
sport de conteneurs
Subsidie door de haven van Brussel voor geregeld vervoer van containers

Jogalap – Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 février 2006 contenant
le budget général des dépenses de la région de Bruxelles-Capitale pour l'année
budgétaire 2006 et

– Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 februari 2006
houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2006

– Projet de Règlement du Conseil d'Administration du Port de Bruxelles octro-
yant un subside au développement de services réguliers de transports de
conteneurs par voies navigables à Bruxelles

– Ontwerp-verordening van de beheerraad van de haven van Brussel tot verle-
ning van een subsidie voor de ontwikkeling van geregelde diensten voor het
vervoer van containers over het water in Brussel

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés – A vízi konténerszállítást előmozdítani és a teherfuvarozási rendszer egyen-
súlyát valamelyest helyreállítani, különösen e szállítási mód piaci részesedé-
sének növelése révén

– A támogatást a menetrend szerinti járatot üzemeltetők kapják, akár meglévő
járatról (járatsűrűség növelése), akár új menetrend szerinti járatról (minden új
járat indításának támogatása) van szó

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 450 000 EUR 3 évre

A támogatás intenzitása A támogatás átlagosan a szállítás költségének 16,43 %-a

Időtartam 3 év

Érintett gazdasági ágazatok Belvízi szállítás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Port de Bruxelles — Région de Bruxelles-Capital
Haven Brussel — Regio Brussel-Hoofdstad

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 2007.11.13.

A támogatás száma NN 57/07

Tagállam Németország

Régió Schleswig-Holstein

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Regionalflughafen Kiel-Holtenau

Jogalap 31. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“, Beschluss von 2005 über Regionalflughäfen (1)
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Az intézkedés típusa A közös program keretében nyújtott pénzügyi állami támogatás, amely a regio-
nális repülőtérről szóló, 2005. évi határozat alapján állami támogatásnak
minősül az EK-Szerződés 87. cikkének(1) bekezdése értelmében

Célkitűzés A Kiel-Holtenaui regionális repülőtér futópályájának meghosszabbítása (beleértve
a B503-as elsőrendű főút elterelését)

A támogatás formája Támogatás nyújtása a „regionális infrastruktúra javítása” elnevezésű közös
projekt keretében

Költségvetés 20 155 000 EUR

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2002–2005

Érintett gazdasági ágazat Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

1. Land Schleswig — Holstein
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Verkehr
Düsternbrooker Weg 94
D-24105 Kiel

2. Bundesrepublik Deutschland
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Villemombler Str. 76
D-53123 Bonn
Postanschrift: 53107

Egyéb információ —

(1) Entscheidung vom 19. Januar 2005 (Staatliche Beihilfe N 644i/02 — Deutschland).

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.13.

A támogatás száma N 65/07

Tagállam Észtország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Laevandusettevõtjad (eraõiguslikud juriidilised isikud), kelle alaline või teisene
asukoht on Eestis ning kes käitavad neile kuuluvaid abi saamise tingimustele
vastavaid laevu või samalaadseid laevu prahilepingu alusel

Jogalap Ministri 22. detsembri 2006. aasta käskkiri nr 1.1-1/197

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A tengerészeti ágazat versenyképességének növelése Észtországban

A támogatás formája A befizetett társadalmi adók visszatérítése

Költségvetés 540 000 000 EEK

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %-ig

Időtartam 2007.5.1-jétől 2012.12.31-ig
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Érintett gazdasági ágazatok Hajózás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Enterprise Estonia
Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn

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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