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(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)

(2008/C 140/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.4.2.

A támogatás száma NN 46B/06

Tagállam Szlovákia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Oslobodenie od spotrebnej dane a zníženie sadzby spotrebnej dane uvedené
v smernici Rady 2003/96/ES

Jogalap Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A közlekedés összehangolásához nyújtott támogatás

A támogatás formája Jövedékiadó-csökkentés/mentesség

Költségvetés 7,2 milliárd SKK

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2004. május – 2014. április

Érintett gazdasági ágazatok Vasúti és belvízi hajózási ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
SK-817 82 Bratislava

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 2008.4.16.

A támogatás száma N 350/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Nemzeti szintű program

A támogatás megnevezése Pořízení autobusů

Jogalap Zákon č. 111/1994 Sb.; zákon č. 218/2000 Sb.; zákon č. 586/1992 Sb.;
vyhláška č. 500/2002 Sb.; vyhláška č. 175/2000 Sb.; vyhláška č. 560/2006 Sb.;
usnesení vlády České republiky č. 550/2003

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Ágazati fejlesztés

A támogatás formája Fuvarozási vállalkozásoknak nyújtandó egyszeri közvetlen támogatás közszolgál-
tatási szerződés keretében üzemelő új buszok beszerzésére. Ez az egyszeri támo-
gatás azonban arányosan csökkenti a fuvarozási vállalkozás éves közszolgáltatási
kompenzációs kifizetéseit

Költségvetés 3 000 millió CZK

A támogatás intenzitása A beszerzési költségek maximum 25 %-a a dízel buszok beruházási támogatá-
sára kerül kifizetésre, plusz:

– a dízel és a gáz vagy elektromos meghajtású buszok beruházási költsége
különbségének 50 %-a az utóbbiak beszerzése esetén,

– az átlagos és az alacsony padlós jármű beruházási költsége különbségének
50 %-a az utóbbi beszerzése esetén,

– kerekes székek fogadására alkalmas platform beszerzése esetén a költségek
50 %-a,

– vakok és gyengénlátók számára kidolgozott információs rendszer beszerzési
költségei 50 %-ig

Időtartam 2008 – 2013. december

Érintett gazdasági ágazatok Buszközlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12/222
CZ-110 15 Praha 1

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 2008.4.2.

A támogatás száma N 506/07

Tagállam Lengyelország

Régió Mazowiecki

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa S.A.

Jogalap Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
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Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Szerkezetátalakítási támogatás

A támogatás formája Kölcsön

Költségvetés 13 000 000 PLN (3 385 416 EUR)

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2009.12.31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Agencja Rozwoju Przemyslu S.A.
ul. Domaniewska 41
PL-02-672 Warszawa

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 2008.4.2.

A támogatás száma N 638/07

Tagállam Lengyelország

Régió Lódzkie

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Rozbudowa regionalnego portu lotniczego: Port Lotniczy Łódź Sp. z o.o.

Jogalap Dz.U. 2007 nr 15 poz. 90, załącznik II część 83 dotycząca budżetu państwa —
Rezerwy celowe

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Regionális fejlesztés

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 40 170 000 PLN (a támogatás összege 20 085 000 PLN)

A támogatás intenzitása 50 %

Időtartam A támogatást 2008-ban nyújtják

Érintett gazdasági ágazatok Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Województwo Łódzkie
Al. Piłsudskiego 8
PL-90-051 Łódź

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 2008.1.30.

A támogatás száma N 685/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel
společností České dráhy

Jogalap Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného
na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA

Az intézkedés típusa Hitel fedezeteként nyújtott állami garancia

Célkitűzés Elősegíteni a személyszállításra szolgáló új vasúti járművek beszerzését

A támogatás formája Garancia

Költségvetés Az állami garanciát legfeljebb 30 millió EUR összegű hitelre nyújtják, beleértve
az EUROFIMA-nak fizetendő kamatokat és díjakat

A támogatás intenzitása A garancia a hitelösszeg 95 %-át fedezi, a maradék 5 %-ot a Cseh Vasúttársaság
fedezi saját forrásaiból

Időtartam Az állami garancia 2018.12.31-ig él

Érintett gazdasági ágazatok Közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo dopravy
L. Svobody 1222/12
CZ-110 15 Praha 1

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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