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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 202/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.6.4.

A támogatás száma N 538/05

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Modification du régime de remboursement des contributions sociales patronales
dans le transport maritime

Jogalap Loi no 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international
français

Az intézkedés típusa A tengeri fuvarozást végző hajókon szolgáló matrózok után fizetendő társada-
lombiztosítási járulékok megfizetése alóli mentesség odaítélésének rendszerére
vonatkozó módosítás

Célkitűzés Meglévő támogatási program adminisztrációjának egyszerűsítése

A támogatás formája Mentesség társadalombiztosítási járulék fizetése alól

Költségvetés n.a.

A támogatás intenzitása n.a.

Időtartam n.a.

Érintett gazdasági ágazatok Tengeri fuvarozás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

n.a.

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 2008.6.17.

A támogatás száma N 159/08

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aides d'État au démarrage et à l'exploitation de services réguliers de transport
combiné de marchandises alternatif au mode routier

Jogalap Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
modifiée notamment par loi no 99-523 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A program célja a kombinált fuvarozás fejlesztése annak érdekében, hogy vonzó
alternatívája legyen a közúti árufuvarozásnak

A támogatás formája Közvetlen támogatás és visszatérítendő kölcsön

Költségvetés Legfeljebb 200 millió EUR

A támogatás intenzitása Az átrakási műveletek legfeljebb 50 %-áig, a szállítási műveletek legfeljebb
30 %-áig

Időtartam Öt év (2008–2012)

Érintett gazdasági ágazatok Vasúti/belvízi kombinált fuvarozás és rövid távú tengeri fuvarozás

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/

A határozat elfogadásának időpontja 2008.6.17.

Támogatás száma N 197/08

Tagállam Litvánia

Régió 87(3)(a)

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Regioninė pagalba energetikos sektoriui

Jogalap LR ūkio ministro įsakymais patvirtinti priemonių „Atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimas energijos gamybai“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“, „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir
plėtra“, „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Energijos
gamybos efektyvumo didinimas“ ir „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas
ir plėtra“ aprašai; 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa;
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa; Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1449 „Dėl žmogiškųjų
ištekliu plėtros, ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo veiksmų programų
priedų patvirtinimo“
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Szektorális fejlesztés

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 180 millió LTL

Tervezett támogatás teljes összege: 900 millió LTL

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius

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 2008.7.2.

Támogatás száma N 252/08

Tagállam Németország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Änderung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und
Arbeit über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstrukturie-
rung von kleinen und mittleren Unternehmen im Freistaat Sachsen

Jogalap Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Rettung und Umstruktu-
rierung von kleinen und mittleren Unternehmen im Freistaat Sachsen

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése, Nehéz helyzetben lévő vállal-
kozások szerkezetátalakítása

Támogatás formája Megmentési támogatás: hitel, Szerkezetátalakítási támogatás: hitel, kamattámo-
gatás, kivételes körülmények között támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 2 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam 2015-ig, de a német hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a támogatási
programot az új iránymutatásnak megfelelően módosítják
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Gazdasági ágazat KKV-k és – kivételes körülmények között – nagyvállalatok

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Sächsische Aufbaubank — Förderbank
Pirnaische Straße 9
D-01069 Dresden

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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