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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 216/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.7.2.

A támogatás száma N 651/07

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Prolongation et actualisation du plan d'aide aux transporteurs de marchandises
par voies navigables (N 38/04) pour la période 2008-2012

Jogalap La base légale est l'article 1er du décret no 60-1441 du 26 décembre 1991
portant statut de voies navigables de France, «l'établissement public […] est
notamment chargé […] de rechercher tout moyen propre à développer
l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation»

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A program célja a belvízi áruszállítási ágazat korszerűsítésének ösztönzése
versenyképességének növelése, az új piacokra jutás megkönnyítése és a vízi fuva-
rozási foglalkozás népszerűbbé tétele érdekében

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Legfeljebb 16,5 millió EUR

A támogatás intenzitása Az A1 és B1 intézkedés esetében 30 %, a B2 intézkedés esetében 25 %, a
B3 intézkedés esetében 50 %, a C1 és C2 intézkedés esetében 20 %, a D1 intéz-
kedés esetében 50 %

Időtartam Öt év (2008-2012)

Érintett gazdasági ágazatok Belvízi hajózás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Voies navigables de France

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 2008.8.5.

Támogatás száma N 46/08

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Ayudas Públicas-Galicia-Producciones o coproducciones en lengua gallega

Jogalap La Ley no 6/1999, de 1 de setiembre, del audiovisual de Galicia y las bases regu-
ladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenci-
ones para producciones o coproducciones audiovisuales en lengua gallega

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kultúrát előmozdító támogatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 3,1 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2011.12.31-ig

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consellería de Cultura e Deporte
Xunta de Galicia San Caetano s/n
E-15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

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 90/08

Tagállam Ausztria

Régió Oberösterreich

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Veräußerung von Aktien der Energie AG Oberösterreich über eine Privatplazie-
rung an ausgewählte Investoren

Jogalap Beschluß des Oberösterreichischen Landtages, Sitzung am 31. Januar 2008,
XXVI. Gesetzgebungsperiode

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés —

Támogatás formája —

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 884 millió EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam —

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Stubenring 1
A-1040 Wien

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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