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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)

(2009/C 53/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2009.1.13.

A támogatás száma N 325/07

Tagállam Szlovénia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Uvedba sistema davka na tonažo v korist pomorskemu prometu

Jogalap Zakon od davku na tonažo z dne 22. junija 2007

Az intézkedés típusa Adópolitikai intézkedés

Célkitűzés A tengeri szállítás előmozdítása és a hajók európai lobogó alatti lajstromba véte-
lének ösztönzése

A támogatás formája A társasági adó tonna szerinti átalányadózásra való felváltása

Költségvetés —

A támogatás intenzitása —

Időtartam 10 év

Érintett gazdasági ágazatok Tengeri szállítás

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 2008.11.12.

A támogatás száma N 388/08

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Alpi Eagles SpA — Aiuti per il salvataggio

Jogalap Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge del 30 luglio 1998, n. 274

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Nem alkalmazandó

A támogatás formája Hitelgarancia

Költségvetés 17 millió EUR

A támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 6 hónap

Érintett gazdasági ágazatok Légi közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Molise, 2
I-00187 Roma

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 2009.1.13.

A támogatás száma N 415/08

Tagállam Ausztria

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Innovationsförderprogramm Kombinierter Güterverkehr

Jogalap Allgemeine Richtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln,
51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004 and Innova-
tionsförderprogramm Kombinierter Güterverkehr

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kombinált fuvarozás fejlesztése annak érdekében, hogy a közúton lebonyolí-
tott teherforgalom átkerüljön más fuvarozási módokra

A támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Legfeljebb 24 millió EUR (évente maximum 4 millió EUR)

A támogatás intenzitása Az innovációs technológiák és berendezések támogatható költségeinek legfeljebb
30 %-a, a megvalósíthatósági tanulmányok támogatható költségeinek pedig
legfeljebb 50 %-a
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Időtartam 2009.1.1.-2014.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Közlekedési ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion Innovation
und Telekommunikation
Abteilung III/14
Renngasse 5
A-1010 Wien

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.1.28.

A támogatás száma 469/08

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interoperabilita v železniční dopravě

Jogalap Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; zákon
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 215/2004
Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje; nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního
systému, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a
technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších
předpisů; vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku; sdělení Ministerstva dopravy č. 111/2004 Sb.,
o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés Fokozatosan biztosítani a Cseh Köztársaság és szomszédjai vasúti hálózatainak,
valamint a vasúti közlekedés egyes szereplőinek technikai és üzemeltetési össze-
kapcsolását (interoperabilitását)

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 1 milliárd CZK (40 millió EUR)

A támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2009-2013

Érintett gazdasági ágazatok Vasúti közlekedés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo dopravy ČR
Nábreží Ludvíka Svobody 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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