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Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)
(2002/C 137/03)
(Voor de EER relevante tekst)

Datum waarop het besluit is genomen: 18.7.2001

5. Vermindering met 50 % van de elektriciteitsbelasting voor
het spoorwegvervoer

Lidstaat: België (Vlaams gewest)
Nummer van de steunmaatregel: N 360/01
Benaming: O & O-steun voor Sidmar NV, EGKS-staal
Doelstelling: Bevordering van O & O-activiteiten (EGKS-staal)
Rechtsgrond: Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 oktober 1991 tot regeling van de bevordering van het industrieel
wetenschappelijk-technologisch onderzoek (Belgisch Staatsblad
van 30 januari 1992)
Begrotingsmiddelen: 61 885 849 BEF (1 534 110 EUR)
Steunintensiteit of steunbedrag: 33 %
Looptijd: Twee jaar
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

6. Vermindering met 50 % van de stijging van de mineraleoliënbelasting op de motorbrandstof voor lokaal openbaar
personenvervoer
Doelstelling: Milieusteun
Rechtsgrond: Gesetz zur Einführung der ökologischen Steuerreform, Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform
Begrotingsmiddelen:
Geraamde derving van belastinginkomsten (2003):
1. 205,13 miljoen EUR
2. 3,64 miljard EUR
3. 153,85 miljoen EUR
4. 0,6 miljard EUR
5. 143,16 miljoen EUR
6. 71,58 miljoen EUR
Steunintensiteit of steunbedrag: Bedrijfssteun

Datum waarop het besluit is genomen: 13.2.2002
Lidstaat: Duitsland
Nummer van de steunmaatregel: N 449/01

Looptijd: Tien jaar, uitgezonderd „Spitzenausgleich” die is
goedgekeurd tot 2005
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Benaming: Voortzetting van de milieubelastinghervorming na
31.3.2002

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

1. Vermindering met 80 % van de stijging van de belasting op
minerale oliën voor verwarmingsdoeleinden ten behoeve
van de productiesector, inclusief bedrijven die actief zijn
in sectoren die vallen onder het EGKS-Verdrag en in de
visserijsector

Datum waarop het besluit is genomen: 13.11.2001
Lidstaat: Denemarken

2. Verlaagd belastingtarief van 20 % van het desbetreffende
belastingtarief voor elektriciteit ten behoeve van dezelfde
sectoren

Nummer van de steunmaatregel: N 486/01

3. Belastingplafond voor energie-intensieve gebruikers („Spitzenausgleich”) in de productiesector

Doelstelling: Aantrekken van particulier risicodragend kapitaal
met het oog op de bevordering van de filmproductie (Productie
van lange speelfilms)

4. Belastingregeling voor WKK-installaties (warmte/krachtkoppeling) wat betreft hun strookolie- en gasverbruik

Benaming: Risicokapitaalfonds voor de productie van films

Rechtsgrond: Lov om VækstFonden
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Begrotingsmiddelen: Tot 100 miljoen DKK

Nummer van de steunmaatregel: N 782/01 (ex — CP 175/01)

Steunintensiteit of steunbedrag: Een geraamd maximum van
12 % van het filmbudget. Cumulering van staatssteun tot ten
hoogste 50 %

Benaming: Steun voor de filmproductie in de Duitse deelstaat
Baden-Württemberg — Medien- und Filmgesellschaft BadenWürttemberg mbH

Looptijd: Tot december 2004

Doelstelling: Film

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Rechtsgrond: Vergabeordnung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Begrotingsmiddelen: Ten minste 23 miljoen EUR voor 2002
Steunintensiteit of steunbedrag: Veranderlijk, behoudens uitzondering altijd lager dan 50 %

Datum waarop het besluit is genomen: 11.12.2001
Lidstaat: Duitsland

Looptijd: Tot eind 2004

Nummer van de steunmaatregel: N 767/01 (ex — CP 168/01)

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Benaming: Steun voor de filmproductie in de Duitse deelstaten
Nedersaksen en Bremen — Nordmedia Fonds GmbH

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Doelstelling: Film
Rechtsgrond: Richtlinie zur kulturwirtschaftlichen Film- und
Medienförderung der nordmedia Fonds GmbH (nordmedia
Fonds)
Begrotingsmiddelen: 35 miljoen EUR voor de periode van 7
december 2001 tot 31 december 2004
Steunintensiteit of steunbedrag: Veranderlijk, behoudens uitzondering altijd lager dan 50 %
Looptijd: Tot eind 2004
De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Datum waarop het besluit is genomen: 3.4.2002
Lidstaat: Duitsland
Nummer van de steunmaatregel: NN 2/02
Benaming: ZDF Mediapark Mainz-Lerchenfeld
Doelstelling: Planning, bouw en exploitatie van een mediapark
Begrotingsmiddelen: Ongeveer 110 miljoen EUR investeringskosten plus jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen EUR investeringskosten

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Steunintensiteit of steunbedrag: De maatregel is geen steunmaatregel

Datum waarop het besluit is genomen: 20.12.2001

De tekst van het besluit in de authentieke taal (talen), waaruit
de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Lidstaat: Duitsland

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

