
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2005/C 250/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat dátuma: 2004.9.22

Tagállam: Portugália

Támogatás száma: N 161/04

Jogcím: Befagyott ráfordítások Portugáliában

Célkitűzés: Megtéríteni a portugál villamosenergia-piac befa-
gyott ráfordításait

Jogalap: Projecto de Decreto-Lei CMEC

Költségvetés: 9 216 074 579 EUR

Időtartam: 2027-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.3.9

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 173/2003

Megnevezése: Regione Campania – Kockázati tőkealap KKV-k
számára

Célkitűzés: A kockázati tőkepiac fejlesztése és bővítése
Campaniában valamint a kis-és középvállalkozások támogatása

Jogalap: Legge Regionale n. 10 dell'11.10.2001, articolo 3;
Misura 4.2, lettera g) del Complemento di Programmazione del
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Regione Campania
2000-2006

Convenzione tra la Regione Campania e la Società di Gestione
del Risparmio SGR Aggiudicataria;

Regolamento Quadro del Fondo Chiuso Regione Campania

Időtartam: 10 év

Egyéb információ: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának napja: 2004.7.26

Tagállam: Ír Köztársaság

Támogatás száma: N 218/2004

Cím: Az egész szigetre kiterjedő, az együttműködést szolgáló
kísérleti K+F program

Célkitűzés: A gyógyszer-, a biotechnológia és az orvostech-
nikai eszköz ágazatban a K+F együttműködési alapon történő
ösztönzése és fejlesztése Észak-Írország és az Ír Köztársaság
között.

Jogalap: The British /Irish Agreement Act 1999

Költségvetés: 3m GBP (kb. 4,1m EUR), ebből körülbelül
570 000 EUR az első évben, 3m EUR a második évben és
500 000 EUR a harmadik évben, amely összesen 4 106 665
EUR-t tesz ki. A társaságonkénti maximális támogatás:
200 000 EUR.

Támogatási intenzitás vagy összeg: Ipari kutatásra: max.
50 %;

Piac közeli fejlesztésre: max. 25 %;

A támogatási intenzitás növelhető:

– max. 10 százalékponttal, ha a támogatás KKV-knak nyúj-
tandó;

– max. 10 százalékponttal, ha a támogatás a 87. cikk (3)
bekezdés (a) pontja szerinti támogatott területek vállalkozá-
sainak nyújtandó;

– max. 5 százalékponttal, ha a támogatás a 87. cikk (3)
bekezdés (c) pontja szerinti támogatott területek vállalkozá-
sainak nyújtandó.

– max. 10 százalékponttal, ha a kutatási projekt ugyan nincs
összhangban a Közösség K+F keretprogramjának részeként
vállalt valamely egyedi projekttel vagy programmal, de
meghatározott együttműködési elemekkel rendelkezik vagy
az eredményeit meghatározott módon terjesztik.

Az emelésekkel együtt a támogatási intenzitás nem haladhatja
meg a 75 %-ot az ipari kutatás, illetve az 50 %-ot a piac közeli
fejlesztés esetében.
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Időtartam: 3 év a Bizottság általi jóváhagyás napjától számítva

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

Határozat elfogadásának időpontja: 2004.12.9

Tagállam: Svédország

Eset száma: N 312/2004

Megnevezése: Szelektív hulladékgyűjtő berendezések beveze-
tését célzó támogatás

Célkitűzés: Ösztönözni a szelektív hulladékgyűjtő berende-
zések bevezetését a több háztartásból álló lakóépületekben

Jogalap: Förslag till lag om kreditering på skattekonto av
belopp som beviljats för inrättande av källsorteringsutrymme

Költségvetés: Összesen 400 millió SEK (körülbelül 44 millió
EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: A szelektív hulla-
dékgyűjtő berendezések bevezetési költségeinek 30 %-a, de
legfeljebb 100 000 SEK (körülbelül 11 000 EUR) berendezé-
senként

Időtartam: 2005. január 1-től 2006. június 30-ig

Egyéb információ: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.3.16

Tagállam: Dánia

Iktatási szám: N 342/2003

Megnevezés: Szélerőművekre nyújtott támogatás

Célkitűzés: A támogatás a környezetbarát szélenergia fejleszté-
séhez járul hozzá.

Jogalap: Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om
tilskud til elproduktion (lov nr. 1091 af 17.12.2002)

Költségvetés: 2003–2008 között összesen kevesebb mint 200
millió DKK (kb. 26,8 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege:

– Általános árkiegészítés: 0,10 DKK/kWh

– Kompenzáció: 0,023 DKK/kWh

– Különleges árkiegészítés: 0,10 DKK/kWh

Időtartam: Legfeljebb 20 év

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

Elfogadás időpontja: 2005.3.16

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N423/04

Címe: Hajóépítő vállalatok támogatása/Szubvenció

Célja:
1. Regionális

2 Kutatás és fejlesztés.

3. Innováció

Jogalap: Real Decreto 442/1994

Költségvetés: évi 20 000 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy mennyisége: 12,5 % – 100 %

Időtartam: Ig 2006.12.31.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.12.1

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 490/2000

Megnevezése: Átállási költségek a villamosenergia-ágazatban

Célkitűzés: az 1996. december 19-i, 96/92/EK irányelv
rendelkezései alapján a későbbiekben már nem vállalható, a
működéshez kapcsolódó anyagi kötelezettségek és garanciák
ellensúlyozása céljából A villamosenergia-ágazatban működő
vállalatoknak nyújtott, a támogatható „befagyott költségek”
fedezését szolgáló állami támogatás célja, hogy megkönnyítse
az átmenetet a termelési és forgalmazói monopólium által
szabályozott piac és a versenypiac között.
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Jogalap: Decreti: 26 gennaio 2000; 17 aprile 2001; 4 agosto
2004; Legge 17 aprile 2003 n. 83; lettera dei Ministri Marzano
(Attività produttive) e Siniscalco (Economia e Finanze) al
Commissario Monti del 29.9.2004

Időtartam: Négy év (2000-2003) bizonyos termelési kapacitá-
sokhoz kötődő átállási költségek esetében („stranded impianti”);
tíz év (2000-2009) a Nigériából behozott gázhoz kötődő
átállási költségek esetében („stranded GLN Nigeriano”)

Egyéb információ: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

Elfogadás időpontja: 2005.7.20

Tagállam: Cseh Köztársaság

Támogatás száma: N 597/2004

Címe: Regionális befektetési támogatás a Lignit Hodonin, s.r.o-
nak/szubvenció

Célja: Regionális

Jogalap: Nařízení vlády č. 974 z 6. října 2004

Költségvetés: 324 000 000 CZK (10 200 000 EUR)

Támogatás intenzitása vagy mennyisége: 155 500 000 CZK
(5 000 000 EUR)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

Az elfogadás dátuma: 2004.5.19

Tagállam: Dánia

Ügyszám: N 618/2003

Megnevezés: „Az N 1037/95 meghosszabbítása bizonyos
hővel kapcsolt villamos energiákra”

Célkitűzés: A megújuló energiaforrások felhasználásának
elősegítése

Jogalap: Forslag til ændring af lov om elforsyning (særligt
ændringspunkt nr. 16)

Intenzitás vagy összeg: Maximális támogatási összeg

– 5,15 DKK /kW (az ipari CHP-k számára),

– 8,67 DKK/kW (a decentralizált CHP-k számára) és
10,51 DKK/kW (a hulladékalapú hővel kapcsolt villamos
energiák számára)

Időtartam: Vásárlási kötelezettség: 1 év (2004.12.31-ig)

Rögzített árak:

– „Nagyobb” hővel kapcsolt villamos energiák (legalább 10
MW): 1 év (2004.12.31-ig)

– „Kisebb” hővel kapcsolt villamos energiák (< 10 MW): legfel-
jebb 3 év (2006.12.31-ig)

– „Nagyon kicsi” hővel kapcsolt villamos energiák (< 5 MW):
korlátlan

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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