
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 307/03)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.9.14

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 188/2005

Megnevezése: A megújuló energiára és az energiahatékony-
ságra vonatkozó támogatási intézkedések módosítása

Célkitűzés: A megújuló energiaforrások és az energiahaté-
konyság támogatása

Jogalap: «Convenio de financiación ICO-IDEA para el fomento
de las inversiones en energías renovables y eficiencia energé-
tica»

Költségvetés: évi 60 millió EUR

A 2005-2010 közötti időtartam teljes költségvetése várhatóan
300 millió EUR lesz.

Támogatás intenzitása vagy összege:

A megújuló energiaforrásokba történő befektetésekre: 10-30 %

Az energiahatékonyságba történő befektetésekre: 40 %

Többletjuttatások: A 87. cikk (3) bekezdése c) pontja szerinti
régiók esetén 5 %, a 87. cikk (3) bekezdése a) pontja szerinti
régiók esetén 10 % és kis- és középvállalkozások esetén 10 %

Időtartam: 2010. december 31-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/

Elfogadás időpontja: 2005.8.26

Támogatás száma: N 216/2005

Tagállam: Dánia (Møn)

Címe az eredeti nyelven: Geocentre Møns Klint

Jogalap: Lov nr. 473 af 7. juni 2001

Célkitűzések: A kulturális örökség megőrzése – A kultúrát
előmozdító támogatás

Ténylegesen nyújtott támogatás teljes összege: 38,6 millió
DKK

Tartama: Határozatlan

Egyéb információ: Egyedi támogatás – Szubvenció – Garancia

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: 2005.7.5

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 364/2004

Megnevezése: ERFA-Növekedési Alap Szászország

Célkitűzés: Az intézkedés a Szászországban működő KKV-k
hiányzó sajáttőke-finanszírozását támogatja

Jogalap: Sächsische Haushaltsordnung, Beteiligungsgrundsätze
des EFRE-Wachstumsfonds Sachsen

Költségvetés: 20 millió EUR

Időtartam: 2008. december 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: 2004.2.18

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: N 448/2003

Megnevezése: Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelők piaci
orientációja

Célkitűzés: Hatékonyabb villamosenergia-szolgáltatási piac
létrehozása, biztosítva, hogy a kapcsolt hő- és villamosenergia-
kapacitás továbbra is elérhető marad

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

Támogatás intenzitása vagy összege: Legfeljebb 0,34 DKK/
kWh árkiegészítés.

Időtartam: A rendelet hatályba lépésétől számítva húsz éven
keresztül

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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A határozat elfogadásának időpontja: 2001.11.20

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 459/01

Megnevezés: A termikus napenergia felhasználásának támoga-
tása

Célkitűzés: A támogatási rendszer a környezetvédelem szem-
pontjából jelentős előnyöket nyújtó termikus napenergia alter-
natív energiatermelési forrásként történő felhasználását kívánja
segíteni

Jogalap: Proyecto de «Resolución de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
por la que se regula la concesión de ayudas para el apoyo a la
energía solar térmica»

Költségvetés: 1 000 millió EPS (6 millió EUR) az első évben.
Később 1 000 és 1 500 EPS (6-9 millió EUR) között

A támogatás intenzitása vagy összege: 40 % és bizonyos
KKV- és regionális bónuszok

Időtartam: 2010. december 31. A 2007. december 31. (az
állami környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó közösségi
keret lejárati határideje) utáni alkalmazást újra be kell jelenteni

Egyéb információk: A tagállamnak éves végrehajtási jelentést
kell készítenie a Bizottság részére

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: 2001.11.20

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 460/01

Megnevezése: A fotovoltaikus napenergia felhasználásának
támogatása

Célkitűzés: A támogatási rendszer a környezetvédelem szem-
pontjából jelentős előnyöket nyújtó fotovoltaikus napenergia
alternatív energiatermelési forrásként történő felhasználását
kívánja segíteni

Jogalap: Proyecto de Resolución de la Dirección General del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

por la que se regula la concesión de ayudas para el apoyo a la
energía solar fotovoltaica

Költségvetés: 1 000 millió EPS (6 millió EUR) az első évben.
Később 1 000 és 1 500 EPS (6-9 millió EUR) között

A támogatás intenzitása vagy összege: 40 % és bizonyos
KKV- és regionális bónuszok

Időtartam: 2010. december 31. A 2007. december 31. (az
állami környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó közösségi
keret lejárati határideje) utáni alkalmazást újra be kell jelenteni

Egyéb információk: A tagállamnak éves végrehajtási jelentést
kell készítenie a Bizottság részére

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: 2004.7.14

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 615/02

Megnevezése: Friuli-Venezia Giulia – a biomassza-energiából
származó CO2 kibocsátás csökkentésének támogatása

Célkitűzés: A természetes forrás (fa, cserje) vagy mezőgazda-
sági, erdőgazdasági és ipari hulladék formájában a régióban
rendelkezésre álló biomasszából eredő energia felhasználásának
fejlesztése; az energiahatékonyság növelése, ami a CO2 kibo-
csátás csökkenéséhez vezet a biomasszával működő erőmű és a
távfűtés kombinációja által

Jogalap: Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofi-
nanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore
della produzione di energia con biomasse

Költségvetés: 1 496 343,17 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: az elszámolható költ-
ségek legfeljebb 40 %-a és 10 % KKV többletjuttatás

Időtartam: 2007.12.31-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/
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