
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 106/06) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.2.23 

Állami támogatás hivatkozási száma N 141/08 

Tagállam Luxemburg 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation ration
nelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables 

Jogalap Loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de 
l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production 
d'énergie de source renouvelables Loi du 15 juillet 2008 relative au 
développement économique régional 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 2 millió EUR; 
Tervezett támogatás teljes összege 2 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur 
19-21, boulevard Royal 
2914 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.1.19 

Állami támogatás hivatkozási száma N 363/08 

Tagállam Spanyolország 

Régió Andalusia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayudas estatales para el medio ambiente y el desarrollo energético 
sostenible 

Jogalap Proyecto de Decreto, por el que se establece el marco regolador de las 
ayudas a favor del medio ambiente y del desarrollo energetico sostenible 
de Andalucia que se concedan por la Junta de Andalucia 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Energiatakarékossági támogatás, Környezetvédelem
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Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kamattámogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 770,375 millió EUR 

Támogatás intenzitása 50-80 % 

Időtartam 1.1.2009 – 31.12.2015 

Gazdasági ágazat Energia 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Junta de Andalucia 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.1.28 

Állami támogatás hivatkozási száma N 467/08 

Tagállam Portugália 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) AWARE-P (Advanced Water Asset Rehabilitation in Portugal) - Reabili
tação de infraestruturas de abastecimento de água e de drenagem de 
águas residuais em Portugal 

Jogalap Protocolo n o . 38A ao Acordo EEE, JO L 130 de 29.4.2004, p.3 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 747 841 EUR 

Támogatás intenzitása 57 % 

Időtartam 2011.4.30-ig 

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Mecanismo financeiro do EEE 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.2.3 

Állami támogatás hivatkozási száma N 11/09 

Tagállam Franciaország
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Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régime temporaire de prêts bonifiés pour les entreprises fabriquant des 
produits verts. 

Jogalap Article 20 de la constitution du 4 octobre 1958; articles L. 2251-1, 
L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales; 
articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territo
riales tels que modifiés par l’article 1er de la loi n o 2004-809 du 13 août 
2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour les collectivités 
territoriales et leurs groupements; circulaire du ministre de l’intérieur du 
3 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales en ce qui concerne les interventions 
économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements et ses 
annexes; circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 rappelant la 
réglementation communautaire de la concurrence applicable aux aides 
publiques aux entreprises; circulaires DIACT du 30 novembre 2007 et 
du 24 décembre 2008 relatives à l’application de la règlementation des 
aides publiques aux entreprises. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 500 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe — 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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