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(Közlemények) 

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 146/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.3.19. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 348/08 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Programa de Ayudas de IDAE a la financiación de proyectos estratégicos 
de inversión en Ahorro y Eficiencia Energética 

Jogalap Resolución del Consejo de Administración del Instituto para la Diversi
ficación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 29/5/2008 por la que se 
establecen las Bases Reguladoras, en adelante «Bases Reguladoras», para 
la convocatoria 2008 del programa de ayudas IDAE a la financiación de 
proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética 
dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España (E4). Publicada en el BOE núm. 138 
de 7/6/2008. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem, Energiatakarékossági támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 60 millió EUR; Tervezett támogatás teljes összege 
380 millió EUR 

Támogatás intenzitása 50–80 % 

Időtartam 2008.12.1–2012.12.31. 

Gazdasági ágazat Energia 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
C/Madera, 8 
28004 Madrid 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.4.1. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 573/08 

Tagállam Olaszország 

Régió Toscana 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Istituzione di un regime di aiuti di stato agli investimenti in materia di 
fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e 
teleriscaldamento 

Jogalap Decreto Dirigenziale n o 2450/2008, Decreto Dirigenziale n o 2773/2008 
e Decreto Dirigenziale n o 4852/2008 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem, Energiatakarékossági támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 53 millió EUR 

Támogatás intenzitása 50–80 % 

Időtartam 2009.1.1–2013.12.31. 

Gazdasági ágazat Energia 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Regione Toscana 
Settore Miniere e Energia 
Via R. Bardazzi, 19/21 
50127 Firenze 
ITALIA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.3.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 140/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Plan de competitividad del Sector automoción. Actuaciones para la 
inversión destinada a la producción de productos más respetuosos con 
el medio ambiente 

Jogalap Orden ITC/21/23009, de 16 de enero, por la que se establecen las bases 
reguladoras, y se efectúa la convocatoria de las ayudas para la realización 
de actuaciones en le marco del Plan de Competitividad del Sector 
Automoción 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Kamattámogatás
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Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 300 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Gépjárművek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
P o de la Castellana 160, 4 a Pl, 21 a 
28070 Madrid 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.4.29. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 222/09 

Tagállam Szlovákia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Limited amount of compatible aid 

Jogalap Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike 
počas trvania finančnej a hospodárskej krízy 
Z.z. c. 523/2004, v znení neskorších predpisov 
Z.z. c. 511/1992 v znení neskorších predpisov, 
Z.z. c. 231/1999 v znení neskorších predpisov, 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Visszatérítendő támogatás, 
Kamattámogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 400 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.5.1–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

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/index.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.8. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 307/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Regimen temporal de ayuda para conceder cantidades limitadas de ayuda 
compatible 

Jogalap Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó
micos sobre el maco nacional transitorio de concesión de ayudas de 
importe limitado a empresas como consecuencia de la crisis económica 
y financiera 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1 400 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.6.15–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Todas las autoridades competentes en España 

Egyéb információ — 

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

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