
EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Állami támogatások engedélyezése az EUMSz. 107. és 108. cikke értelmében 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 31/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.12.21. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 669/08 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régime cadre des aides en faveur de la protection de l'environnement 

Jogalap Article 20 de la constitution de 1958 

— Articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du code général des 
collectivités territoriales pour l’État 

— Articles L. 1511-2 à L. 1511-5 du code général des collectivités 
territoriales tels que modifiés par l’article 1 er 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 
oeuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsa
bilités locales en ce qui concerne les interventions économiques des 
collectivités territoriales et de leurs groupements et ses annexes 

— Article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales 
attribue aux régions un rôle de coordination sur leur territoire des 
actions de développement économique des collectivités territoriales et 
de leurs groupements. Au titre de leur rôle de coordination, les 
régions sont notamment chargées de l’établissement du rapport 
annuel et de l’évaluation en termes de politique publique des aides 
et régimes d’aides mis en oeuvre sur leur territoire 

— Circulaire du premier ministre du 26 janvier 2006 rappelle la régle
mentation communautaire de la concurrence applicable aux aides 
publiques aux entreprises 

— Articles L. 131-3 à L. 131-7 et R 131-1 à R 131-26 du code de 
l'environnement régissant le statut de l'agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (ADEME). 

— Textes législatifs et réglementaires précisant les compétences des 
autres organismes publics 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Állami kezességvállalás, Kedvezményes 
kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 708 milió EUR 

Támogatás intenzitása 50–100 

Időtartam 2014.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Collectivités territoriales françaises (régions, départements, collectivités 
d'outre-mer, communes, communautés de communes, communautés 
d'agglomération et communautés urbaines) 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.12.21. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 302/09 

Tagállam Lengyelország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Rekapitalizacja niektórych instytucji finansowych 

Jogalap Projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Feltőkésítés 

Költségvetés Nincs feltüntetve, azonban a kincstári kezességvállalásra 2009-ben 
előirányzott teljes – 40 milliárd PLN összegű – költségvetés keretein 
belül. 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.6.30-ig 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.12.15. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 488/09 

Tagállam Lengyelország 

Régió Mazowieckie, Warszawa

HU 2010.2.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 31/5

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


Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A. 

Jogalap Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komerc
jalizacji i prywatyzacji – Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm. 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások szerkezetátalakítása 

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 42,5 millió PLN 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.1.1–2013.12.31. 

Gazdasági ágazat Vegy- és gyógyszeripar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Agencja Rozwoju Przemysłu S.A 
ul. Wołoska 7, budynek „Mars”, klatka „A” 
02-675 Warszawa 
POLSKA/POLAND 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.12.15. 

Állami támogatás hivatkozási száma E 2/05 N 642/09 

Tagállam Hollandia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Existing and special project aid to Dutch housing corporations 

Jogalap Art. 70c Woningwet — Besluit van 23 juni 2008, houdende wijziging 
van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (subsiside aan 
toegelaten instellingen voor de wijkenaanpak) en van het Besluit beheer 
sociale-huursector — Regeling besteding subsidies wijkenaanpak toege
laten instellingen volkshuisvesting (ontwerptekst) — Beleidsregels Cent
raal Fonds Volkshuisvesting 2009 — Art. 5 Besluit Centraal Fonds voor 
de Volkshuisvesting — Art. 26-34 Besluit beheer sociale-huursector 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés — 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Állami kezességvállalás, Kedvezményes 
kamatozású kölcsön 

Költségvetés — 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2017.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Ingatlan, Építőipar
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Nederlandse rijksoverheid 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.12.17. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 651/09 

Tagállam Szlovénia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Second prolongation of the Slovenian guarantee scheme for credit insti
tutions 

Jogalap Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/ 
02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) 
Uredba o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86. a členu 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 115/08) 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 12 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.1.1–2010.6.30. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Egyéb információ — 

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

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