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

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 101/03) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.2.24. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 622/08 

Tagállam Spanyolország 

Régió Islas Canarias 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayuda para compensar los daños causados por el incendio en «Palmitos 
Park» 

Jogalap Proyecto de Orden por el que se concede una subvención nominada, por 
importe de 1 000 000 EUR a la entidad Aspro Parks Canarias, S.L., con 
destino a la reparación de los daños producidos en las instalaciones del 
Parque zoológico y botánico Palmitos Park, como consecuencia de los 
incendios acaecidos en la isla de Gran Canaria en el verano de 2007. 
Decreto 337/199, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen 
general de subvención de la región de Canarias 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés A természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott 
károk helyreállítására nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam — 

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Gobierno de Canarias 
Edificio de sos Múltples III 
C/ León y Castillo, 200 planta baja 
35004 Las Palmas de Gran Canaria 
ESPAÑA 

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 2010.1.25. 

Állami támogatás hivatkozási száma NN 19/09
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Tagállam Egyesült Királyság 

Régió Scotland 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Rescue and restructuring of Dunfermline Building Society 

Jogalap Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1 600 millió GBP 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam — 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe HM Treasury, the Governor and Company of the Bank of England 

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 2009.12.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma NN 63/09 

Tagállam Szlovákia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Daňové zvýhodnenie uplatnene na elektrinu, uhlie a zemný plyn 

Jogalap Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného 
plynu 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem 

Támogatás formája Adókedvezmény 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 50,4 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2008.7.1–2018.6.30.
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Gazdasági ágazat Energia 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministerstvo financií SR 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 2010.3.15. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 594/09 

Tagállam Lengyelország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Dotacja na inwestycje w układy przesyłowe gazu ziemnego dla OGP 
Gaz-System S.A. 

Jogalap Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Szektorális fejlesztés, Regionális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1 207,71 millió PLN 

Támogatás intenzitása 57 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Instytut Nafty i Gazu 
ul. Lubicz 25A 
31-503 Kraków 
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
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A határozat elfogadásának időpontja 2010.3.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 68/10 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Régimen de garantías con arreglo al Marco Temporal 

Jogalap Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Econó
micos sobre el Marco nacional transitorio de concesión de garantías 
públicas para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto 
de crisis económica y financiera. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott 
károk helyreállítására nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 800 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.3.30–2010.12.31. 

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/state_aids_texts_hu.htm
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