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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)

(2008/C 218/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.6.5.

Támogatás száma N 669/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí za účelem snížení emisí NOx a
prachových částic

Jogalap – 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

– 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění
vyhlášky 509/2005 Sb.,

– 356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování
ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky 363/2006 Sb. a
vyhlášky 570/2006 Sb.,

– 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci,
– 417/2003 Sb. nařízení vlády ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění naří-

zení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí,

– zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
– programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen

vládou ČR. 7. března 2007 byl odeslán a přijat Evropskou komisí k formál-
nímu hodnocení,

– implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007,
– směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29. června 2007 pro předkládání žádostí a

o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu
Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prost-
ředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315
(životní prostředí)
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 474,6 millió CZK

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65
CZ-101 00 Praha 10

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2008.6.5.

Támogatás száma N 672/07

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí VOC do ovzduší

Jogalap – 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
ve znění pozdějších předpisů,

– 355/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění
vyhlášky 509/2005 Sb.,

– 356/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví
seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky
autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování
ovzduší a podmínky jejich uplatňování, ve znění vyhlášky 363/2006 Sb. a
vyhlášky 570/2006 Sb.,

– 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci,
– 417/2003 Sb. nařízení vlády ze dne 5. listopadu 2003, kterým se mění naří-

zení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí,

– zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky,
– programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen

vládou ČR. 7. března 2007 byl odeslán a přijat Evropskou komisí k formál-
nímu hodnocení,

– implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Környezetvédelem

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
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Költségvetés Tervezett éves kiadás: 81,1 millió CZK

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2013.12.31-ig

Gazdasági ágazat Az összes ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65
CZ-101 00 Praha 10

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2008.3.18.

Támogatás száma N 721/07

Tagállam Lengyelország

Régió Pomorskie

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Reuters Europe SA

Jogalap Projekt Umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Reuters Europe SA
Uchwała nr 128/2007 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 w sprawie ustano-
wienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji real-
izowanej w Gdańsku przez Reuters Europe SA oddział w Polsce pod nazwą:
»Centrum Usług Informacyjnych w latach 2007 i 2008«”
Art. 117 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Foglalkoztatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege: 1,0719 millió PLN

Támogatás intenzitása 4 %

Időtartam 2009.12.31-ig

Gazdasági ágazat Egyéb szolgáltatás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Minister Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Egyéb információ —

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

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