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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 285/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.5. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 286/09 

Tagállam Románia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Temporary aid scheme for granting aid in form of guarantees 

Jogalap General Terms and Conditions for a State Aid Guarantee Scheme 
Designed to Support Access to Finance in the Current Economic and 
Financial Crises in combination with Law No 96/2000 and Government 
Decision No 534/2007 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 20,34 millió RON 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Banca de Export Import a României EximBank S.A 
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5 
București 
ROMÂNIA 

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


A határozat elfogadásának időpontja 2009.10.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 354/09 

Tagállam Szlovénia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in 
proizvedeni v obratih za soproizvodnjo toplote in električne energije 

Jogalap Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08), Uredba o podporah 
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št 37/2009), Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v 
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
(Uradni list RS, št 37/2009), Metodologija določanja referenčnih 
stroškov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije 
(objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo-Direktorata za 
energijo), Metodologija določanja referenčnih stroškov soproizvodnje z 
visokim izkoristkom (objavljena na spletni strani Ministrstva za gospo
darstvo-Direktorata za energijo), Uredba o načinu določanja in obraču
navanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne ener
gije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov ener
gije (Uradni list RS, št. 2/09), Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne 
naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09), 
Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z 
električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09), Uredba o obveznih 
meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno elekt
rično energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09), 
Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v 
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter 
določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št 37/ 
2009), Akt Vlade RS o napovedovanju tržnega položaja proizvodnih 
naprav OVE in SPTE in tržne cene električne energije, ki jo lahko te 
proizvodne naprave dosegajo na trgu (v pripravi) 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 102,17 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 1 123 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2020.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Energia 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministrstvo za gospodarstvo 
Direktorat za energijo 
Kotnikova 5 
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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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


A határozat elfogadásának időpontja 2009.10.26. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 508/09 

Tagállam Lengyelország 

Régió Podregion opolski 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Marmur Sławownice sp. z o.o. 

Jogalap Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 
56 ust. 1 pkt 2 oraz art. 56 ust. 5 (Dz.U. 2002 Nr 171, poz. 1397 z 
pózn. zm). 
Uchwała nr 655/LXVI/2009 Zarządu ARP S.A. z dnia 9 czerwca 2009 r. 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése 

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 0,3 millió PLN 
Tervezett támogatás teljes összege 0,3 millió PLN 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.4-ig 

Gazdasági ágazat Bányászat, Feldolgozóipar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Agencja Rozwoju Przemysłu S.A 
ul. Wołoska 7 
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
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