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MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN
DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)

(2012/C 249/01)

Datum waarop het besluit is genomen

9.4.2009

Referentienummer staatssteun

SA.26943 (N 572/08)

Lidstaat

Italië

Regio

Trento

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci. Aggiornamento dei
criteri di attuazione

Rechtsgrondslag

Deliberazione della giunta provinciale n. 1527 del 27 giugno 2003,
modificata da ultimo dalla deliberazione n. 2495 del 3 ottobre 2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 7,5 miljoen EUR
Totaal van de voorziene steun: 30 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

20 %

Looptijd (periode)

1.1.2009-31.12.2012

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15
38100 Trento TN
ITALIA

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Datum waarop het besluit is genomen

22.11.2012

Referentienummer staatssteun

SA.31032 (N 221/10)

Lidstaat

Italië

Regio

Toscana

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Cinema Toscana

Rechtsgrondslag

Legge Regione Toscana n. 69/2008 — Legge Finanziaria per l'anno
2009 che all'articolo 6 istituisce il fondo per la produzione di lungo
metraggi o cortometraggi cinematografici nonché opere audiovisive as
similate — Regolamento n. 42/R del 29 luglio 2009 — Regolamento di
attuazione dell'articolo 6 della Legge Regione Toscana n. 69/2008 —
Decreto dirigenziale n. 7017 del 18 dicembre 2009 — Approvazione
del bando per l'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 6 della
Legge Regione Toscana n. 69/2008

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Cultuurbevordering

Vorm van de steun

Risicokapitaal

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 3 miljoen EUR
Totaal van de voorziene steun: 6 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

10 %

Looptijd (periode)

2010-2013

Economische sectoren

Beperkt tot recreatie, cultuur en sport

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Regione Toscana

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Datum waarop het besluit is genomen

20.12.2011

Referentienummer staatssteun

SA.31091 (11/NN)

Lidstaat

Griekenland

Regio

DYTIKI MAKEDONIA

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

PTOLEMAIDA DISTRICT HEATING: CONNECTION TO KARDIA
POWER STATION AND EXPANSION OF DISTRIBUTION NETWORK

Rechtsgrondslag

Προεδρικό Διάταγμα 323/89, το οποίο, σε συνδυασμό με το Προεδρικό
Διάταγμα 410/95, προβλέπει τη θέσπιση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
— Νόμος 1069/80 περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 2218/94,
2839/00 και 3274/04 — Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και
αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013»

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie, Zachte lening

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 17 965 miljoen EUR
Totaal van de voorziene steun: 17 965 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

65 %

Looptijd (periode)

30.9.2010-31.12.2013

Economische sectoren

Energie

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Managing Authority of The O.P. ‘ENVIRONMENT & SUSTAINABLE
DEVELOPMENT’ 2007-2013
Aeroporou Papanastasiou 34
Athens
GREECE

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Datum waarop het besluit is genomen

18.6.2012

Referentienummer staatssteun

SA.33517 (11/N)

Lidstaat

Letland

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Akcīzes nodokļa samazināto likmju biodegvielai grozījumi un to
darbības termiņa pagarināšana (N 540/05 grozīts ar N 254/07)

Rechtsgrondslag

Likums “Par akcīzes nodokli”; Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra
noteikumi Nr. 1176 “Bioproduktus saturošas degvielas aprites un
attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība”; Ministru kabineta
2000. gada 26. septembra noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par benzīna
un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Verlaging van het belastingtarief

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,75 (2012); 0,92 (2013) miljoen LVL

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Finanšu ministrija
Smilšu iela 1
Rīga, LV-1919
LATVIJA

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Datum waarop het besluit is genomen

30.5.2012

Referentienummer staatssteun

SA.34055 (11/N)

Lidstaat

Portugal

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

New recapitalisation scheme for credit institution in Portugal

Rechtsgrondslag

Lei n.o 63-A/2008 de 24 de novembro de 2008, Lei n.o 4/2012 de
12 de janeiro de 2012 e Portaria n.o 150-A/2012 de 17 de maio de
2012.

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Opheffing van een ernstige verstoring van de economie

Vorm van de steun

Andere kapitaalmaatregelen

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 12 000 miljoen EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd (periode)

tot 31.12.2012

Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ministro de Estado e das Finanças
Av. Infante D. Henrique 1.o
1149-009 Lisboa
PORTUGAL

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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