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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 123/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 548/08 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Mesures de refinancement en faveur des institutions financières 

Jogalap Article 6 de la loi n o 2008-1061 du 16 Octobre 2008 de finances 
rectificative pour le financement de l'économie 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás. Nehéz helyzetben lévő vállalkozások 
szerkezetátalakítása 

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés 265 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2008.10.30.–2009.4.30. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe SFEF (Société de financement de l'économie française) 
P/O Banque de France 
39 rue Croix des Petits Champs 
75001 Paris 
FRANCE 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.4.14. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 670/08 

Tagállam Ausztria 

Régió Burgenland 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Richtlinie für Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für KMU in 
Burgenland 

Jogalap Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG; Richtlinie für 
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für KMU in Burgenland 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése. Nehéz helyzetben 
lévő vállalkozások szerkezetátalakítása 

Támogatás formája Állami kezességvállalás, kedvezményes kamatozású kölcsön, vissza nem 
térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 1 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.1.1.–2009.10.9. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Wirtschaftsservice Burgenland AG (WiBAG) 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.4.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 154/09 

Tagállam Svédország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ändringar i stödordning om garantier till banker 

Jogalap Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier 
till banker m.fl. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 150 000 millió SEK 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.5.1.–2009.10.31. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Riksgäldskontoret 
10374 Stockholm 
SVERIGE 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.3.24. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 164/09 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Modification du dispositif de renforcement des fonds propres des 
banques 

Jogalap Article 6, III de la loi n o 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances 
rectificative pour le financement de l'économie 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája A tőkeintervenció egyéb formái 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 21 500 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.8.30-ig 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Société de prise de participation de l'Etat 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.3.26. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 47d/09 

Tagállam Ausztria 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Rahmenregelung für vorübergehende Risikokapitalerleichterungen
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Jogalap Konjunkturbelebungsgesetz 2008; KMU-Förderungsgesetz; Risikokapital
maßnahmen im Rahmen der Richtlinie für die Haftungsübernahme in 
der Tourismus- und Freizeitwirtschaft 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás. Kockázati tőkebefektetés 

Támogatás formája Tőkejuttatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 25 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Bundesministerien und Ämter der Landesregierungen 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található 
meg: 

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