
II 

(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

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

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 194/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.6.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 643/09 

Tagállam Olaszország 

Régió Friuli Venezia Giulia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Interventi per lo sviluppo dell’intermodalità 

Jogalap a) la legge regionale 24 maggio 2004 n. 15, che prevede la concessione 
di contributi per l'istituzione di servizi di trasporto ferroviario inter
modale e di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle 
merci; 

b) la delibera n. 1970/2004 della Giunta regionale del FVG recante 
disposizioni di applicazione della succitata legge regionale e che 
stabilisce i termini e le condizioni di attuazione del regime di aiuti 
notificato (in appresso «il regolamento di attuazione»). 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Szektorális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 2 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 12 millió EUR 

Támogatás intenzitása 30 % 

Időtartam 2010.1.1–2015.12.31. 

Gazdasági ágazat Közlekedés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Regione Friuli Venezia Giulia 

Egyéb információ —

HU 2010.7.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 194/1



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 2010.6.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 644/09 

Tagállam Olaszország 

Régió Friuli Venezia Giulia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aiuti per l’istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia 

Jogalap a) la legge regionale 1/2003; 
b) il regolamento di attuazione: decreto del Presidente della Regione 

17 maggio 2004, n. 0161/Pres. — regolamento che disciplina la 
concessione di aiuti per l’istituzione di servizi di autostrada viaggiante 
su rotaia in attuazione al comma 94, articolo 5 della legge regionale 
29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), Bollettino Ufficiale 
Regionale n. 24 del 16.6.2004. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Szektorális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 2 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 12 millió EUR 

Támogatás intenzitása 30 % 

Időtartam 2010.1.1–2015.12.31. 

Gazdasági ágazat Közlekedés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Regione Friuli Venezia Giulia 

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 2010.6.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 645/09 

Tagállam Olaszország 

Régió Friuli Venezia Giulia

HU C 194/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.7.17.

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


Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato 

Jogalap Legge regionale 22 marzo 2005 n. 7 «Interventi per lo sviluppo del 
trasporto combinato»; 
il decreto del Presidente della Regione del 28 giugno 2004 n. 213 
recante disposizioni di attuazione dell’articolo 7 della succitata legge 
regionale 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés — 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 2 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 12 millió EUR 

Támogatás intenzitása 30 % 

Időtartam 2010.1.1–2015.12.31. 

Gazdasági ágazat Közlekedés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Regione Friuli Venezia Giulia 

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 2010.6.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 171/10 

Tagállam Németország 

Régió National 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Förderung der Einführung eines interoperablen Fahrgeldmanagements 

Jogalap das jeweilige jährliche Haushaltsgesetz: Einzelplan 12 (Bundesminis
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Länderfinanzausgleich); 
die Bundeshaushaltsordnung; das Verwaltungsverfahrensgesetz; die allge
meinen Nebenbestimmungen für die Zuwendungen zur Projektförde
rung. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 3,35 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 20,1 millió EUR 

Támogatás intenzitása 80 % 

Időtartam 2010.1.1–2015.12.31.

HU 2010.7.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 194/3

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


Gazdasági ágazat Közlekedés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Invalidenstr. 44 
10115 Berlin 
DEUTSCHLAND 

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 2010.6.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 207/10 

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 1 500 000 millió SEK 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.7.1–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Riksgäldskontoret 
SE-103 74 Stockholm 
SVERIGE 

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

HU C 194/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.7.17.

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

