
II 

(Közlemények) 

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

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Állami támogatás engedélyezése az EUMSz. szerződés 107. és 108. cikke alapján 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 230/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.1.5. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 625/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió Galicia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayudas para daños causados en los establecimientos comerciales, indust
riales, turísticos y mercantiles por el temporal acaecido en Galicia a 
partir del 23 de enero de 2009 

Jogalap — Decreto 13/2009, de 29 de enero, de medidas urgentes para la 
reparación de los daños causados por el temporal acaecido en Galicia 
a partir del 23 de enero de 2009. 

— Orden del 2 de febrero de 2009 que regula la concesión de ayudas 
por daños provocados en los establecimientos comerciales, industri
ales, turísticos y mercantiles y en las infraestructuras energéticas y 
turísticas de titularidad municipal, por la que se desarrolla el Decreto 
13/2009, del 29 de enero 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott 
károk helyreállítására nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 2,6 millió EUR 

Támogatás intenzitása ≤ 100 % 

Időtartam 2009.3.4–2009.11.4. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Consejero de Economía e Industria 
Calle San Caetano s/n. Bloque 5, 4 a 
15781 Santiago de Compostela 
ESPAÑA 

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 2010.4.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 646/09 

Tagállam Olaszország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Banda larga nelle aree rurali. Progetto di intervento pubblico nell’ambito 
dei Programmi di Sviluppo rurale 2007-2013 

Jogalap PSN 2007-2013. PSR regionali 2007-2013 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt megvalósítása, 
Innováció 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 210,5 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2010.1.1–2015.12.31. 

Gazdasági ágazat Posta és telekommunikáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministero per le Politiche Agricole 

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 2010.6.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 224/10 

Tagállam Magyarország 

Régió —
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Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Tőkeemelés és befolyásszerzés 

Jogalap 2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősí
téséről 

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 300 000 millió HUF 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.7.1–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Pénzügyminisztérium 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

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 2010.6.22. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 249/10 

Tagállam Németország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Verlängerung der einstweiligen Genehmigung zusätzlicher Beihilfen für 
die WestLB AG im Rahmen der Auslagerung von Vermögenswerten 

Jogalap Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája A tőkeintervenció egyéb formái 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 3 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam — 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) 
Taunusanlage 6 
60329 Frankfurt am Main Land Nordrhein-Westfalen 
DEUTSCHLAND 

Stadttor 1 
40219 Düsseldorf 
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
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