
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 283/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.8.5. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 47/10 – N 200/09 

Tagállam Litvánia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Lithuanian bank support scheme 

Jogalap LR vyriausybės nutarimas dėl valstybės garantijų bankų stabilumui 
didinti teikimo, administravimo ir šių garantijų vykdymo taisyklių, pasi
tikėtinių (subordinuotų) paskolų bankams teikimo ir šių paskolų prieži 
ūros taisyklių ir bankų turto išpirkimo taisyklių patvirtinimo 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Eszközátvétel, feltőkésítés és garancia 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 6 000 millió LTL 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.8.5–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 

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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A határozat elfogadásának időpontja 2010.8.6. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 235a/10 

Tagállam Lengyelország 

Régió Regiony wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
28 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gmin i 
miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkod
zonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. nr 92, poz. 597) 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Program pomocy dotyczący rekompensaty za szkody spowodowane 
przez powodzie w Polsce w maju i czerwcu 2010 r. (poza zakresem 
załącznika I do Traktatu oraz część sektora leśnego nieobjęta 
Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym 
i leśnym w latach 2007–2013) 

Jogalap Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 

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, Kamattámogatás, Kedvezményes kama
tozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 500 millió PLN 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2012.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe — Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
— Fundusz Pracy 
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
— kierownik urzędu skarbowego, kierownik urzędu celnego, burmistrz 

lub prezydent miasta 

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 2010.9.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 333/10 

Tagállam Bulgária 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Limited amounts of aid for consultancy services under Temporary 
Framework
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Jogalap Постановление № 121 на Министерския съвет от 31.5.2007 г. за 
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007—2013, 
Насоки за кандидатстване по открита процедура за конкурентен подбор 
на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.09 
„Предоставяне на консултантски услуги на предприятията в затруднение“ 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 1,95583 millió BGN 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar, Számítástechnika és ehhez kapcsolódó tevékenységek, 
Média 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
ул. „Славянска“ № 8 
гр. София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

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 2010.9.9. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 359/10 

Tagállam Németország 

Régió Saxony 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen 

Jogalap Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des 
Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushalts- 
ordnung 

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, Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 250 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2011.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Sächsische Aufbaubank 
Pirnaische Straβe 9 
01069 Dresden 
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 2010.10.4. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 364/10 

Tagállam Lengyelország 

Régió Regiony wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 
10 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gmin i 
miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, 
remontow i rozbiórek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkod
zonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. nr 144, poz. 969) 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aid scheme for compensation for damage caused by the floods in 
Poland 

Jogalap Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią
zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz 
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejs
kiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

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, Kamattámogatás, Kedvezményes kama
tozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 500 millió PLN 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2012.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe — Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
— Fundusz Pracy 
— Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
— Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
— kierownik urzędu skarbowego, kierownik urzędu celnego, burmistrz 

lub prezydent miasta 

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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