
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 152/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.5.20. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 556/08 

Tagállam Portugália 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Regime de recapitalização das instituições de crédito em Portugal 

Jogalap Lei n. o 63-A/2008 

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 4 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.5.20.–2009.11.20. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades 
Portuguesas Largo do Rilvas 
1399-030 — Lisboa 
PORTUGAL 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.2.27. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 27/09 

Tagállam Németország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Befristete Regelung Bürgschaften 

Jogalap „Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften im 
Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- 
und Wirtschaftskrise“ („Befristete Regelung Bürgschaften“) 
The budget laws of the Federal state and the Länder as well as the budget 
regulations of the German municipalities.
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Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 6 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.3.1.–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe All eligible guarantee granting authorities in Germany at federal, regional 
and municipal level (see www.foerderdatenbank.de) 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

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

A határozat elfogadásának időpontja 20.5.2009. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 224/09 

Tagállam Finnország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Finland Framework ‘Small amounts of aid’ 

Jogalap — Valtionavustuslaki 688/2001 (Act on Discretionary Goverment 
Transfers) 

— Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta 445/ 
1998 (Act on Credits and Guarantees Provided by the State-Owned 
Specialist Financing Company) 

— Laki Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta 
717/2008 

— Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 1336/2006 
— Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002 (Act on the Public 

Employment Service) 
— Kuntalaki 365/1995, Section 2 (Act on municipalities) as well as 

budgetary rules applicable at local level. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Állami kezességvállalás, Kedvezményes 
kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 300 millió EUR 

Támogatás intenzitása —
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Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Employment and the Economy 
P.O. box 32 
FI-00023 Government 
SUOMI/FINLAND 

Egyéb információ — 

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon: 

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

