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(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 57/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.1.22. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 673/09 

Tagállam Ausztria 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Verlängerung von N 81/08 Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der 
Bürgschaftsrichtlinien der Oberösterreichischen Kreditgarantiegesellschaft 
m.b.H. (OÖ KGG) 

Jogalap Bürgschaftsrichtlinien (Fassung per 1.11.2009) 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások szerkezetátalakítása 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 5,1 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 15,8 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2009.10.10–2012.10.9. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe OÖ. KreditGarantie Gesellschaft m.b.H 
Hessenplatz 3 
4010 Linz 
ÖSTERREICH 

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/state_aids_texts_hu.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2010.2.1. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 20/10 

Tagállam Dánia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Prolongation of Danish guarantee scheme on new debt 

Jogalap Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter mv. lov nr. 67 af 
3. februar 2009 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Állami kezességvállalás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 600 000 millió DKK 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.2.3–2010.6.30. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Finansiel Stabilitet A/S 
Amaliegade 3-5, 5 
1256 København K 
DANMARK 

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/state_aids_texts_hu.htm 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.1.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 28/10 

Tagállam Spanyolország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las 
entidades de crédito 

Jogalap Real Decreto-ley 9/2009 de 26 de junio sobre restructuración bancaria y 
reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y 
Acuerdo de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Orde
nada Bancaria de 29 de enero de 2010 por el que se detallan los 
criterios y condiciones a los que se ajustará la actuación del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria en los procesos de integración de 
entidades de crédito previstos en el articulo 9 del Real Decreto-ley 
9/2009 de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento 
de los recursos de las entidades de crédito 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Tőkejuttatás
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Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 99 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.6.30-ig 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministry of Economy and Treasury 

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/state_aids_texts_hu.htm
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