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(Közlemények) 

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

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

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) 

(2010/C 125/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.11.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 607/08 

Tagállam Bulgária 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Намалени ставки върху смеси на биогорива с течни горива от нефтен 
произход и безоловен бензин с кодове 

Jogalap Закон за акцизите и данъчните складове; Закон за възобновяемите и 
алтернативните енергийни източници и биогоривата/ЗВАЕИБ/Закона за 
чистотата на атмосферния въздух; Наредба за изискванията за качеството 
на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол; 
Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на 
биогорива в транспорта 2008—2020 г., приета с Решение на Минис 
терския съвет от 15 ноември 2007 г. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Környezetvédelem 

Támogatás formája Adókulcscsökkentés 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 85 millió BGN; Tervezett támogatás teljes összege 
169 millió BGN 

Támogatás intenzitása 3 % 

Időtartam 2010.1.1–2011.12.31. 

Gazdasági ágazat Feldolgozóipar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Министерство на финансите 
ул. „Раковски“ № 102 
гр. София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Egyéb információ —
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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 2010.3.19. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 676/09 

Tagállam Spanyolország 

Régió Murcia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Mejora de la calidad del servicio eléctrico en Murcia 

Jogalap Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las 
tarifas eléctricas a partir del uno de enero de 2008 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Regionális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 3,996 millió EUR; Tervezett támogatás teljes 
összege 3,996 millió EUR 

Támogatás intenzitása 30 % 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Villamosenergia-, gáz- és vízellátás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Consejería de Universidades 
Empresa e Investigación 
C/ San Cristobal, 6 
30001 Murcia 
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 2010.3.25. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 709/09 

Tagállam Franciaország 

Régió Région Bourgogne, Département de la Côte d'Or, Communauté de 
l'agglomération dijonaise et la Chambre de commerce et d'industrie de 
Dijon. 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aide à la compagnie Eastern Airways pour le démarrage de nouvelles 
liaisons aériennes au départ de l'aéroport de Dijon-Longvic
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Jogalap — 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Regionális fejlesztés, Szektorális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 2,276 millió EUR 

Támogatás intenzitása 30 % 

Időtartam 2010–2013. 

Gazdasági ágazat Légi közlekedés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Le Conseil régional de Bourgogne 
17 boulevard de la Trémouille 
BP 1602 
21035 Dijon Cedex 
FRANCE 

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 2010.3.25. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 77/10 

Tagállam Olaszország 

Régió Veneto, Sardegna, Emilia Romagna 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aiuto per il salvataggio di Vinyls Italia S.p.A. in amministrazione stra
ordinaria 

Jogalap Decreto Legislativo 270/1999, «Nuova disciplina dell'amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»; Decreto-legge 
347/2003, «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi 
imprese in stato di insolvenza», e Decreto 319/2004, «Condizioni e le 
modalità di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore 
delle grandi imprese in stato di insolvenza». 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentése 

Támogatás formája Exporthitel-biztosítás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 31,5 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2010.4.1–2010.10.1.
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Gazdasági ágazat Szárazföldi közlekedés és csővezetékes szállítás, Vegy- és gyógyszeripar 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministero dello Sviluppo Economico 
Via Molise 2 
00187 Roma RM 
ITALIA 

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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