
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 

(2010/C 233/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.3.24. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 472/09 

Tagállam Olaszország 

Régió Sardegna 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Campagna di educazione alimentare nelle scuole riguardante i prodotti 
lattiero-caseari 

Jogalap — Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009: Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 
finanziaria 2009), articolo 4, comma 24 

— Deliberazione n. 38/17 del 6 agosto 2009 (Giunta regionale): 
Campagna di educazione alimentare presso le scuole del territorio 
regionale, anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, a favore dei 
Consorzi di tutela del Pecorino romano DOP, del Pecorino sardo 
DOP e del Fiore sardo DOP — Programma degli interventi 

— Deliberazione (Giunta regionale): Campagna di educazione alimen
tare riguardante i prodotti lattiero-caseari, rivolta alle scuole del 
territorio regionale, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/ 
2011 — Direttive di attuazione 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Technikai támogatás (értékesítésösztönzés) és reklám 

Támogatás formája Támogatott szolgáltatások 

Költségvetés 1 500 000 EUR 

Támogatás intenzitása 100 % értékesítésösztönzésre és 50 % reklámra 

Időtartam 2011.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09126 Cagliari CA 
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 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.5.6. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 60/10 

Tagállam Ciprus 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ενισχύσεις διάσωσης υπό μορφή κρατικής εγγύησης προς το Συμβούλιο του 
Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου για τη σύναψη δανείου ύψους 1,6 εκατομμ 
υρίων EUR 
(A Kofinosi Központi Vágóhíd Tanácsának állami garanciaként nyújtott 
megmentési célú támogatás egy 1,6 millió EUR összegű kölcsön vissza
fizetésére) 

Jogalap Απόφαση αριθ. 68765 της 13.5.2009 του κυπριακού υπουργικού Συμβου 
λίου. 

Az intézkedés típusa Megmentési célú támogatás 

Célkitűzés Megmentés 

Támogatás formája Hitel fedezeteként nyújtott állami garancia 

Költségvetés Max. 1 600 000 EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam A Bizottság jóváhagyásától kezdődően 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Υπουργείο Εσωτερικών (Ypourgio Esoterikon) 
1453 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 

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 2010.4.19. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 108/10 

Tagállam Bulgária 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Държавна помощ по Временната рамка за земеделските стопанства за 
първично производство, преработка и маркетинг на селскостопански 
продукти 
(State aid under the Temporary Framework to agricultural holdings 
active in primary production, processing and marketing of agricultural 
products) 

Jogalap Член 12, алинея 1, точка 2 и алинея 2, точка 1, букви а) и б) от Закона 
за защита на земеделските производители 
§ 23 от Закона за насърчаване на инвестициите 
Инструкции за временна държавна помощ за подпомагане на земедел 
ските производители на селскостопанска продукция и на предприятия 
извършващи дейност в областта на преработката и търговията на селск 
остопански продукти с цел съхраняване на стопанствата и запазване на 
производството при настоящата финансова и икономическа криза 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Támogatás a gazdaság komoly mértékű zavarainak elhárításához 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Teljes költségvetés: 20 000 000 BGN (körülbelül 10 225 994 EUR) 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Държавен фонд „Земеделие“ (State Fund Agriculture) 
Бул. „Цар Борис III“ № 136 (Tzar Boris III bul. 136) 
1618 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 2010.4.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 111/10 

Tagállam Szlovák Köztársaság 

Régió —
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Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Zníženie dane z minerálneho oleja 

Jogalap Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja zmenený 
a doplnený zákonom č. 667/2004 Z. z., zákonom č. 223/2006 Z. z., 
zákonom č. 672/2006, Z. z., zákonom č. 609/2007 Z. z., zákonom č. 
378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 53/2009 Z. z., 
zákonom č. 482/2009 Z. z., zákonom č. 493/2009 Z. z. a zákonom č. 
30/2010 Z. z. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A 2003/96/EK irányelv szerinti adómentességek 

Támogatás formája Kedvezményes adókulcs 

Költségvetés 80 500 000 EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.5.1–2012.12.31. 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Colné úrady SR 

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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