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(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 270/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.7.20. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 718/09 

Tagállam Hollandia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Kleine velden 

Jogalap Wet van 26 november 2009 tot wijziging van de Mijnbouwwet in 
verband met het stimuleren van een actief gebruik van vergunningen 
voor opsporing, winning en opslag (Staatsblad 2009, 508), in het 
bijzonder artikel 68a, lid 1 alsmede de Toelichting (TK 2008-2009, 
31479, nr. 6, blz. 7-10). 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Szektorális fejlesztés 

Támogatás formája Adóalap-csökkentés 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 194 millió EUR 

Támogatás intenzitása 13 % 

Időtartam 2010.1.1–2016.12.31. 

Gazdasági ágazat Bányászat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20201 
2500 EC Den Haag 
NEDERLAND 

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 2010.9.8. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 106/10 

Tagállam Franciaország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) N 337/04 et N 378/04 — Financement par taxes affectées et dotations 
budgétaires des centres techniques industriels (CTI) et des Centres Profes
sionnels de Développement Economique (CPDE) 

Jogalap Loi du 22 juillet 1948 (art L 342-1 et s du code de la recherche); Loi n o 
78-654 du 22 juin 1978 modifiée par les lois n o 2004-804 du 9 août 
2004 et n o 2007-1544 du 29 octobre 2007; Loi n o 2001-692 du 
1 er août 2001 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Szektorális fejlesztés, Kutatás és fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, A támogatás finanszírozása: parafiskális 
terhek vagy adók bevezetése egy kedvezményezett javára 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 181 millió EUR 
Tervezett támogatás teljes összege 1 086 millió EUR 

Támogatás intenzitása 75 % 

Időtartam 2011.1.1–2016.12.31. 

Gazdasági ágazat Az összes ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi 

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 2010.8.18. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 184/10 

Tagállam Lettország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivātes paaugstināšanai 

Jogalap Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes 
sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro 
kārtu un turpmākajām kārtām 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Regionális fejlesztés 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
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Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 42,32 millió LVL 

Támogatás intenzitása 50 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Energia 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Valsts aģentūra “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 
Pērses iela 2 
Rīga, LV-1442 
LATVIJA 

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 2010.8.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 321/10 

Tagállam Szlovénia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Third prolongation of the liquidity scheme for the Slovenian financial 
sector 

Jogalap Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah. Uredba 
o merilih in pogojih za odobritev posojil po 81a členu Zakona o javnih 
financah. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 
nyújtott támogatás 

Támogatás formája Kedvezményes kamatozású kölcsön 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 12 000 millió EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2010.8–2010.12.31. 

Gazdasági ágazat Pénzügyi intermediáció 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministrstvo za finance 
Župančičeva ulica 3 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

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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