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(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

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

(2007/C 70/08)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.8.

A támogatás száma N 308/05

Tagállam Egyesült Királyság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Pig Health Scheme (MLC)

Jogalap Agriculture Act 1967

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer

Célkitűzés Technikai segítségnyújtás

A támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés 500 000 GBP (746 046 EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam A jóváhagyás időpontjától 2009. március 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Meat and Livestock Commission
PO Box 44, Winterhill House, Snowdon Drive
Milton Keynes MK6 1AX
United Kingdom

Egyéb információ —

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.14.

A támogatás száma N 340/05

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

“Atbalsts ilggadīgo stādījumu integrētai audzēšanas sistemai”

Jogalap – Ministru kabineta 2005. gada 25 janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība”(Publi-
cēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 27; 17.02.2005.)

– Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.4.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A környezettervezés bevonása a gazdálkodási gyakorlatba

A támogatás formája Agrár-környezetvédelmi fellépésekhez nyújtott támogatás
Kutatási és fejlesztési támogatás

Költségvetés Éves költségvetés: 300 000 LVL

A támogatás intenzitása Agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások: változó
Kutatási és fejlesztési támogatás: legfeljebb 100 %

Időtartam 2010-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.14.

A támogatás száma N 349/05

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

“Dārzeņu integrētās sistemas ievišana”

Jogalap – Ministru kabineta 2005. gada 25 janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība”(Publi-
cēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 27; 17.02.2005.)

– Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.04.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A környezettervezés bevonása a gazdálkodási gyakorlatba

A támogatás formája Agrár-környezetvédelmi fellépésekhez nyújtott támogatás
Kutatási és fejlesztési támogatás

Költségvetés Éves költségvetés: 302 465 LVL
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A támogatás intenzitása Agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások: változó
Kutatási és fejlesztési támogatás: legfeljebb 100 %

Időtartam 2010-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
LV-1981 Rīga

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.26.

A támogatás száma N 208/06

Tagállam Olaszország

Régió Trento

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole (legge
provinciale 10 febbraio 2005 n. 1, articolo 26, e deliberazione della Giunta
provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005)

Jogalap Legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1, articolo 26
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Egyéb (ingatlanok vásárlása, eladása és bérlése)

A támogatás formája Pénzbeli támogatás

Költségvetés 4 500 000 EUR

A támogatás intenzitása Nem állami támogatás

Időtartam 2008 végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.19.

A támogatás száma N 406/06

Tagállam Spanyolország

Régió Andalúzia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas a favor de la lucha contra la plaga de la moca del olivo

Jogalap Proyecto de Orden
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Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés Az olajbogyófúró légy elleni küzdelem Andalúziában

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 1 800 000 EUR

A támogatás intenzitása A támogatható költségek 75 %-a

Időtartam 2006

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Pesca
Junta de Andalucía
Calle Tabladilla s/n
E-41013 Sevilla

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.19.

A támogatás száma N 577/06

Tagállam Hollandia

Régió —

Cím Catalogus Groen-Blauwe Diensten

Jogalap De kaderwet inzake subsidies van het ministerie van landbouw, natuur en voed-
selkwaliteit inzake subsidies, de provinciewet, de gemeentewet en de water-
schapswet

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A zöld és kék szolgáltatások katalógusának célja magas környezeti és kulturális
értékkel bíró, hozzáférhető mezőgazdasági táj megteremtése

A támogatás formája Fertőző betegség kitörése utáni kifizetések

Költségvetés Évente 120 millió EUR körül

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam A katalógus szerinti támogatási intézkedések időtartama változó. Az ezen intéz-
kedések keretében az egyes mezőgazdasági termelőkkel kötött szerződések
futamideje 5–7 év

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Hollandia központi és regionális kormányzatai

Egyéb információ —

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.8.

A támogatás száma N 583/06

Tagállam Olaszország

Régió Basilicata

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi compensativi relativi a mancati redditi a favore delle aziende agricole
interessate da provvedimenti di abbattimenti totali conseguenti ad infezioni di
tubercolosi bovina e/o brucellosi

Jogalap Delibera di giunta Regione Basilicata n. 475 del 3.4.2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Támogatás az állatbetegségek elleni küzdelem javára

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 600 000 EUR

A támogatás intenzitása A támogatható kiadások 100 %-áig

Időtartam 2008.12.31-ig

Érintett gazdasági ágazatok A00121-A00122 Mezőgazdaság (állattartás)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Basilicata
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.8.

A támogatás száma N 801/06

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

Megnevezés Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (venti impetuosi e
trombe d'aria 29 giugno 2006 — province di Treviso, Verona e Vicenza)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer

Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövet-
kezett károk kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Hivatkozás az NN 54/A/04 sz. elfogadott támogatási rendszerre
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A támogatás intenzitása A mezőgazdasági létesítményekben bekövetkezett károk 100 %-áig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Egyéb információ Az NN 54/A/04 állami támogatási dokumentáció (a 2005. június 7-i
C(2005) 1622 végleges jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által jóvá-
hagyott rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedés

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.13.

A támogatás száma N 842/06

Tagállam Litvánia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nuken-
tėjus žemės ūkio augalams dėl stichinių meteorologinių reiškinių 2006 m.

Jogalap – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. Nutarimas Nr. 783
„Dėl krašto ekstremalios situacijos žemės ūkyje dėl stichinės sausros paskel-
bimo“

– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl paramos žemės ūkio
veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nukentėjus žemės ūkio
augalams dėl stichinių meteorologinių reiškinių 2006 m. teikimo
taisyklių patvirtinimo“ projektas

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2006-os aszály kompenzálása

A támogatás formája A mezőgazdasági termelők részére a kedvezőtlen időjárási körülmények által
okozott veszteségek ellentételezésére nyújtott támogatás

Költségvetés Teljes költségvetés: legfeljebb 190 millió LTL

A támogatás intenzitása A támogatható károk legfeljebb 40 %-áig

Időtartam A Bizottság jóváhagyásától számított egy év

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

Egyéb információ —

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.19.

A támogatás száma N 844/06

Tagállam Olaszország

Régió Szicília

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (eccessi termici dal 19
al 30 giugno 2006 — provincia di Catania, Sicilia)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövet-
kezett károk kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen pénzbeli támogatás

Költségvetés Lásd az NN 54/A/04 sz. jóváhagyott támogatási rendszert

A támogatás intenzitása A mezőgazdasági termelésben bekövetkezett károk 80 %-áig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Egyéb információ A Bizottság által az NN 54/A/04 számú állami támogatási dokumentáció
(a C(2005) 1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i bizottsági levél) keretében
elfogadott program végrehajtására vonatkozó intézkedés

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.2.

A támogatás száma N 846/06

Tagállam Olaszország

Régió Piemonte

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole danneggiate (siccità dal 1o gennaio 2006 al 25
settembre 2006 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Torino e Vercelli)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer

Célkitűzés A mezőgazdasági létesítményekben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt
bekövetkezett károk kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Hivatkozás az NN 54/A/04. sz. elfogadott támogatási rendszerre

A támogatás intenzitása 80 %-ig
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Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Via XX settembre, 20
I-00187 Roma

Egyéb információ Az NN 54/A/04 állami támogatási dokumentáció (a 2005. június 7-i
C(2005) 1622 végleges jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által jóvá-
hagyott rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedés

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

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

2007.3.27.C 70/34 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


