
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 89/09)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.3.22.

A támogatás száma N 379/05 és N 211/06

Tagállam Spanyolország

Régió Minden régió (N 379/05) és Andalúzia (N 211/06)

Megnevezés (és/vagy a kedvezmé-
nyezett neve)

Sürgős intézkedések a mezőgazdasági ágazatban a szárazság és egyéb kedvezőtlen
időjárási viszonyok által okozott károk ellentételezésére

Jogalap „Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras
adversidades climáticas”, y „Orden de 9 de septiembre de 2005, de la Consejería
de Agricultura y Pesca por la que se establecen normas para la aplicación de las
medidas para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía, en el
desarrollo de las normas que citan”

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2005-ös szárazság okozta termelési veszteségek ellentételezése

A támogatás formája Adófizetési és társadalombiztosítási járulékfizetési kedvezmények, kedvezményes
hitelkeretek, vízfogyasztási adó alóli mentesség a 2005-ös gazdasági évre

Költségvetés A támogatás száma: 379/2005 750 millió EUR (68,8 millió EUR-nak megfelelő
támogatás). A támogatás száma: N 211/2006 15 millió EUR

A támogatás intenzitása A keletkezett veszteségek legfeljebb 100 %-a

Időtartam A nyújtott kölcsönök futamidejétől függően

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel 1
E-28014 Madrid

Consejería de Agricultura y Pesca
Junta de Andalucía
C/ Tabladilla, s/n
E-41071 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 2007.3.22.

A támogatás száma N 71/06

Tagállam Olaszország
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Régió Emilia-Romagna

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Piano operativo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione
ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili
— TSE (scrapie ovina).

Jogalap Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriannuale dello Stato — Legge finanziaria 2003), art. 68, comma 4.
Deliberazione n. 1786 della Giunta regionale del 7 novembre 2005

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés Mezőgazdasági üzemekbe való beruházás; állatbetegségek

A támogatás formája Pénzbeli támogatások

Költségvetés 580 036,87 EUR

A támogatás intenzitása Változó összegek, illetve 40–60 %-ig

Időtartam 2011 végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Agricoltura
Servizio Produzioni animali

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 2007.3.5.

A támogatás száma N 161/06

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

„Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apakarošanai”

Jogalap – Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 „Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtība”(Publicēts:
Latvijas Vēstnesis Nr. 14; 24.01.2005.)

– Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.04.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.04.2004.)

– Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumi Nr. 569 „Kartupeļu gaišās
gredzenpuves apakarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”

– Ministru kabineta 2003. gada 12. augusta noteikumi Nr. 446 „Kartupeļu sēklau-
dzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi”

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Védekezés a burgonya gyűrűs rothadása ellen, és a betegség megszüntetése

A támogatás formája Növénybetegségek elleni küzdelem támogatása
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Költségvetés Teljes költségvetés: 2 529 000 LVL

A támogatás intenzitása 50 %-100 %

Időtartam: 2008 végéig

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 2007.3.14.

A támogatás száma N 164/06

Tagállam Spanyolország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas a las organizaciones interprofesionales del sector alimentario

Jogalap Real Decreto 1225/2005, de 13 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras par la concesión de las subvenciones a las organizaciones interprofe-
sionales agroalimentarias.
Proyecto de Orden de 2007 por la que hace pública, para el ejercicio 2007, la
convocatoria de ayudas destinadas a las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias.

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés A szakmaközi szervezetek technikai segítségnyújtási és promóciós tevékenysé-
geinek továbbfejlesztése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 2 500 000 EUR 2007-ben

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam 2007-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Secretario General de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

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 2007.3.22.

A támogatás száma N 260/06

Tagállam Spanyolország

Régió Cantabria

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Támogatás a 2005-ös szárazság által Cantabriában, a mezőgazdasági ágazatban
okozott károk ellentételezésére

Jogalap Proyecto de Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca por la que se
establecen las base reguladoras y la convocatoria para 2006, de las ayudas por
pérdidas en la agricultura ocasionadas por la sequía en Cantabria en 2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Támogatás mezőgazdasági termelők részére a kedvezőtlen időjárási körülmények
által okozott veszteségek ellentételezésére

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 9 507 872 EUR

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam 1 év

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria
C/ Gutiérrez Solana, s/n.
E-39011 Santander (Cantabria)

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 2007.3.5.

A támogatás száma N 313/06

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Královéhradecký kraj (Hradec Králové-i körzet)

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití

Jogalap Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů § 46,
odst. 1–5 a § 47 odst. 5
Závazná pravidla Královehradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků
na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az erdészeti ágazat támogatása

A támogatás formája Közvetlen támogatás
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Költségvetés Összesen: 155 000 000 CZK (körülbelül 5 721 390 EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2007.1.1.-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság (erdészet)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Královéhradecký kraj
Česká republika

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 2007.3.14.

A támogatás száma N 436/06

Tagállam Litvánia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Pagalba biodyzelino gamybos plėtojimui

Jogalap Lietuvos Respublikos biokuro ir bioalyvų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1940;
2004, Nr. 28-870)
Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programa, patvir-
tinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr.
1056 (Žin., 2004 Nr. 133-4786)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés: Környezetkímélő tüzelőnyagok használatának népszerűsítése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Teljes költségvetés: 118 290 000 LTL

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam A bizottsági jóváhagyástól számított hat év

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági ágazat

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 2007.3.22.

A támogatás száma N 36/07

Tagállam Spanyolország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para la renovación del parque nacional de tractores

Jogalap Proyecto de Real Decreto

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A mezőgazdasági gépek, berendezések állapotának javítása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 8 000 000 EUR/év

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam 2009 végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

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 2007.3.14.

A támogatás száma N 53/07

Tagállam Olaszország

Régió Friuli Venezia Giulia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (venti impetuosi del 29
giugno 2006 nella provincia di Pordenone)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta károk enyhítése

A támogatás formája Pénzbeli támogatások

Költségvetés Lásd a NN 54/A/04 dokumentumot

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %
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Időtartam A kifizetések megtörténtéig

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 2007.3.14.

A támogatás száma N 54/07

Tagállam Olaszország

Régió Friuli Venezia Giulia

Megnevezés (és/vagy a kedvezmé-
nyezett neve)

Interventi nelle zone agricole danneggiate (siccità dal 7 giugno 2006 al 3 agosto
2006)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási körülmények következtében a mezőgazdasági létesítmé-
nyekben bekövetkezett károk ellentételezése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

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

Támogatás intenzitása A károk 80 %-áig

A támogatás időtartama 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 támogatási rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedést a Bizottság az
NN 54/A/04. számú állami támogatás keretében hagyta jóvá (a Bizottság
C(2005) 1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i levele)

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

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