
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 142/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.22.

A támogatás száma N 817/06

Tagállam Spanyolország

Régió Navarra

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra”

Jogalap Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales
de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Az intézkedés típusa Támogatás

Célkitűzés A termelés diverzifikációja

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 10 275 014 EUR

A támogatás intenzitása 30 %

Időtartartam Legkésőbb 2009-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Gobierno de Navarra
Departamento de Agricultura
Tudela, 20, 1
E-31003 Pamplona

Egyéb információk —

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 845/06

Tagállam Olaszország

Régió Puglia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali
(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés A mezőgazdasági terményeket a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében
ért károk ellentételezése

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

A támogatás intenzitása A károk 100 %-áig

Időtartam Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rendszer alkalmazására vonatkozó
intézkedés

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole 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/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.27.

A támogatás száma N 147/07

Tagállam Olaszország

Régió Umbria

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali
(piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

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

A támogatás formája Közvetlen támogatás

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

A támogatás intenzitása A károk 100 %-áig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole 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/
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