
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 187/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.19.

A támogatás száma N 116/06

Tagállam Olaszország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Legge 226/2005 — Articolo 1, comma 42 «Riduzione dell'IVA sulla fornitura di
elettricità dei consorzi di bonifica»

Jogalap Legge 226/2005 — Articolo 1, comma 42

Az intézkedés típusa —

Célkitűzés —

A támogatás formája —

Költségvetés —

Támogatás intenzitása —

A támogatás időtartama —

Érintett gazdasági ágazatok —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

Egyéb információ Ez az intézkedés nem minősül állami támogatásnak

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.29.

A támogatás száma N 547/06

Tagállam Spanyolország

Régió Madrid

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

A regionális gépállomány korszerűsítését célzó támogatás

Jogalap Borrador de la orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de
la Comunidad de Madrid; Anexo I de limitaciones sectoriales regulado en el Real
Decreto 613/2001 sobre modernización de explotaciones agrarias

Az intézkedés típusa Program

Célkitűzés Beruházás

A támogatás formája Támogatás
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Költségvetés 250 000 EUR

A támogatás intenzitása 40 %

Időtartam 2007

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Comunidad de Madrid
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Dirección G. de Agricultura y Desarrollo Rural
Ronda de Atocha 17
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 2007.6.8.

A támogatás száma N 768/06

Tagállam Olaszország

Régió Campania

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Contributo complementare regionale per l'abbattimento di animali di specie
bufalina affetti da brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica

Jogalap Delibera di giunta Regione Campania n. 1497/29.9.2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Támogatás az állatbetegségek elleni küzdelem javára

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 25 millió EUR

A támogatás intenzitása A támogatható kiadások 100 %-áig

Időtartam 2007.1.1.-2011.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok A00121 Mezőgazdaság (állattartás)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Campania
Via Santa Lucia, 18
I-80132 Napoli

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 2007.6.8.

A támogatás száma N 805/06

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal
2 al 3 luglio 2006 nella provincia di Vibo Valentia)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés A mezőgazdasági terményeket és infrastruktúrát a kedvezőtlen időjárási viszo-
nyok következtében ért károk ellentételezése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

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

Támogatás intenzitása A károk 100 %-áig

A támogatás időtartama 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 2007.6.26.

A támogatás száma N 888/06

Tagállam Ausztria

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Különleges irányelv a takarmánypótlás többletköltségeinek ellentételezésére a
2006-ban tapasztalt kedvezőtlen időjárási viszonyok által sújtott vállalatok
részére

Jogalap Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW) zur Abfederung der Zusatzaufwendungen für
Ersatzfuttermittel in von Wetterunbilden (widrigen Witterungsverhältnissen)
2006 besonders betroffenen Betrieben mit Futterflächen (SRL)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2006-os kedvezőtlen időjárási körülmények okozta károk ellentételezése

A támogatás formája Szubvenció
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Költségvetés 2,5 millió EUR

A támogatás intenzitása 150 EUR/hektár, de maximum 3 000 EUR gazdaságonként

Időtartam Egyszeri támogatás

Érintett gazdasági ágazatok I. melléklet

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

BMLFUW
Stubenring 1
A-1010 Wien

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 2007.6.19.

A támogatás száma N 124/07

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Uitbreiding van de gewasschadeverzekering in de fruitsector tot vorstschade

Jogalap Artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, concept-wijziging van de
subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003

Az intézkedés típusa Állami támogatási program – garanciavállalás

Célkitűzés A gyümölcságazatot sújtó fagykárok esetére bevezetett biztosításra vonatkozó
garancia a biztosító társaságok számára, a garancia összegét teljes egészében be
kell számítani a gazdálkodó által fizetett biztosítási díjba. A program feltételei
összhangban vannak az N 36/03 sz. támogatásban a növényeket sújtó esőkár
esetére jóváhagyott feltételekkel

A támogatás formája A biztosító társaságok számára biztosított garancia, amelyet teljes egészében a
mezőgazdasági termelők biztosítási díjainak csökkentésére kell felhasználni

Költségvetés Évente legfeljebb 14 250 000 EUR (fagykárra)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 50 %

Időtartam 2007–2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság, gyümölcságazat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK 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/

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.8.

A támogatás száma N 125/07

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Wijziging van de heffing van het Productschap Vee en Vlees ten behoeve van
het Veeziektenfonds, sector schapen en geiten (wijziging N 517/06)

Jogalap Artikel 126 van de Wet op bedrijfsorganisaties, de artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit van het Productschap voor Vee en Vlees, Verordening bestem-
mingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2006, concept-veror-
dening tot wijziging van de Verordening Veeziektenfonds schapen en geiten
(PVV) 2006 (2006-I)

Az intézkedés típusa Az állatbetegségek megelőzése és felszámolása, egyszeri adókivetés az állatbeteg-
ségek felszámolásának és megelőzésének költségeihez való hozzájárulás céljából

Célkitűzés A juh- és kecskeágazat hozzájárulása adó jellegű járulékok formájában az állat-
betegségek megelőzése és felszámolása céljából

A támogatás formája Adó jellegű járulék, ellentételezés

Költségvetés 5 600 000 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2010-ig tartó támogatás, az adójellegű járulék egyszeri intézkedés, amelyet a
Bizottság jóváhagyása után vetnek ki

Érintett gazdasági ágazatok Juh- és kecskeágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Het Productschap voor Vee en Vlees
Postbus 4600
2700 AL Zoetermeer
Nederland

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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