
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 255/04)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.7.30.

A támogatás száma N 21/07

Tagállam Spanyolország

Régió Murcia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para paliar los daños producidos en los cultivos de olivar y viñedos en
los municipios de Jumilla y Yecla por las heladas de enero de 2006

Jogalap Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de Agricultura

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta veszteségek kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 1 800 000 EUR

Támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

A támogatás időtartama Ad hoc

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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 2007.8.20.

A támogatás száma N 62/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para la reparación de daños causados en el sector agrario por las inunda-
ciones acaecidas en octubre y noviembre de 2006

Jogalap Ordenes de noviembre de 2006 y diciembre de 2006, por las que se dictan
disposiciones para el desarrollo en el sector agrario de los Decretos
no 180/2006 y 227/2006, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de
los daños causados por las inundaciones en los meses de octubre y noviembre

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Rendkívüli eseményekből eredő károk megtérítése
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A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 900 000 EUR

Támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %-ig

A támogatás időtartama Eseti

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería del Medio Rural

Xunta de Galicia

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 2007.7.25.

A támogatás száma N 83/07

Tagállam Spanyolország

Régió Murcia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del
sector agroalimentario y del medio rural

Jogalap Orden de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2007 de
las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transfe-
rencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés —

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 961 695 EUR

A támogatás intenzitása 100 %-75 %

A támogatás időtartama 2007

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y de Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Egyéb információk —

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 2007.7.19.

A támogatás száma N 143/07

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali
(piogge alluvionali dal 16 al 26 settembre 2006 nella provincia di Ancona)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárás következtében a mezőgazdasági létesítményekben bekö-
vetkezett károk kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Lásd az elfogadott rendszert (NN 54/A/04)

A támogatás intenzitása 100 %-ig

A támogatás időtartama 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 információk Az NN 54/A/04 állami támogatási dokumentáció (C(2005) 1622 végleges
jelzésű, 2005. június 7-i bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott
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 2007.7.19.

A támogatás száma N 164/07

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Scheme of Investment Aid for the Development of the Potato Sector
2007-2013

Jogalap National Development Plan 2007-2013

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A keményítőburgonyán kívüli egyéb burgonya termelésével, raktározásával és
értékesítésével kapcsolatos felszerelésekre és létesítményekre vonatkozó befekte-
tések támogatása

A támogatás formája Közvetlen támogatás
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Költségvetés 8 millió EUR

A támogatás intenzitása 40 %

50 % fiatal gazdálkodóknak

Időtartam A Bizottság levelének keltétől 2013. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok NACE-kód

A001 – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

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 2007.7.19.

A támogatás száma N 193/07

Tagállam Spanyolország

Régió Galicia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas al sector forestal — Fomento de las frondosas caducifolias

Jogalap Orden de la Conselleria do Medio Rural de la Xunta de Galicia por la que se
establecen las bases y se convocan para el año 2007 las ayudas para el fomento
de las frondosas caducifolias

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés —

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 9 000 000 EUR

Támogatás intenzitása Legfeljebb 70 %

A támogatás időtartama 2007-2012

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería del Medio Rural

Comunidad Autónoma de Galicia

Egyéb információk —

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 2007.7.27.

A támogatás száma N 204/07

Tagállam Egyesült Királyság

Régió England

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

The English Woodland Grants Scheme 2005 — Woodland Regeneration Grant

Jogalap The Forestry Act 1979

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az erdők ökológiai, védelmi és rekreációs funkcióinak elősegítése

A támogatás formája Támogatás

Költségvetés 10 millió GBP (14,8 millió EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 45 %

Időtartam A bizottsági jóváhagyástól 2012. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Erdészet és fakitermelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Forestry Commission England
Great Eastern House
Tenison Road
Cambridge CB1 2DU
United Kingdom

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 2007.8.8.

A támogatás száma N 219/07

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme

Jogalap Council Regulation (EC) No 1467/94 on the conservation, characterization,
collection and utilization of genetic resources in agriculture. Funding is provided
for annually in the National Budgetary Estimates process

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer

Célkitűzés A genetikai források megőrzése

A támogatás formája Közvetlen támogatás
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Költségvetés A költségvetés teljes összege 1,05 millió EUR

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2007-2013

Érintett gazdasági ágazat Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Campus
Maynooth
Co. Kildare
Ireland

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 2007.8.20.

A támogatás száma N 271/07

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aides en faveur de la recherche et du développement dans les filières grandes
cultures

Jogalap L 611.1 et L 621.1 et suivants du Code Rural

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az alapvető kutatások támogatása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Éves ráfordítások: 6 millió EUR

Teljes összeg: 42 millió EUR

A támogatás intenzitása Átlagosan 80 %, kivételes esetekben 100 %

A támogatás időtartama 2007-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság – általános növénytermesztési ágazatok (gabonafélék – rizs, olaj-
tartalmú növények-növényi eredetű zsírok, fehérjenövények – szárított hüve-
lyesek, szárított takarmány, rostnövények, selyemhernyók és cukor)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

ONIGC
12, rue Rol-Tanguy
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Egyéb információk Franciaország kötelezte magát arra, hogy az állami támogatásokról szóló éves
jelentésekben a Bizottság rendelkezésére bocsátja az odaítélt támogatásokról
szóló információkat

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 2007.8.20.

A támogatás száma N 273/07

Tagállam Spanyolország

Régió Andalucía

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para la lucha contra la mosca mediterránea de la fruta y contra los
insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas

Jogalap Orden por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se
declara la existencia oficial de las plagas que se citan, se establecen las medidas
de control y las ayudas para su ejecución

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés —

A támogatás formája Támogatás

Költségvetés 31 884 750 EUR

A támogatás intenzitása 75 %-50 %

A támogatás időtartama 2007-2011

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Pesca

Comunidad Autónoma de Andalucía

Egyéb információk —

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

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