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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

(2008/C 169/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.12.4.

A támogatás száma NN 89/05

Tagállam Spanyolország

Régió Provincia de Guadalajara

A támogatás megnevezése Ayudas destinadas a compensar a las explotaciones agrarias y ganaderas las
pérdidas causadas por los graves incendios forestales (Provincia de Guadalajara)

Jogalap Real Decreto-Ley no 11/2005, de 22 de julio

Real Decreto no 949/2005, de 29 de julio

Orden APA/2860/2005, de 15 de septiembre

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben keletkezett tűzkárok kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás, kamattámogatás, adókedvezmények

Költségvetés 1 millió EUR

20 millió EUR költségvetési előirányzat kamattámogatásokra

A támogatás intenzitása A károk 100 %-áig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság (állattenyésztési és méhészeti ágazat)
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Entidad Estatal de Seguros Agrarios
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Miguel Ángel 25, 5a Planta
E-28010 Madrid

Egyéb információ Az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályoknak a vállalkozások
közvetlen adózásával kapcsolatos intézkedésekre való alkalmazásáról szóló
bizottsági közlemény (HL C 384., 1998.12.10., 3. o.) értelmében az adókedvez-
mények nem minősülnek 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 2007.12.4.

A támogatás száma NN 32/07

Tagállam Magyarország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

EM-Bioetanol Kft-nek nyújtott támogatás a fejlesztési adókedvezmény program
keretében

Jogalap – Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény

– 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (22/B.§;
23.§)

– 275/2003. (XII.24.) Kormány rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás

A támogatás formája Adókedvezmény

Költségvetés 4 844 164 000 HUF

A támogatás intenzitása Az elszámolható költségek 27,3 %-a

Időtartam 2006.12.20-től 2008.3.1-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4
H-1051 Budapest

Egyéb információ (Különösen a tagállam kötelezettségvállalásai és/vagy jelentési kötelezettség a
Bizottság felé a végrehajtásról)

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 2007.12.5.

A támogatás száma N 396/07

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Groene energiebelasting, verlaging voor de glastuinbouwsector

Jogalap Artikel 36i van de Wet belasting op Milieu grondslag, Besluit Glastuinbouw

Az intézkedés típusa Adókedvezmény környezetvédelmi intézkedések ellenében

Célkitűzés A környezetvédelmi energiaadó célja az energiafelhasználás csökkentése és az
energiahatékonyság ösztönzése volt (beleértve a CO2-kibocsátás mérséklését is).
Az üvegházi kertészeti ágazat esetében az említett adókedvezményre olyan ellen-
intézkedés fejében van lehetőség, amelynek értelmében az ágazat képviselői
(beruházások és kutatások révén) csökkentik energiafelhasználásukat. Ez az
ellenintézkedés hatásosnak bizonyult, mivel valóban csökkentette a kertészetek
energiafelhasználását. Ezért az intézkedés nem érinti az adóintézkedés célkitűzé-
seit és nem ír elő az energiaadóról szóló irányelvben (2003/96/EK) meghatáro-
zott legkisebb szint alatti értékeket

A támogatás formája Adókedvezmény

Költségvetés Az adókedvezmény következtében kieső bevétel maximum (becsült érték):

2008-ban 161 millió EUR

2009-ben 164 millió EUR

2010-ben 166 millió EUR

A támogatás intenzitása Sávos rendszer az energiafelhasználás függvényében: 91 %, 84 %, 50 % illetve
0 %

Időtartam 2008–2010

Érintett gazdasági ágazatok Üvegházi kertészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van LNV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

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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