
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 182/04)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.12.5.

A támogatás száma NN 40/A/05

Tagállam Olaszország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Misure urgenti nel settore agroalimentare, legge n. 71/2005, articolo 1, commi
1, 1bis, 1ter e 3ter, e legge n. 231/2005, articolo 1, commi 1-4

Jogalap Legge n. 71/2005, articolo 1, commi 1, 1bis, 1ter e 3ter
Legge n. 231/2005, articolo 1, commi 1-4

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2005-ös mezőgazdasági piaci válságból adódó bevételkiesés ellentételezése
csekély összegű (de minimis) támogatások.
A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt keletke-
zett károk ellentételezése (NN 54/A/04 támogatás)

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés – 109 millió EUR a piaci válság vonatkozásában
– 120 millió EUR a mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszo-

nyok miatt keletkezett károk ellentételezésére (NN 54/A/04 támogatás)

A támogatás intenzitása Intézkedésenként eltérő

Időtartam A kifizetések teljesítéséig

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.10.10.

A támogatás száma N 163/07

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Scheme of Investment Aid for the Development of the Commercial Horticulture
Sector 2007-2013
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Jogalap National Development Plan 2007-2013

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kertészeti ágazat fejlesztése a kereskedelmi célú kertészet speciális növényeire
és eszközeire irányuló beruházásokat segítő támogatásokkal

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 49 millió EUR

A támogatás intenzitása 40 %
Fiatal gazdálkodók esetében 50 %

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 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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