
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2009/C 30/03)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.12.10.

A támogatás száma N 135/08

Tagállam Németország

Régió —

A támogatás megnevezése Promotion Fund Law (Absatzfondsgesetz)

Jogalap — Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz)

— Verordnung über die Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Promóció, reklám

A támogatás formája Támogatás

Költségvetés 610 millió EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2008-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft
Schertberger Straße 14
D-53177 Bonn

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 2008.12.10.

A támogatás száma N 379/08

Tagállam Olaszország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Regime dei contratti di filiera e di distretto (Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei
contratti di filiera in attuazione della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, arti-
colo 66, commi 1 e 2)
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Jogalap — Decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 di attuazione dell'articolo 4, comma 2,
del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti
del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

— Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 — Supplemento
Ordinario n. 240 ed in particolare gli articoli 60 e 61, relativi al «Finanzia-
mento degli investimenti per lo sviluppo» e al «Fondo per le aree sottoutiliz-
zate ed interventi nelle medesime aree», e il comma 1 dell'articolo 66, rela-
tivo al sostegno della filiera agroalimentare

— Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 1o agosto 2003,
relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e succes-
sive modificazioni

— Decreto 3 febbraio 2004 di modifica del Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure
per l'attuazione dei contratti di filiera

— Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2006,
recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86

— Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 452 del
3 luglio 2007, recante modifica al decreto 1o agosto 2003, relativo a criteri,
modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2007, n. 170

— Circolare 2 dicembre 2003 attuativa del Decreto 1o agosto 2003 del
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e proce-
dure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale dell'8 gennaio 2004, n. 5

— Decreto 22 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole alimentari
e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni di accesso ai finanzia-
menti del fondo rotativo

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Beruházási támogatás (mezőgazdasági üzemeknek nyújtható: gazdasági épüle-
teknek a környezet védelme és javítása céljából történő áthelyezéséhez, valamint
mezőgazdasági termékek feldolgozásához és értékesítéséhez), minőségi mező-
gazdasági termékek előállítását és értékesítését ösztönző támogatás, technikai
segítségnyújtás a mezőgazdasági ágazatban (tanácsadási szolgáltatások, képzés,
fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szervezése és az azokon való rész-
vétel), mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás, kutatáshoz
és fejlesztéshez nyújtott támogatás

A támogatás formája Közvetlen támogatás, kedvezményes kölcsön

Költségvetés Teljes költségvetés: 800 millió EUR

A támogatás intenzitása Változó (a támogatási intézkedéstől függően 20 % és 100 % között)

Időtartam A Bizottság jóváhagyásától kezdődően 2013. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság és élelmiszeripar

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/

2009.2.6. C 30/15Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A határozat elfogadásának időpontja 2008.12.17.

A támogatás száma N 517/08

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

Jogalap — Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumi Nr. 365 “Kartupeļu gaišās
gredzenpuves apkarošanas un ierobežošanas kārtība”

— “Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai”
projekts

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Növénybetegségekkel kapcsolatos megelőzés és kárenyhítés

A támogatás formája Közvetlen támogatás és támogatott szolgáltatások

Költségvetés 4 750 000 LVL (mintegy 6 800 000 EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2013.12.30-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

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 2008.12.17.

A támogatás száma N 526/08

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aanpassing van de heffing waaruit onderzoek en ontwikkeling in de pluimvee-
sector en de preventie van ziekten van pluimvee worden gefinancierd voor 2009

Jogalap Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap
Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Concept Verordening van het Product-
schap Puimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2009,
Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van
de verordening bestemmingsheffingen legsector 2009, Ontwerpverordening van
het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestem-
mingsheffingen pluimveevlees sector 2009 en de ontwerpverordening van het
Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemmings-
heffingen legsector (2009-I)

Az intézkedés típusa Adó jellegű befizetés

Célkitűzés Ezen intézkedés módosítja a baromfibetegségek megelőzésének és felszámolá-
sának érdekében folytatott kutatást és fejlesztést finanszírozó díjakat
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A támogatás formája Adó jellegű befizetés kutatás és fejlesztés támogatására

Költségvetés Évi 4,56 millió EUR, 2007 és 2013 között összesen 32 millió EUR

A támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2009-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság: baromfi- és tojástermelő ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Louis Braillelaan 80
Postbus 460
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/

A határozat elfogadásának időpontja 2008.12.4.

A támogatás száma N 544/08

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Atbalsts, lai kompensētu zaudējumus, kas radās augļu dārzos bakteriālās iedegas
rezultātā

Jogalap — Augu aizsardzības likums;
— 2004. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 218 “Augu karan-

tīnas noteikumi”;
— “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi”

projekts

Az intézkedés típusa Növénybetegségek felszámolása

Célkitűzés Növénybetegségek és kártevő-fertőzés okozta károk

A támogatás formája Közvetlen támogatás és támogatott szolgáltatások

Költségvetés Teljes költségvetés 1 750 000 LVL (kb. 2 490 040 EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2013.12.30-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

Egyéb információ —

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

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

2009.2.6. C 30/17Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


