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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 

(2009/C 173/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.5.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 59/03 ex N 667/02 és N 665/02 

Tagállam Hollandia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Veemarkt Leeuwarden 

Jogalap Kaderwet LNV-subsidies, Algemene subsidieverordening Fryslan, Alge
mene subsidieverordening Leeuwarden 

Az intézkedés típusa Egyszeri beruházási támogatás és működési támogatás 

Célkitűzés A beruházási támogatás elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az üzem 
megfeleljen a tárgyban meghozott új nemzeti jogszabálynak, amely a 
ragadós száj- és körömfájás 2001-es kitörését követően további higiéniai 
és állatjólléti követelményeket állapított meg. A működési támogatásra 
pedig azért volt szükség, hogy ellensúlyozhatók legyenek a létesítmény 
újbóli megnyitásával, valamint az üzletmenetnek a szabályozás változása 
miatti jelentős módosulásával járó költségek. 

Támogatás formája Egyszeri intézkedés, beruházási támogatás, szubvenció 

Költségvetés Beruházási támogatás: 1 470 000 EUR 40 %-a működési támogatás: 
223 500 EUR az újbóli megnyitás utáni első hat hónapban 

Támogatás intenzitása 40 % 

Időtartam 2001 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság – élő állatokkal folytatott kereskedelem 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe City Council of Friesland 
Leeuwarden 
NEDERLAND 

Egyéb információ — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.17. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 99/08 

Tagállam Németország 

Régió Land Mecklenburg-Vorpommern 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Abengoa Bioenergy Germany GmbH 

Jogalap Investitionszulagengesetz 2007 vom 15. Juli 2006 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Februar 2007 (BGBl. 2007 I S. 282) (InvZulG 
2007) and Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008 (Inv
ZulG 2010). 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés Regionális fejlesztés 

Támogatás formája Szubvenció 

Költségvetés 64 252 000 EUR diszkontált értékben 

Támogatás intenzitása 11,73 % 

Időtartam 2014-ig 

Gazdasági ágazat I. melléklet 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Finanzamt Ribnitz-Damgarten 
Sandhufe 3 
18311 Rignitz-Damgarten 
DEUTSCHLAND 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.5.11. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 346/08 

Tagállam Spanyolország 

Régió Katalónia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) A termelői szövetkezetek és egyéb mezőgazdasági egységek integráció
jának, létrehozásának és kibővítésének előmozdítására szolgáló intézke
dések 

Jogalap Orden AAR/320/2007, de 3 de septiembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas plurianuales para el fomento de la 
modernización, la ínter cooperación y la concentración de las coope
rativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las corres
pondientes al año 2007, et Ordenes anuales. 

Az intézkedés típusa Támogatási program
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Célkitűzés A mezőgazdasági szövetkezetek és egyesületek közötti együttműködés
nek, illetve e szövetkezetek és egyesületek koncentrációjának az előmoz
dítása 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Összesen 59 500 000 EUR a 2007–2013 közötti időszakban, vagyis 
megközelítőleg 8 500 000 EUR az említett időszak egyes éveiben. 

Támogatás intenzitása Változó 

Időtartam 2007-2013 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Egyéb információ: — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.5.11. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 376/08 

Tagállam Görögország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμετα 
λλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (κατολισθήσεις, πλημμύρα) και 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, παγετός, χιονόπτωση) κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουαρίου — Μαρτίου 2008. 

Jogalap Projet d'arrêté interministériel 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti csapások 

Támogatás formája Támogatások 

Költségvetés 80 000 000 EUR 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 80 % 

Időtartam 2012. március 31-ig
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Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe ΕΛ.Γ.Α. 
Μεσογείων 
115 10 Αthens 
GREECE 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.6.18. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 59/09 

Tagállam Belgium 

Régió Vlaanderen (Flandria) 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Verlenging van de agro-milieumaatregel botanische beheer 

Jogalap Artikel 56 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 
betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen 
van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/2005 
van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsont
wikkeling. 

Az intézkedés típusa Agrár-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtott támogatás 

Célkitűzés Agrár-környezetvédelmi intézkedések folytatása a régi és az új szerző
dések viszonylatában. A Belgium 2000–2006-os flandriai vidékfejlesztési 
programja keretében megkötött agrármegállapodások meghosszabbítása 
3, 6, illetve 9 hónappal. 

Támogatás formája Támogatás, kártérítés 

Költségvetés Évi 0,01 millió EUR, összesen 0,03 millió EUR 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 100 % 

Időtartam 2009–2012 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe — 

Egyéb információ — 

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

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