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(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

Állami támogatás engedélyezése az EUMSz. szerződés 107. és 108. cikke alapján 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 219/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.9.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma NN 22/09 

Tagállam Franciaország 

Régió Hat francia tengerparti régió, 13 francia megye 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la 
mortalité des huîtres et naissains d'huîtres durant l'été 2008 

Jogalap Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le 
secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A csészeosztrigák 2008 nyarán történt, szokatlanul nagyszámú elhullása 
miatt az osztrigatenyésztő telepek által elszenvedett bruttó nyereségki
esés egy részének ellensúlyozása 

Támogatás formája Egy mezőgazdasági katasztrófaalap létrehozása, díjak megtérítése, 
díjcsökkentés és kamattámogatás 

Költségvetés 44 millió EUR 

Támogatás intenzitása 24 % 

Időtartam 2008–2009 

Gazdasági ágazat Halászat, akvakultúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'agriculture et de la pêche français 
78 rue de Varenne 
75349 Paris 07 
FRANCE 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2010.5.31. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 512/09 

Tagállam Olaszország 

Régió Sardegna 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Compensazione dei danni subiti dall'acquacoltura nel gennaio 2009 

Jogalap Decreto regionale dell’11 agosto 2009 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Vihar által okozott károk kompenzálása 

Támogatás formája Közvetlen kompenzáció 

Költségvetés 227 790 EUR 

Támogatás intenzitása 80 % 

Időtartam 2010 

Gazdasági ágazat Akvakultúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale 
Servizio Pesca 
Cagliari CA 
ITALIA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2010.4.29. 

Állami támogatás hivatkozási száma NN 16/10 

Tagállam Franciaország 

Régió Aquitaine – Franciaország 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Mesures de soutien accordées aux entreprises conchylicoles et piscicoles 
touchées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 

Jogalap Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le 
secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008
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Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Az Aquitaine megyén 2009. január 24-én átvonuló Klaus vihar által 
okozott károk megtérítése 

Támogatás formája Egy mezőgazdasági katasztrófaalap létrehozása 

Költségvetés 1,9 millió EUR 

Támogatás intenzitása 18,8 % 

Időtartam 2010 

Gazdasági ágazat Hal- és kagylótenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'agriculture et de la pêche français 
78 rue de Varenne 
75349 Paris 07 
FRANCE 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2010.5.6. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 24/10 

Tagállam Franciaország 

Régió Hat francia tengerparti régió 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la 
mortalité des huîtres durant l'été 2009 

Jogalap Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le 
secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A csészeosztrigák 2009 nyarán történt, szokatlanul nagyszámú elhullása 
miatt az osztrigatenyésztő telepek által elszenvedett bruttó nyereségki
esés egy részének ellensúlyozása 

Támogatás formája Egy mezőgazdasági katasztrófaalap létrehozása, díjak megtérítése, 
díjcsökkentés 

Költségvetés 29,9 millió EUR 

Támogatás intenzitása 16,3 % 

Időtartam 2010 

Gazdasági ágazat Akvakultúra, osztrigatenyésztés
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'agriculture et de la pêche français 
78 rue de Varenne 
75349 Paris 07 
FRANCE 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2010.4.22. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 119/10 

Tagállam Franciaország 

Régió Charente-Maritime megye tengerparti részétől egészen az Ardennekig 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Plan de soutien exceptionnel aux conchyliculteurs et pisciculteurs des 
départements touchés par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 
28 février 2010 

Jogalap Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le 
secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Pénzügyi támogatás nyújtása azoknak a francia kagyló- és haltenyésztő 
vállalkozásoknak, amelyek a 2010. február 27-ről 28-ra virradó éjszakán 
Franciaországon átvonuló Xynthia vihar miatt károkat szenvedtek 

Támogatás formája Egy mezőgazdasági katasztrófaalap létrehozása, díjcsökkentés és 
közvetlen támogatás folyósítása 

Költségvetés 23 millió EUR 

Támogatás intenzitása 32,8 % 

Időtartam 2010 

Gazdasági ágazat Kagylótenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministère de l'agriculture et de la pêche français 
78 rue de Varenne 
75349 Paris 07 
FRANCE 

Egyéb információ — 

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

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