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(Közlemények) 

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

EURÓPAI 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 

(2010/C 227/01) 

A határozat elfogadásának időpontja 2009.4.23. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 407/08 

Tagállam Németország 

Régió Bajorország 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Erhaltung gefährdeter landwirtschaftlicher Nutztierrassen 

Jogalap „Rahmenplan 2008-2011 der Gemeinschaftsaufgabe, ‚Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes‘ “; „Bayerische Haushaltsordnung 
§§23 und 44 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften“; „Richt
linien für die Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter 
einheimischer landwirtschaftlicher Nutztierrassen“ 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Veszélyeztetett állatfajták védelme 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés 2 millió EUR összköltségvetés 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2011.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ämter für Landwirtschaft und Forsten in Bayern 

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


A határozat elfogadásának időpontja 2009.10.28. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 515/09 

Tagállam Hollandia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Steun voor de preventie en uitroeiing van dierziekten gefinancierd uit 
een systeem van parafiscale heffingen — verlenging van onder andere 
N 700/00 

Jogalap De Gezondheids- en welzijnwet voor dieren, de artikelen 2, 3 en 7 van 
de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dier
ziekten en zoönosen en TSE, de Regeling tijdelijke maatregelen dierzi
ekten, het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 
LNV-PVV-PPE-PZ, artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, de 
artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees, 
de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, de artikelen 
6 en 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren, de 
Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, artikel 7 van 
het Instellingsbesluit Productschap Zuivel, Zuivelverordening 2000, 
bijzondere heffing dierziektebestrijding melkveehouderij, Zuivelverorde
ning 2003, administratieve grondslagen, Zuivelverordening 2009, 
Heffing gezondheidszorg runderen, de Ontwerpverordening bestem
mingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2010, de Ontwerpverordening 
tot wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds 
(PPE) 2010, de Ontwerpzuivelverordening 2010 heffing gezondheid
szorg runderen, de Ontwerpverordening bestemmingsheffingen veeziek
tenfonds (PVV) 2010, de Ontwerpverordening bestemmingsheffingen 
Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010. 

Az intézkedés típusa Adójellegű intézkedés, állatbetegségek megelőzésére és felszámolására 
irányuló intézkedés 

Célkitűzés Az intézkedés adójellegű illetékrendszerre vonatkozik, mely tekintetbe 
veszi az ágazat hozzájárulását az állatbetegségek kitörése esetén vagy a 
betegség terjedésének megakadályozására hozott megelőző és felszámoló 
intézkedések (kompenzáció) általános költségeihez 

Támogatás formája A megelőző és felszámolásra irányuló intézkedések ellentételezése 

Költségvetés Az összeget szerződés állapítja meg, jelenlegi maximális összege 245,6 
millió EUR 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 100 % 

Időtartam 2010.1.1–2015.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

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

HU C 227/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.8.24.

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

