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

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 17/02)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.7.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 138/2002

Megnevezése: Támogatás szalmonella-mentes baromfihús
előállításához

Célkitűzés: Az intézkedés célja szalmonella-mentes barom-
fihús (csibehús) előállítása

Jogalap: Kaderwet LNV subsidies, Staatsblad 1997, nr. 710

Költségvetés: 3 269 732 EUR

Időtartam: Egyszeri támogatás. Maga a kísérleti projekt két
évig fog tartani

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.8.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 171/05

Megnevezése: Támogatások az agrár-élelmiszeripari ágazatban
a szakképzéshez és a technológiaátadáshoz

Célkitűzés: A mezőgazdasági vállalkozások modernizációja, a
termékeknek a kereslethez való nagyobb alkalmazkodása, vala-
mint a termelés diverzifikációja a gazdálkodók szakképzése és a
technológiaátadás révén a két eszköz közötti szinergia megte-
remtése céljából

Jogalap: Proyecto de Orden de 20 de enero de 2005 de la
Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para el año 2005 de las
lineas de ayuda para programas de colaboración para la forma-
ción y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y
del medio rural

Költségvetés: 895 269 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A szakképzési támo-
gatás maximális intenzitása a képzési költségek 100 %-a és a
tanfolyamok szervezési kiadásainak 75 %-a. A támogatás
mértéke a támogatható költségek 70 %-a a technológiaátadás
esetében. (NB: A technológiaátadásra vonatkozó nem termelési
célú, de később valamennyi gazdálkodó számára terjesztendő
technikai kísérleti célú programok keretében megvalósított
infrastrukturális beruházások tekintetében a támogatás mértéke

a támogatott vállalkozások egyéni technológiaátadási program-
költségének 40 %-ára korlátozódik, és nem haladhatja meg a
támogatási rendszer teljes költségvetésének 15 %-át.)

Időtartam: Egy év (2005)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.9.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 239/05

Megnevezése: Támogatások az eredetmegjelöléseket szabá-
lyozó tanácsok és a földrajzi jelzéssel ellátott m. t. minőségi
borokkal foglalkozó egyesületek által az élelmiszerminőség
népszerűsítését szolgáló önkéntes programok kialakítása
céljából folytatott promóciós tevékenységekhez

Célkitűzés: Információs tevékenységek kialakítása az agrárélel-
miszeripari termékek minőségét célzó ellenőrző rendszrerekről
a fogyasztóknak a mezőgazdasági termékekbe vetett bizal-
mának növelése és e gazdasági ágazat egészének támogatása
érdekében

Jogalap: Acuerdo de 29 de marzo de 2005, del Consejo del
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por el que se
establece la aportación económica del Instituto Tecnológico
Agrario en las actividades promovidas por Consejos Regula-
dores y Asociaciones de Vino de Calidad con Indicación Geog-
ráfica (v.c.p.r.d.) para el desarrollo de programas voluntarios de
divulgación de la calidad alimentaria, modificado por el
Acuerdo de 28 de junio de 2005

Költségvetés: 1,150 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatás mértéke a
tervezett cselekvések teljes költségének 50 %-ig terjed,
maximum 90 000 EUR kedvezményezettenként

Időtartam: Egy év

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.8.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 301/200

Megnevezése: Program-menedzselés, funkcióváltás

Célkitűzés: Mezőgazdasági termelési funkcióról gazdálkodók
által fenntartott természeti vagy erdős területre való átállás
ösztönzése

Jogalap: Kaderwet LNV subsidies, Staatsblad 1997, nr. 710

Költségvetés: 2002-től 0,2 millió EUR 2015-ig 17,9 millió
EUR növelve

Időtartam: Meghatározatlan

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.11.25.

Tagállam: Olaszország (Ligúria)

Támogatás száma: N 321/2005

Megnevezése: Mezőgazdasági fejlesztési szolgáltatások

Célkitűzés: A kutatás és a technikai segítségnyújtás támoga-
tása a mezőgazdasági szektorban

Jogalap: Legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 — «Discip-
lina dei servizi di Sviluppo agricolo e degli interventi di anima-
zione per lo sviluppo rurale»

Költségvetés: 1 500 000 EUR évente

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható
kiadások 100 %-áig.

Időtartam: Határozatlan

Egyéb információk: A regionális törvény előírja azoknak az
önkormányzatoknak nyújtott regionális közszolgáltatásoknak
vagy fizető (piaci árakon) műszaki szolgáltatásoknak a finanszí-
rozását, amelyek a szerződés 87. cikke (1) bekezdésének értel-
mében nem minősülnek állami támogatásnak

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.13.

Tagállam: Cseh Köztársaság

Támogatás száma: N 378/2005

Megnevezése: A vírusos és bakteriális fertőzések elterjedé-
sének megelőzése a komlóban

Cél: Az intézkedés célja, hogy elősegítse a Cseh Köztársa-
ságban a komlótermesztést sújtó vírusos és bakteriáli beteg-
ségek felszámolását, egészséges, tanúsított, vírusmentes válto-
zatok telepítésével

Jogalap: Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči;
vyhláška č. 147/2004 Sb.

Költségvetés: 15 millió cseh korona (kb. 0,5 millió EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: 15 CZK palántánként

Időtartam: Határozatlan

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.13.

Tagállam: Cseh Köztársaság

Támogatás száma: N 428/2005

Megnevezése: Támogatás mezőgazdasági termékek feldolgo-
zására

Célkitűzés: Beruházási támogatás mezőgazdasági termékek
feldolgozására

Jogalap:
– § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném

znění.

– Návrh dodatku k zásadám pro stanovení podmínek pro
poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Költségvetés: 300 000 000 CZK (10 millió EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: a támogatható költ-
ségek 40 %-a

Időtartam: 2005

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.6.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 490/05

Megnevezése: Támogatás a tenyészállatok székletének kezelé-
sére vonatkozó tervek bevezetéséhez

Célkitűzés: A 2006-2007-es időszakban a tenyészállatok szék-
letének kezelésére vonatkozó tervek bevezetéséhez, ellenőrzé-
séhez és követéséhez szükséges infrastrukturális beruházások
megvalósítása által a tenyészállatok széklete által a környezetre
gyakorolt hatások csökkentése vagy kiküszöbölése

Jogalap: Resolución MAH/…./2006, de…., por la que se
publican las bases y se abre la línea de ayudas para la financia-

ción de las infraestructuras necesarias para la implantación, el
control y el seguimiento de los planes de gestión de deyeccio-
nes ganaderas

Költségvetés: 7,2 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatás összege a
támogatható költségek 25 %-a

Időtartam: 2 év (2006-2007)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

2006.1.24.C 17/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


