
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 75/02)

A határozat elfogadásának időpontja: 2006.1.24.

Tagállam: Spanyolország (Castilla y León)

Támogatás száma: N 8/06

Megnevezése: Támogatás az erdetmegjelöléseket és a földrajzi
jelzéseket szabályozó tanácsok, a meghatározott termőhelyről
származó minőségi borok (m.t. minőségi bor) irányító testületei
és Castilla y León biogazdálkodási tanácsa által az élelmiszer-
minőség népszerűsítését szolgáló önkéntes programok kialakí-
tása céljából folytatott promóciós tevékenységekhez

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

Jogalap: «Acuerdo de 20 de diciembre 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 de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indica-
ciones Geográficas Protegidas (IGP), órganos de gestión de
vinos de calidad producidos en regiones determinadas
(v.c.p.r.d.) y el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y
León para el desarrollo de programas voluntarios de divulga-
ción de la calidad alimentaria»

Költségvetés: 1 150 000 EUR

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

Időtartam: 2005. december 23-tól 2006. november 30-ig

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: 2005.12.22.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: NN 75/A/2005

Megnevezése: A nehéz helyzetben lévő gazdálkodóknak nyúj-
tott támogatási intézkedés (AGRIDIFF) – szakmai segítség

Célkitűzés: Szakmai segítség olyan vállalkozásoknak, amelyek
nehéz helyzetbe kerülhetnek

Költségvetés: 1 millió EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: A szakértők tisztelet-
díjából eredő költségek 100 %-áig

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: 2006.1.25.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 190/B/2005

Megnevezés: Az éghajlat-változási illeték elengedésének kiter-
jesztése (Kertészet)

Célkitűzés: Az NN 12/04, NN 28/04 és NN 27/04 támogatási
programok kiterjesztésével a kertészeti ágazat – környezetvé-
delmi kötelezettségvállalások mellett – az éghajlat-változási
illeték 80 %-os elengedésére jogosult

Jogalap: Finance Act 2000, Section 30 and Schedules 6 and 7

Költségvetés: 25 millió GBP (36,4 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: 80 %

Időtartam: A bizottsági jóváhagyás időpontjától 2011. március
31-ig.

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: 2006.2.27.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 435/2004

Megnevezés: Nemzeti tenyésztési, minősítési és teljesítményi
adatbázis

Célkitűzés: Nemzeti lótenyésztési, minősítési és teljesítményi
adatbázis annak érdekében, hogy javuljon a lótenyésztés irá-
nyításának hatékonysága az Egyesült Királyságban
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Jogalap: Nem törvényi kezdeményezés

Költségvetés:
– A Nemzeti Lótenyésztő Adatbázis költségei:

2004/2005: 253 000 GBP

2005/2006: 120 000 GBP

2006/2007: 127 000 GBP

– De minimis támogatás a Nemzeti Lótenyésztő Adatbázis
Társaságnak: 45 000 GBP három éves időszakon át

– A Nemzeti Lótenyésztő Adatbázis Társaság által nyújtott
szolgáltatások díjazása: évente 112 860 GBP

Támogatásintenzitás vagy összeg: Változó

Időtartam: 2004–2007

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/

A határozathozatal időpontja: 2006.2.24.

Tagállam: Olaszország (Umbria)

Támogatás száma: N 515/05

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (a 2005. január 18-tól március 5-
ig tartó havazás Perugia megyében)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és létesítményekben bekövetkezett
károk kompenzálása (a 2005. január 18-tól március 5-ig tartó
havazás Perugia megyében)

Jogalap: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale»

Költségvetés: Az NN 54/A/04 támogatási rendszer keretében
jóváhagyott költségvetés által finanszírozva

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: A Bizottság által jóváhagyott támogatási rendszer
alkalmazására tett intézkedés

Egyéb információ: Az NN 54/A/2004 állami támogatási doku-
mentáció (a 2005. június 7-i C(2005) 1622 végleges jelzésű
bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer
alkalmazására vonatkozó intézkedés

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: 2006.2.3.

Tagállam: Spanyolország (Madrid)

Támogatás száma: N 522/2005

Megnevezése: Támogatás a regionális traktorállomány felújítá-
sához

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása a
gazdaságokba való befektetések által, az elhasználódott trakoto-
roknak, új traktorokkal való felváltása révén

Jogalap: «Orden …/2005, de…, de la Consejería de Economía e
Innovación tecnológica, por la que se regula en la Comunidad
de Madrid la concesión de ayudas para la renovación del
parque regional de tractores agrícolas y se aprueba la convoca-
toria para el año 2006.»

Költségvetés: 500 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatás intezitása:
a befektetés (HÉA nélküli) teljes összegének 30 %-a, traktoron-
ként legfeljebb évi 9 000 EUR

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: 2006.1.24.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 555/2002

Megnevezése: A rejtett tartalékok adózásának elhalasztása az
állattenyésztés beszüntetése esetén

Célkitűzés: Meglévő támogatási rendszerből részesülő állatte-
nyésztési vállalkozások rejtett tartalékai adózásának elhalasztása
annak érdekében, hogy elháruljanak a vállalkozás folytatásának
akadályai

Jogalap: Artikel 3.64 van de Nederlandse Wet Inkom-
stenbelasting uit 2001

Költségvetés: Az intézkedés költségvetését az állam által meg-
előlegezett bevétel alkotja, annak következtében, hogy a
részesülő gazdáknak nem kell adózniuk a rejtett tartalékok után
akkor, amikor beszüntetik az állattenyésztést, hanem majd csak
akkor, ha véglegesen felhagynak mindennemű gazdálkodási
tevékenységgel. Következésképpen a költségvetés a részesülő
gazdák tényleges számától, rejtett tartalékaik nagyságától és az
egyes egyéni adóhalasztások időtartamától függ

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/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2006.1.24.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 566/05

Megnevezés: A mezőgazdasági és erdészeti gépek növényi
olajjal való működésre történő átalakítása

Célkitűzés: Működési támogatás nyújtása mezőgazdasági és
erdőgazdálkodási vállalkozásoknak a gépek növényiolaj-haszná-
latra való átalakítása többletköltségeinek kiegyenlítése céljából

Jogalap: Richtlinie zur Förderung der Umrüstung der Antriebe
land- und forstwirtschaftlicher Maschinen auf Pflanzenöl

Költségvetés: 7,5 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: legfeljebb 5 000 EUR
gépenként

Időtartam: A kérelmeket 2008. december 31-ig fogadják el

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 határozathozatal időpontja: 2006.2.3.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 645/05

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (a 2005. január 10-től
március 10-ig tartó fagy Catania megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok következtében bekövetkezett károk kompenzá-
lása (a 2005. január 10-től március 10-ig tartó fagy Catania
megyében)

Jogalap: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale»

Költségvetés: Az NN 54/A/04 támogatási rendszer keretében
jóváhagyott költségvetés által finanszírozva

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 80 %-áig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkalma-
zására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (a 2005. június 7-i C(2005) 1622 végleges
jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott
rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedés.

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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