
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 308/05)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma NN 76/04 (ex N 263/04)

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Az egész ország

A támogatási program megnevezése Compulsory Scrapie Flock Scheme

Jogalap Az Egyesült Királyság hatályos nemzeti jogszabályai, amelyek a 999/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 260/2003/EK (2003. február 12.),
1915/2003/EK (2003. október 30.) és 1492/2004/EK (2004. augusztus 23.)
bizottsági rendeletek által módosított VII. mellékletében foglalt követelmények
végrehajtását célozzák.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A juh- és kecskefélék fertőző szivacsos agyvelőbántalmainak (TSE) felszámolására
vonatkozó közösségi állategészségügyi jogszabályi követelmények hatósági végre-
hajtása az Egyesült Királyságban.

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Legfeljebb évi 12 600 000 GBP

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam 2003–2008

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

A támogatást az Egyesült Királyságban a National Scrapie Plan Administration
Centre (NSPAC), Észak-Írországban a Department of Agriculture and Rural Deve-
lopment (DARD) kezeli a saját nemzeti surlókór-terve részeként. A NSPAC-ban
közösen vesz részt a Department for Environment, Food and Rural Affairs
(Defra), a Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department
(SEERAD) és a Welsh Assembly Government's Department for Environment,
Planning and Countryside (DEPC). A konkrét, mezőgazdasági üzemi szintű
operatív tevékenységeket az Egyesült Királyságban a State Veterinary Service
(SVS), Észak-Írországban pedig a DARD végzi el.

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 153/06

Tagállam Spanyolország

Régió Andalúzia

A támogatás megnevezése Támogatás kötelező növény-egészségügyi intézkedésekhez

Jogalap Orden de … de … de 2005, para la aplicación de las medidas fitosanitarias obli-
gatorias incluidas en los Programas Nacionales de control y lucha contra las
plagas, en función de la declaración oficial ede la existencia de plagas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecimiento de las corres-
pondientes medidas de control y ayudas para su ejecución

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer
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Célkitűzés Növénybetegségekkel kapcsolatos kockázatkezelés

A támogatás formája Állami támogatás

Költségvetés 1 700 000 EUR

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam 2006

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Pesca
Junta de Andalucía
Calle Tabladilla s/n
E-41013 Sevilla

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 167/06 et N 213/06

Tagállam Spanyolország

A támogatás megnevezése A Delta trópusi vihar által a mezőgazdasági ágazatban – a termelésben és infra-
struktúrában – okozott károk elhárítására létrehozott támogatási rendszer.

Jogalap N 167/06:

«Decreto 227/05, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y ayudas de
carácter excepcional para reparar los daños producidos por el paso de la
tormenta tropical “Delta” por el archipiélago canario los días 28 y 29 de
noviembre.»

«Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan anticipadamente
para el ejercicio 2006, ayudas a los daños producidos en las producciones e
infraestructura en el sector agrario, previstas en el Decreto territorial 227/2005,
de ayudas, subvenciones y ayudas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta” por el archipiélago canario los días 28 y 29 de
noviembre.»

«Borrador de convenio de colaboración entre la Consejería de agricultura, gana-
dería, pesca y alimentación y el excelentísimo Cabildo insular de Lanzarote con
el objeto realizar las actuaciones necesarias para la reposición de los enarenados
de las fincas agrícolas de la isla de Lanzarote que fueron afectados por la
tormenta tropical “Delta” a su paso por el el archipiélago canario los días 28 y
29 de noviembre.»

N 213/06:

«Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el
archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre 2005.»

«Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan anticipadamente
para el ejercicio 2006, ayudas a los daños producidos en las producciones e
infraestrucura en el sector agrario, previstas en el Decreto territorial 227/2005,
de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcional
por el paso de la tormenta tropical “Delta”».

«Orden INT/4111/2005, de 29 de diciembre, por la que se determinan los muni-
cipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley
14/2005, de 2 de diciembre».

«Proyecto de Orden por la que se desarrolla el artículo 4 del Real Decreto-ley
14/2005, de 2 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para
reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago
canario los días 28 y 29 de noviembre 2005.»
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Az intézkedés típusa Támogatási rendszer

Célkitűzés Természeti csapásokkal kapcsolatos kockázatkezelés

A támogatás formája Állami támogatás

Költségvetés 5 008 822,05 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100%

Időtartam Eseti – 2006

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura, Ganadería
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias
C/José Manuel Guimerá 8
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Plaza de los Derechos Humanos 22
E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/Miguel Angel 23
E-28010 Madrid

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 192/06

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatás megnevezése A gazdaságokban elhullott szárnyasok elszállítási és megsemmisítési költségeinek
térítése.

Jogalap Deliberazione della Giunta regionale (Marche), n. 1458 del 23.11.2005 e decreto
di applicazione, n. 47 del 28.12.2005.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az elhullott állati tetemek termelőket terhelő elszállítási és elpusztítási költsé-
geinek megtérítése.

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 300 000 EUR a program egészére

Támogatás intenzitása A támogatható költségek 70%-áig.

Időtartam 2007. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok A – Mezőgazdaság (állattenyésztés)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche
Via Gentile da Fabriano
I-96100 Ancona

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás hivatkozási száma N 366/06

Tagállam Cseh Köztársaság

A támogatás megnevezése Növényi szaporítóanyagok egészségügyi vizsgálata immunoenzimatikus és PCR-
módszerrel

Jogalap Zákon č. 252/1997 o zemědělství;

Zákon č. 326/2004 o rostlinolékařské péči;

Zákon č. 219/2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A növényi szaporítóanyagok kötelező vizsgálatához nyújtott támogatás

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Összesen: 48 000 000 CZK

Éves: 8 000 000 CZK

A támogatás intenzitása A vizsgálati költségek 60 %-áig.

Időtartam 2007–2012

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 467/06

Tagállam Olaszország

Régió Basilicata

A támogatás megnevezése Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal
28 febbraio 2006 al 2 marzo 2006)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási körülmények következtében a mezőgazdasági létesítmé-
nyekben bekövetkezett károk ellentételezése.

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Hivatkozás a jóváhagyott támogatási programra (NN 54/A/04)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 80 %

Időtartam A kifizetések megtörténtéig
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Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole e forestali
Via XX settembre, 20
I-00187 Roma

Egyéb információk A Bizottság által az NN 54/A/2004. sz. állami támogatási dokumentáció (2005.
június 7-i C(2005)1622 végleges bizottsági levél) keretében jóváhagyott rendszer
alkalmazására vonatkozó intézkedés.

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 498/06

Tagállam Franciaország

Régió Limousin

A támogatás megnevezése Támogatás a 2005-ös kivételes nyári szárazság során kárt szenvedett legelők
helyreállítására.

Jogalap Arrêtés du 29 septembre 2005 portant les départements de la Corrèze, Creuse
et Haute Vienne sinistrés avec pertes de récolte sur les praires, pâtures et landes.

Décision du Conseil régional du 23 mars 2006 de mettre en place un dispositif
régional d'aide aux agriculteurs victimes de la sécheresse.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Vetőmagvásárlási támogatáson keresztül a kárt szenvedett legelők helyreállítása
Corrèze, Creuse és Haute-Vienne megyében.

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 450 000 EUR

A támogatás intenzitása A vetőmag árának legfeljebb 50 %-a.

Időtartam 2007. júniusig.

Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Conseil Régional du Limousin
27 boulevard de la Corderie
F-87000 Limoges

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 629/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Uckermark (Brandenburg tartomány)
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A támogatás megnevezése Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg
(VERN e.V.)
Herbert Lohner
Burgstraße 20
16278 Greiffenberg-Angermünde

Jogalap Zuwendungsbescheid für die Durchführung eines Modell- und Demonstrations-
vorhabens im Bereich der biologischen Vielfalt: „Wiedereinführung alter Salat-
sorten zur regionalen Vermarktung“

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

VCélkitűzés Biodiverzitás biztosítása

A támogatás formája Ártámogatás

Költségvetés 39157 EUR

A támogatás intenzitása legfeljebb 100%

Időtartam 28 hónap

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Referat 514 — Projektträger Agrarforschung
D-53168 Bonn

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.11.15.

A támogatás száma N 689/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Brandenburg

A támogatás megnevezése Teljesítményvizsgálat és egyéb intézkedések támogatása az állattenyésztésben

Jogalap Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung über
die Gewährung von Prämien für die Förderung von Leistungsprüfungen und
weiteren Maßnahmen in der Tierzucht

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Mezőgazdasági haszonállatok teljesítőképességének és életerejének fenntartása és
javítása

A támogatás formája Pénzügyi támogatás

Költségvetés 1 200 000 EUR

A támogatás intenzitása változó

Időtartam 2007-2008

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Landesamt für Verbraucherschutz
Ringstr. 1010
D-15236 Frankfurt/O.

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

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