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

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2007/C 64/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.2.8.

A támogatás száma N 586/04

Tagállam Olaszország

Régió Puglia

A támogatás megnevezése Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 20
settembre 2004 — Provincia di Lecce — Puglia)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövet-
kezett károk ellentételezése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Lásd az NN 54/A/04 sz. jóváhagyott támogatási rendszert

A támogatás intenzitása A mezőgazdasági termelésben bekövetkezett károk 80 %-áig

A támogatás időtartama A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

Egyéb információ A Bizottság által az NN 54/A/04 számú állami támogatási dokumentáció
(a C(2005)1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i bizottsági levél) keretében el-
fogadott program végrehajtására 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 2006.12.21.

A támogatás száma N 591/06

Tagállam Lengyelország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw: chmielu, warzyw, drzew i
krzewów owocowych oraz drobiu (rozszerzając zakres pomocy nr N 260/05)

Jogalap Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubez-
pieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás formája Biztosítási díj hozzájárulás
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Költségvetés Évi 600 millió PLN a teljes meghosszabbított hatályú rendszer számára

A támogatás intenzitása —

Időtartam 2007.1.1-jétől

Érintett gazdasági ágazatok —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.13.

A támogatás száma N 604/06

Tagállam Belgium

Régió —

A támogatás megnevezése „Fonds voor schapen, geiten en herten”

Jogalap – Koninklijk besluit betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds
voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten,
vastgesteld volgens de sanitaire risico's verbonden aan bedrijven waar schapen,
geiten of hertachtigen gehouden worden

– De wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds
de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten

– Diergezondheidswet van 24 maart 1987

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A juh-, kecske- és szarvasféléknél előforduló állatbetegségek megelőzését és
visszaszorítását szolgáló alap létrehozása Adójellegű járulékot fognak kivetni a
juh-, kecske- és szarvasféléket tenyésztő mezőgazdasági termelőkre

A támogatás formája Pénzbeli támogatás

Költségvetés 200 000 EUR évente

A támogatás intenzitása A támogatható költségek legfeljebb 100 %-a

Időtartam Határozatlan

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
Eurostation Blok II — 7e verdieping
Victor Hortaplein 40
B-1060 Brussel

Egyéb információ —

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 2006.12.13.

A támogatás száma N 621/06

Tagállam Belgium

Régió —

Megnevezés „Steun aan investeringen in de omkaderingssector van land- en tuinbouw”

Jogalap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan investeringen in de
omkaderingssector van land- en tuinbouw

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kutatás és fejlesztés a mezőgazdasági ágazatban

A támogatás formája Támogatás

Költségvetés 15 millió EUR

Intenzitása A támogatható költségek 50 %-a

Időtartam 2007–2009

Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Vlaamse overheid
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Place de Louvain, 4
B-1000 Brussel

Egyéb információk —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.14.

A támogatás száma N 628/06

Tagállam Németország

Régió Bajorország

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Qualitätsprogramm „Öko-Qualität garantiert“

Jogalap Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan des Freistaates Bayern; Vollzugshinweise
für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Qualität und des
Absatzes im Rahmen des Zeichens „Öko-Qualität garantiert“

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A támogatási program célja a „garantált öko-minőség” minőségtanúsítási címke
bevezetésének támogatása és promóciója. A címke használatának feltétele külön-
leges minőségi előírásoknak való megfelelés. A támogatás a címkehasználók el-
lenőrzésére és minősítésére, a címkével kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra és
az ilyen címkével ellátott termékek reklámozására adható

A támogatás formája Támogatás
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Költségvetés 3 400 000 EUR

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam 2007–2012

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

n.a.

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.13.

A támogatás száma N 630/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Brandenburg

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ausgleich von Trockenschäden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche Unter-
nehmen und Betriebe der Aquakultur, die durch die Folgen der extremen
Trockenheit 2006 in ihrer Existenz gefährdet sind

Jogalap Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucher-
schutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Trockenschäden — Hilfspro-
gramm für landwirtschaftliche Unternehmen und Betriebe der Aquakultur, die
durch die Folgen der extremen Hitze und Trockenheit im Sommer 2006 in ihrer
Existenz gefährdet sind

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás

Célkitűzés Kártalanítás

A támogatás formája Pénzügyi támogatás

Költségvetés 13 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 20 %

Időtartam 2006–2007

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Steinstraße 104-106
D-14480 Potsdam

Egyéb információ —

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 2007.1.29.

A támogatás száma N 697/06

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Podpora zpracování zemědělských produktů

Jogalap Zákon č. 252/1997 o zemědělství, čl. 2 a 2d

Zásady pro poskytování národních dotací pro program č. 13. Podpora zpraco-
vání zemědělský produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského
průmyslu na období 2007 – 2013

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának támogatása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Összesen: 2 100 millió CZK (70 millió EUR)

Éves: 300 millió CZK (10 millió EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 40 %

Időtartam 2007.1.1.-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság (feldolgozás és forgalomba hozatal)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.14.

A támogatás száma N 698/06

Tagállam Cseh Köztársaság

Régió Plzeň régió

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Pravidla poskytování příspěvků na hospodaření v lesích v Plzeňském kraji na
období 2007 – 2013

Jogalap 1. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích § 36, odst. 1 písm. c)

2. Zákon č. 289/2005 o lesích

3. Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v Plzeňském kraji na období 2007 – 2013

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az erdészeti ágazatnak nyújtandó támogatás
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A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Összesen: 224 000 000 CZK (körülbelül 8 020 390 EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2007.1.1.-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság (erdészet)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
CZ-306 13 Plzeň

Egyéb információ —

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.13.

A támogatás száma N 700/06

Tagállam Olaszország

Régió Marche

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Az agrárélelmiszeripari rendszer fejlesztési programjai

Jogalap Deliberazione del Consiglio regionale n. 21 del 24 luglio 2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Támogatások technikai segítségnyújtáshoz, a származástani könyvek vezetéséhez
és az e tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzésekhez

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 3 900 000 EUR a támogatási program egészéhez

A támogatás intenzitása Az intézkedésektől függően változó

Időtartam 2006. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok A – Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9
I-60125 Ancona

Egyéb információ —

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

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