
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 68/03)

A határozat elfogadásának időpontja 2006.12.21.

A támogatás száma NN 18/06

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Wales

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Farming Connect Advisory Service (East Wales Cattle)

Jogalap Agriculture Act 1986

Az intézkedés típusa Program

Célkitűzés Technikai segítségnyújtás

A támogatás formája Támogatás

Költségvetés 22,64 millió GBP (33,6 millió EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2002.9.1.-2006.10.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

National Assembly for Wales
Cathays Park
Cartiff CF103NQ
United Kingdom

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 2007.1.29.

A támogatás száma N 109/06

Tagállam Olaszország

Régió Campania

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Modifica del piano agrumicolo della Campania

Jogalap Delibera di giunta regionale n. 40 del 21.1.2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás, minőségi termékek előállításának
és értékesítésének ösztönzése

A támogatás formája Közvetlen támogatás
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Költségvetés 1 330 924,40 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 55 %

Időtartam Határozatlan

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

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 2007.1.4.

A támogatás száma N 757/06

Tagállam Olaszország

Régió Piemonte

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 3 e 4
luglio 2006 — provincia di Cuneo)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

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

A támogatás formája Közvetlen támogatás

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

A támogatás intenzitása A mezőgazdasági termelésben bekövetkezett károk 100 %-áig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle politiche agricole alimentari 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
elfogadott program végrehajtására vonatkozó intézkedés

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 2006.12.14.

A támogatás száma N 759/06

Tagállam Olaszország

Régió Puglia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole danneggiate (piogge alluvionali il 22 e il 23 ottobre
2005 nella provincia di Bari)

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 100 %-ig

Időtartam A kifizetések végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministero delle Politiche agricole alimentari 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
elfogadott 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 2007.1.4.

A támogatás száma N 769/06

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Az An Bord Bia (Ír Élelmiszeripari Testület) által végzett élelmiszer marketing és
promóció – N 362/2000 támogatás módosításáról

Jogalap – Government Decision (National Development Plan)

– An Bord Bia Act 1994

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Minőségi termékek, technikai segítségnyújtás, reklámozás

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés A program új költségvetése 68 millió EUR (18,5 millió EUR-val növelve)
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A támogatás intenzitása —

Időtartam Végrehajtás vége: 2007.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok —

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

An Bord Bia
Clanwilliam Cort
Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland

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 2006.12.22.

A támogatás száma N 795/06

Tagállam Magyarország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása

Jogalap – 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003.
évi költségvetési támogatásáról, 271-275. §

– A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2006. ( ) FVM rendelet-
tervezete a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Beruházási támogatás

A támogatás formája Kedvezményes kamatozású hitel

Költségvetés Éves kiadás: 436 millió HUF

Teljes költségvetés: 2 000 millió HUF

A támogatás intenzitása Legfeljebb 24,06 %

Időtartam 2008.12.31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth tér 11.
H-1055 Budapest

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 2006.12.22.

A támogatás száma N 796/06

Tagállam Magyarország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Birtok-összevonási célú termőföld vásárlás támogatása

Jogalap – A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támoga-
tások igénybevételének feltételeiről szóló FVM rendelet

– 25/2004. FVM rendelet 34. §; 39§-42. §

– A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2006. ( ) FVM rendelet-
tervezete a birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Beruházási támogatás

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Éves kiadás: 300 millió HUF

Teljes költségvetés: 600 millió HUF

A támogatás intenzitása Maximum 20 %

Időtartam 2008.12.31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth tér 11.
H-1055 Budapest

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 2006.12.28.

A támogatás száma N 807/06

Tagállam Olaszország

Régió Puglia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Programma di lotta contro la tristeza degli agrumi della regione Puglia

Jogalap Legge regionale n. 20 del 30.12.2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Növénybetegségre vonatkozó megelőző és kárpótlási intézkedések

A javasolt támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 500 000 EUR
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A támogatás intenzitása Növényenként 5-25 EUR között, a veszteségek kárpótlása céljával

Időtartam Két év

Érintett gazdasági ágazatok A – Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Puglia
Lungomare N. Sauro, 47
I-70121 Bari

Egyéb információ A Bizottság által jóváhagyott N 603/05 számú támogatási program módosítása
következtében az államtól származó 803 090,45 EUR kezdeti költségvetés a
Puglia régió által biztosított további 500 000 EUR összeggel egészül ki. Ezt a
kiegészítő összeget a fertőzött növények megsemmisítésének kompenzálását
szolgáló intézkedések finanszírozására használják fel

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2007.1.29.

A támogatás száma N 831/06

Tagállam Olaszország

Régió Lombardia

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aiuti regionali in agricoltura. Articolo 23 legge regionale n. 7/2000

Jogalap Legge regionale n. 7 del 7.2.2000

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Beavatkozások a hegyvidéken folytatott gazdálkodás érdekében

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés —

A támogatás intenzitása Az intézkedésektől függően változó

Időtartam 2007.1.1.-2007.12.31.

Gazdasági ágazatok A – Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Lombardia
Via Pola, 12/14
I-20124 Milano

Egyéb információ A Bizottság által az N 49/2000. eljárás keretében jóváhagyott intézkedések
egyikét, különösen a 2000. február 7-én a 7. sz. tartományi jogszabály 23. cikké-
ben megállapított „Támogatások a hegyvidéki mezőgazdaság számára”
c. intézkedést 2007. december 31-ig meghosszabbítják

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 834/06

Tagállam Hollandia

Régió Nemzeti támogatási rendszer

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Wijziging van de parafiscale heffing voor levende eenden ter financiering van
dierziektebestrijding

Jogalap Verordening van het Productschap voor Pluimvee en Eieren die vorige verorde-
ningen wijzigt inzake parafiscale heffingen in de sectoren pluimvee en eieren,
konijnen, pelsdieren en vossen

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Állatbetegségek leküzdése

A támogatás formája Fertőző betegség kitörése utáni kifizetések

Költségvetés A költségvetés teljes összege azonos az N 352/04 intézkedésben meghatáro-
zottal, amelyet ez az intézkedés módosít. Az összeg a különböző ágazatokban
kitört állatbetegségek leküzdésére fordított jövőbeli összegek tényleges nagysá-
gától függ

A támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2007–2010

Érintett gazdasági ágazatok Baromfi

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Productschap voor Pluimvee en Eieren
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
Nederland

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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