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(Közlemények)

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

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 154/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.4.

A támogatás száma NN 68/02 (ex N 554/01)

Tagállam Egyesült Királyság

Régió Great Britain

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Individual advertising campaign — lamb (MLC)

Jogalap Agriculture Act 1967

Az intézkedés típusa Rendszer

Célkitűzés Reklámozás

A támogatás formája Vissza nem térítendő ámogatás

Költségvetés 5,2 millió GBP (7,9 millió EUR)

A támogatás intenzitása 100 %-ig (adó jellegű díjak)

Időtartam 2001. szeptembertől novemberig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Meat and Livestock Commission
PO Box 44, Winterhill House, Snowdon Drive
Milton Keynes MK6 1AX
United Kingdom

Egyéb információ —

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

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

2007.7.7. C 154/1Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A határozat elfogadásának időpontja 2007.4.2.

A támogatás száma NN 75/B/05 (ex N 74/03)

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Támogatás a nehéz helyzetben lévő gazdálkodók részére

Jogalap Code rural, les articles R 352-15 à R 352-21

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A szerkezetváltozási nehézségekkel küzdő mezőgazdásági üzemek helyreállítása,
a helyreállításra nem alkalmas vállalkozás alkalmazottainak újbóli szakmai beil-
leszkedésének elősegítése

A javasolt támogatás formája A banki kamatok részleges átvállalása, közvetlen támogatás

Költségvetés 10 000 000 EUR

Támogatás intenzitása —

Időtartam Határozatlan

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07 SP

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 2007.2.8.

A támogatás száma NN 59/06 ex N 568/06

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

A tiszta növényi olaj jövedéki adója alóli mentesítés

Cooperatie Carnola

Jogalap Individuele beschikkingen, bevoegdheid van de Staatssecretaris van Financiën

Az intézkedés típusa Jövedéki adó fizetése alóli mentesítés

Célkitűzés Mentesítés az üzemanyag jövedéki adója alól, a Cooperatie Carnola által termelt
tiszta növényi olaj előállításánál keletkező többletköltségek ellensúlyozása érde-
kében – A CO2-kibocsátás csökkentése Hollandiában

A támogatás formája Kompenzáció fizetése, támogatás a tiszta növényi olaj előállításánál keletkező
többletköltségek ellensúlyozására
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Költségvetés 5 977 000 EUR

A támogatás intenzitása A járulékos termelési költségek ellentételezése

Időtartam 2005.7.14.-2010.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság – energiatermelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Financiën Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Nederland

Egyéb információ A jövedéki adó alóli mentesítést három vállalkozás kapta meg, közöttük a
Cooperatie Carnola

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 742/06

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Healthy eating initiative (Food Dude 2)

Jogalap An Bord Bia Acts 1994-2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A zöldség- és gyümölcsfogyasztás ösztönzése általános iskolás gyerekek körében

A támogatás formája Szubvenciók

Költségvetés A becsült éves költségvetés kb. 4 millió EUR

A támogatás intenzitása 100 %

Időtartam 2012.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Gyümölcs- és zöldségágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Department of Agriculture and Food
Kildare 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/
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A határozat elfogadásának időpontja 2007.1.29.

A támogatás száma N 852/06

Tagállam Olaszország

Régió Sardegna

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (eccesso di neve del
19 gennaio 2005 nella provincia di Nuoro — Sardegna)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta károk enyhítése

A támogatás formája Pénzbeli támogatások

Költségvetés Lásd az NN 54/A/04 dokumentumot

Támogatás intenzitása A károk 100 %-áig

A támogatás időtartama A kifizetések megtörténtéig

Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

—

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 2007.2.2.

A támogatás száma N 858/06

Tagállam Olaszország

Régió Veneto

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (trombe d'aria e venti
impetuosi nel periodo dal 28 luglio all'8 settembre 2006 in Veneto, nelle
province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta károk enyhítése

A támogatás formája Pénzbeli támogatások

Költségvetés Lásd az NN 54/A/04 dokumentumot

A támogatás intenzitása A károk 100 %-áig
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A támogatás időtartama A kifizetések megtörténtéig

Gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe:

—

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 2007.2.19.

A támogatás száma N 878/06

Tagállam Olaszország

Régió Trento

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Proroga della durata di validità della legge provinciale n. 4/2003.

Jogalap Legge provinciale 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina
dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione dei prodotti geneticamente
non modificati».

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés Mezőgazdasági üzemekbe való beruházás; gazdasági épületek áttelepítése; a
feldolgozáshoz és a forgalmazáshoz kapcsolódó beruházások; a mezőgazdasági
tevékenységek diverzifikálását ösztönző beruházások; környezetvédelem; a
kedvezőtlen helyzetű térségeket sújtó hátrányok enyhítésére irányuló támoga-
tások; termelői csoportoknak nyújtott támogatás; földbirtokrendezés; tanácsadó
szolgálatok műszaki támogatása; a minőségi termékek elősegítése; halászat

A támogatás formája Pénzbeli támogatások

Költségvetés Lásd az N 782/2000 sz. dokumentumot ( körülbelül 294 000 000 EUR)

Intenzitás 40–100 %-ig terjedő prémiumok vagy támogatások

Időtartam 2007., 2008., illetve 2009. december 31-ig, az intézkedéstől függően

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság és halászat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Provincia autonoma di Trento

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 2007.3.22.

A támogatás száma N 910/06

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

A mezőgazdasági ágazatnak nyújtott ADEME-támogatások tanácsadás céljára

(A jelenlegi N 689/02 számú támogatás módosítása)

Jogalap Délibération no 06-5-3 du 11 octobre 2006 du Conseil d'administration de
l'ADEME relative aux aides à l'assistance conseil au secteur agricole.

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Technikai segítségnyújtás

A támogatás formája —

Költségvetés Az éves költségvetés 500 000 EUR

A támogatás intenzitása Maximális mérték/összeg:

Nagyvállalatok: Három évente 100 000 EUR

KKV: Három évente 50 % vagy 100 000 EUR

Időtartam 2010.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)

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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