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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 296/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.5.11.

A támogatás száma NN 8/06

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Sachsen-Anhalt

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Tierseuchenkasse

Jogalap Satzung der Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt über die Gewährung von Beihilfen
(Beihilfesatzung)

Gesetz über die Tierseuchenkasse und zur Ausführung des Tierseuchengesetzes
(AGTierSG LSA) vom 15.7.2002

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Állatbetegségek megelőzése, elkerülése és felderítése

A támogatás formája Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás

Költségvetés 625 650 EUR/év

A támogatás intenzitása Változó

Időtartam Határozatlan

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt
D-39108 Magdeburg

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 2007.10.29.

A támogatás száma N 315/06

Tagállam Finnország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

A mezőgazdasági termelők egyes energiatermékeire vonatkozó energiaadó
visszatérítése

Jogalap Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuk-
sesta; laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994)
10 a §:n muuttamisesta

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az energiaköltségek csökkentése az elsődleges mezőgazdasági termelésben

Az intézkedés formája Adóvisszatérítés

Költségvetés Legfeljebb évi 21,5 millió EUR, amely a támogatási program időtartama alatt kb.
190 millió EUR tesz ki

A támogatás intenzitása Gázolaj: visszatérítés: 3,75, a visszatérítés után fizetendő adó: 2,96 cent/liter;
nehéz fűtőolaj: visszatérítés: 1,75, a visszatérítés után fizetendő adó: 3,93 cent/kg;
villamos energia: visszatérítés: 0,23, a visszatérítés után fizetendő adó:
0,50 cent/kWh

Időtartam 2005.3.11.-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok I. melléklet

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Valtiovarainministeriö, Verovirasto
PL 28
FI-00023 Valtioneuvosto

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 2007.10.29.

A támogatás száma N 548/06

Tagállam Spanyolország

Régió Madrid

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para la erradicación de la tuberculosis caprina

Jogalap Proyecto de Orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por
la que se regulan las normas de actuación para la erradicación de la tuberculosis
en animales de la especie caprina, se establecen las bases reguladoras y se
convocan para el año 2007 las ayudas para la indemnización por el sacrificio de
estos animales

Az intézkedés típusa Eljárás

Célkitűzés A kecskék tuberkulózisa elleni védekezés

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 300 000 EUR 2007-ben
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A támogatás intenzitása A támogatható költségek legfeljebb 85 %-a

Időtartam Korlátlan

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Comunidad de Madrid
Consejería de Economía e Innovación
Príncipe de Vergara, 132
E-28002 Madrid

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 2007.5.10.

Támogatás száma N 737/06

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Compensatie slachtpremie bedrijfsgeruimde dieren (MKZ en BSE)

Jogalap Artikel 2 en 4 van de kaderwet LNV-subsidies

Az intézkedés típusa Hatósági rendeletre a gazdaságban levágott állatok kompenzálására szolgáló
egyszeri intézkedés

Célkitűzés Kárpótlás az elpusztított állatokért, egyenlő támogatás minden mezőgazdasági
termelő számára, akinek állatait a száj- és körömfájás (2001) és a BSE- járvány
kitörése következtében hatósági utasítás alapján leölték

A támogatás formája Ellentételezés kifizetése, támogatás a ragadós száj- és körömfájás (2001) és a
BSE- járvány kitöréséből adódó károk kompenzálására

Költségvetés 1,65 millió EUR

A támogatás intenzitása A károk 100 %-a, a vágási támogatásra nem jogosultak kompenzálása

Időtartam Intézkedés, a Bizottság jóváhagyása után fizetve

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

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

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