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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 308/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.6.19.

A támogatás száma NN 39/04

Tagállam Olaszország

Régió Lazio

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Piano di smaltimento delle carcasse

Jogalap —

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A támogatás célja az elhullottan talált állatok összegyűjtési és megsemmisítési
költségeinek fedezése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Kb. 10 000 000 EUR

Támogatás intenzitása 100 %-ig

A támogatás időtartama 2002–2006

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
I-00145 Roma

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 2007.9.21.

A támogatás száma N 17/07

Tagállam Lengyelország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich (zmiana pomocy nr N 260/05, ostatnio zmodyfikowanej przez pomoc
nr N 591/06)

Jogalap Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás

A támogatás formája Biztosításidíj-támogatás

Költségvetés Az éves költségvetés 210 millió PLN összeggel történõ növelése

A támogatás intenzitása A támogatás maximális intenzitása 50 %, illetve 60 %, amennyiben a biztosítás
csak a természeti csapáshoz hasonlítható természeti katasztrófák vagy kedve-
zőtlen éghajlati jelenségek által okozott károkat fedezi

Időtartam 2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazat Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspolna 30
PL-00-930 Warszawa

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 2007.9.21.

A támogatás száma N 437/07

Tagállam Olaszország

Régió Calabria

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Interventi per la capitalizzazione delle imprese. Decreto legislativo n. 102/2004,
articolo 17

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A biztosítéki rendszert oly módon alakították ki, hogy ne tartalmazzon állami
támogatást a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében

A támogatás formája Biztosíték

Költségvetés 3,9 millió EUR
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Támogatás intenzitása Az intézkedés nem minősül állami támogatásnak

A támogatás időtartama 2008 végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regione Calabria
Assessorato Agricoltura
Via Lucrezia Della Valle
I-88100 Catanzaro

Egyéb információ A támogatási program alkalmazására vonatkozó intézkedést a Bizottság az
NN 54/A/04. számú állami támogatás keretében hagyta jóvá (a Bizottság
C(2005) 1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i levele)

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

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