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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

(2008/C 130/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.10.29.

A támogatás száma N 804/06

Tagállam Olaszország

Régió Umbria

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (siccità dal 1o maggio
2006 al 31 luglio 2006 nella provincia di Perugia)

Jogalap Decreto legislativo n. 102/2004

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási körülmények következtében a mezőgazdasági létesítmé-
nyekben bekövetkezett károk kompenzálása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

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

A támogatás intenzitása A károk 80 %-áig

Időtartam 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 NN 54/A/04. számon (a C(2005) 1622 végleges jelzésű,
2005. június 7-i bizottsági levél) jóváhagyott támogatási program végrehajtási
intézkedése

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 2007.12.19.

A támogatás száma N 101/07

Tagállam Spanyolország

Régió Cantabria

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Acciones de desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales de
Cantabria

Jogalap Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la convoca-
toria de la concesión de subvenciones públicas para fomentar acciones de desa-
rrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales de Cantabria

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Részvétel az erdők fejlesztésére és használatára irányuló intézkedésekben
Kantábria vidéki területein

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 12 600 000 EUR (évente 1 800 000 EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2007–2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság és erdészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza
Gobierno de Cantabria
C/ Rodríguez no 5/1o

Santander

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 2007.12.5.

A támogatás száma N 427/07

Tagállam Spanyolország

Régió Castilla y León

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para promover y fomentar el cooperativismo agrario

Jogalap Proyecto de Orden por la que se convocan las ayudas para promover y fomentar
el cooperativismo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A termelői, feldolgozói és forgalmazói tevékenységek javítására irányuló szakkép-
zettséggel rendelkező személyzet foglalkoztatásának, valamint a szövetkezeti
csoportosulások által kifejlesztett műszaki, számviteli és igazgatási irányítási
módszerek alkalmazásának elősegítése a vidéki területeken

A támogatás formája Közvetlen támogatás
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Költségvetés 800 000 EUR

A támogatás intenzitása Változó a foglalkoztatásba vett alkalmazott szerint (40 %-től 60 %-ig)

Időtartam 2007

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Consejería de Agricultura y Ganadería
Junta de Castilla y León
C/ Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

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 2008.3.19.

A támogatás száma N 429/07

Tagállam Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió Baden-Württemberg

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Forstwirtschaft

Jogalap Richtlinie über die Gewährung einer Zuwendung für nachhaltige Waldwirtschaft
Teil E; Richtlinie die Gewährung einer Umweltzulage

Az intézkedés típusa Támogatási rendszer

Célkitűzés Erdei környezetvédelem

A támogatás formája Állami támogatás

Költségvetés 6 080 000 EUR/év

A támogatás intenzitása 70 %

Időtartam 2007–2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Regierungspräsidium Tübingen Abt. 3 und 8

Regierungspräsidium Freiburg Abt. 3 und 8

Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 3

Regierungspräsidium Karlsruhe Abt. 3

minden esetben együttműködésben az alsóbb szintű közigazgatási szervvel

Egyéb információ —

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

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

2008.5.28. C 130/3Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A határozat elfogadásának időpontja 2007.10.26.

A támogatás száma N 485/07

Tagállam Franciaország

Régió —

A támogatés megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aides à l'investissement dans les exploitations viticoles

Jogalap Articles L 621-1 e.s. du Code Rural

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Beruházási támogatás

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Éves kiadások: 6 millió EUR (2 millió EUR az államtól + 4 millió EUR a területi
önkormányzatoktól)

Teljes összeg: 42 millió EUR

A támogatás intenzitása 40 %

50 % a fiatal mezőgazdasági termelőknek

60 % a hátrányos helyzetű területeken vagy jóváhagyott esetekben

Időtartam 2007–2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

– Office National Interprofessionnel des fruits; des légumes, des vins et de
l'horticulture (VINIFLHOR)
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 40004
F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

– a résztvenni óhajtó területi önkormányzatok

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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