
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 130/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2007.11.14.

A támogatás száma N 172/06

Tagállam Spanyolország

Régió Catalogne

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas agroambientales del plan piloto del contrato global de explotación

Jogalap «Orden ARP/307/2005, de 7 de julio, por la cual se aprueban les bases regula-
doras del plan piloto de los contratos globales de explotación, y se convocan los
correspondientes al año 2005».

«Orden ARP/405/2005, de 13 de octubre, por la que se modifican las bases del
plan piloto de los contratos globales de explotación aprobados por la Orden
ARP/307/2005, de 7 de julio»

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Agrár-környezetvédelmi intézkedések végrehajtása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Mintegy 5 millió EUR (amelyből 2,7 millió EUR az 5 éves futamidejű intézke-
dések és mintegy 1 millió EUR a 2 éves futamidejű intézkedések támogatására)

A támogatás intenzitása A támogatás felső határa 600 EUR/ha az egynyári növények esetében,
900 EUR/ha a szakosított évelő növények esetében, és 450 EUR/ha a termőföld
egyéb célú használata esetén

Időtartam 2010-ig, illetve 2013-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departament de Agricultura, Ganaderia y Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Barcelona

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 idõpontja 2008.3.19.

A támogatás száma N 169/07

Tagállam Lettország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Atbalsts lauksaimniecības produkcijas ražotājiem dalībai pārtikas kvalitātes
shēmās
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Jogalap — Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.4.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.);

— Pārtikas aprites uzraudzības likums (6.3.1998.) (Publicēts: Latvijas Vēstnesis
Nr. 60/61 6.3.1998.)

Az intézkedés típusa Minõségi mezõgazdasági termékek elõállítását ösztönzõ támogatás

Célkitûzés Ágazati fejlesztés

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés Teljes költségvetés: 5,83 millió LVL (hozzávetõleg 8,33 millió EUR)

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Idõtartam 2013.12.30-ig

Érintett gazdasági ágazatok Agrárágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Lauku Atbalsta Dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Riga

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 2007.11.16.

A támogatás száma N 265/07

Tagállam Franciaország

Régió Toutes les collectivités territoriales (régions ou départements) de France

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Aides à l'investissement dans les exploitations agricoles du secteur de l'élevage

Jogalap Projet d'arrêté

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A termelési költségek csökkentése, a minőség javítása, a környezet megóvása és
javítása, valamint az állathigiéniai és állatjólléti előírások betartása

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 140 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 40 %, a fiatal gazdálkodók esetében 50 %, hátrányos helyzetű
térségben 60 %, illetőleg az engedélyezett esetekben 75 %

Időtartam 7 év
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Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de
l'élevage)
80, avenue des terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12

Les collectivités territoriales qui le souhaitent (parmi 22 régions métropolitaines
et 95 départements de la métropole)

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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