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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 328/02)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.11.12.

A támogatás száma NN 40/06 (ex N 92/06)

Tagállam Lengyelország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Jövedékiadó-visszatérítés a mezőgazdasági ágazatban használt gázolaj tekinte-
tében

Jogalap Ustawa o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego w produkcji rolnej z dnia 10 marca 2006

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A 2003/96/EK irányelv értelmében nyújtott jövedékiadó-visszatérítés

A támogatás formája Adóvisszatérítés

Költségvetés Az éves költségvetés: 1 058 millió PLN

A támogatás intenzitása —

Időtartam (időszak) 2006-2013

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
PL-00-916 Warszawa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 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/
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A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.27.

Támogatás száma N 556/07

Tagállam Ciprus

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Σχέδιο παροχής κινήτρων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για
αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από
πυρκαγιές

Jogalap Rendelet

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Tűzkárok megtérítésére szolgáló támogatások odaítélése

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 1 785 000 EUR

A támogatás intenzitása 100 %-ig terjedő

Időtartam Hat év

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
CY-1439 Λευκωσία

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 2008.11.11.

A támogatás száma N 362/08

Tagállam Görögország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμός) και δυσμενείς
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, χαλάζι, παγετό,
χιονόπτωση, χιονοθύελλα, ξηρασία), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος
2007» [Measures in favour of Greek producers whose agricultural holdings
suffered damage from natural disasters (floods, landslides, earthquakes) and
adverse weather conditions (wind storms, excessive rainfall, hail, ice, snow, snow
storms, drought) from January-December 2007]

Jogalap Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης (Draft joint Ministerial Decision)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti csapások okozta károk enyhítése

A támogatás formája Támogatások
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Költségvetés 70 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 80 %

Időtartam 2011 végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

ΕΛ.Γ.Α. (EL.G.A.)
Μεσογείων 45 (Μesoyion 45)
GR-11510 Αθήνα (GR-11510 Αthens)

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 2008.11.11.

A támogatás száma N 490/08

Tagállam Németország

Régió Bayern

A támogatás megnevezése Waldbewirtschaftungsregelung

Jogalap Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen in Rahmen eines
forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPF 2007)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Az erdők megóvása, minőségének javítása, és fenntartása

A támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés 5 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 100 %

Időtartam 2008-2013

Érintett gazdasági ágazatok Erdészet

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ämter für Landwirtschaft und Forsten des Bayerischen Staatsministeriums für
Landwirtschaft und Forsten
Ludwigstr. 2
D-80539 München

Egyéb információ Az N 546/07 támogatási program módosítása

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

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