
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások 
engedélyezése 

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást 

(2009/C 275/05) 

A határozat elfogadásának időpontja 2008.7.22. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 207/08 

Tagállam Spanyolország 

Régió Katalónia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Créditos para fomentar la implantación de mallas de protección contra el 
granizo (Cataluña) 

Jogalap Proyecto de Orden por la cual se aprueban las bases reguladoras de la 
línea de créditos del Departamento de Agricultura, Alimentación y 
Acción Rural para el fomento de la protección contra el granizo en 
las explotaciones frutícolas de manzano y peral de Cataluña y se 
convocan los correspondientes al año 2008 

Az intézkedés típusa Elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott beruházási támogatás 

Célkitűzés Az előállítási költségek csökkentése és a minőség javítása 

Támogatás formája Kedvezményes hitel 

Költségvetés Összesen: 105 000 000 EUR, évente: 21 000 000 EUR 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 50 % 

Időtartam 2012.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.10.7. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 168/09 

Tagállam Olaszország

HU 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 275/11

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


Régió Sardinia 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Interventi a favore dell'azienda agricola Cantina di Marribiu 

Jogalap Decreto dell'Assessore n. 3148/DecA/101 del 17 dicembre 2008 

Az intézkedés típusa Szerkezetátalakítási támogatás 

Célkitűzés Szerkezetátalakítás 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés A teljes költségvetés 840 665 EUR 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam A Bizottság jóváhagyásától kezdődően 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale 
Via Pessagno 4 
09126 Cagliari CA 
ITALIA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.9.30. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 215/09 

Tagállam Franciaország 

Régió France métropolitaine et départements d'outre-mer 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Aides aux investissements en faveur des entreprises de transformation et 
de commercialisation du secteur agricole 

Jogalap Les articles L 1511-2, L 1511-3 et L 1511-5 du code général des 
collectivités territoriales, les décrets n o 99-1060 du 16 décembre et n o 
2003-367 du 18 avril 2003 et l'article L 621-1 et suivantes du code 
rural. 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A támogatás célja az agrár-élelmiszeripar versenyképességének javítása és 
a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával 
foglalkozó vállalkozások hatékonyságának növelése. 

Támogatás formája Közvetlen támogatás, kölcsön és kamattámogatás
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Költségvetés 225 millió EUR (évente 45 millió EUR, beleértve a vidékfejlesztési 
tervekben szereplő további nemzeti támogatásokat is). 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 75 % 

Időtartam 2013. december 31-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság, NACE Rév.2: 01.6, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 
10.9, 11, 12, 13.1, 46.1, 46.2, 46.3 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Monsieur le sous-directeur de la SDOE-DGPAAT 
3 rue Barbet de Jouy 
75349 Paris 07 SP 
FRANCE 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.8.27. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 270/09 

Tagállam Lettország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Atbalsts kredītgarantiju veidā 

Jogalap Ministru kabineta noteikumu projekts “Lauksaimniecības un lauku attīs
tības kredītu garantēšanas kārtība”. 

Az intézkedés típusa Biztosíték 

Célkitűzés Beruházások az elsődleges termelők és az I. mellékletben felsorolt mező
gazdasági termékek feldolgozóinak javára, valamint támogatás a fiatal 
gazdálkodók tevékenységének megkezdésére 

Támogatás formája A biztosítási díj megfizetését követően kezességvállalás egy beruházási 
hitel vagy a tevékenység megkezdéséhez nyújtott támogatás összegének 
70 %-áért 

Költségvetés A teljes költségvetés 250 000 000 LVL (hozzávetőleg 355 720 000 EUR) 

Támogatás intenzitása Beruházások: legfeljebb 60 %; tevékenység megkezdéséhez nyújtott 
támogatás: legfeljebb 100 % 

Időtartam 2013.12.30-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Lauku atbalsta dienests 
Respublikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.8.21. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 301/09 

Tagállam Lettország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai 

Jogalap Noteikumu projekts “Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā”, 
pasākums “Atbalsts kredītprocentu dzēšanai”. 

Az intézkedés típusa Elsődleges mezőgazdasági termelésre irányuló beruházási támogatás. 

Célkitűzés Ágazati fejlesztés 

Támogatás formája Kamattámogatás 

Költségvetés A teljes költségvetés 60 000 000 LVL (hozzávetőleg 85 373 000 EUR) 

Támogatás intenzitása Legfeljebb 60 % 

Időtartam 2010.1.1–2013.12.31. 

Gazdasági ágazat Mezőgazdasági ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

Egyéb információ — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm
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A határozat elfogadásának időpontja 2009.9.4. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 351/09 

Tagállam Hollandia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Bestrijding van salmonella, wijziging van de steunmaatregel en de 
heffing, aanpassing van N 528/02 

Jogalap Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Products
chap Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), ontwerpverordening subsi
dieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2009, ontwerpverordening 
tegemoetkoming aankoop vaccindoses ter bestrijding van salmonella 
(PPE 2009), Verordening hygiëne voorschriften pluimveehouderij (PPE) 
2007, Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, Verorde
ning bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2009, Verordening tot 
wijziging van de Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds 
(PPE) 2009-I en ontwerpverordening bestemmingsheffingen Veeziekten
fonds salmonellamaatregelen (PPE) 2010. 

Az intézkedés típusa Adójellegű járulék, kockázat- és válságkezelés – állatbetegségek 

Célkitűzés Az intézkedés célja a baromfibetegségek (szalmonella) megelőzéséhez és 
felszámolásához nyújtott támogatás és adójellegű járulék kiigazítása. 

Támogatás formája Adójellegű járulék 

Költségvetés A 2009–2013-as időszakban összesen hozzávetőleg 20,4 millió EUR; 
évi 3,4 millió EUR. 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2009–2013 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság, baromfi- és tojáságazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Productschappen Vee, Vlees en Eieren 
Louis Braillelaan 80 
Postbus 460 
2700 AL Zoetermeer 
NEDERLAND 

Egyéb információ — 

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

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