
Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 
értelmében 

Olyan esetek, amelyek kapcsán a Bizottság nem emel kifogást 

(EGT-vonatkozású szöveg, kivéve a Szerződés I. melléklete alá tartozó termékeket) 

(2010/C 213/02) 

A határozat elfogadásának időpontja 2010.6.17. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 89/10 

Tagállam Bulgária 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Инвестиции в земеделски стопанства за достигане на минималните 
изисквания за защита при отглеждането на кокошки–носачки на 
Директива 1999/74/ЕO 

Jogalap Член 12, алинея 1, точка 2 и алинея 2, точка 1, букви а) и б) от Закона 
за защита на земеделските производители 
Указания за инвестиции в земеделски стопанства за достигане на мини 
малните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на 
кокошки-носачки на Директива 1999/74/ЕО 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés A teljes költségvetés 22,5 millió BGN 

A támogatás intenzitása 50 % 

Időtartam 2011.12.31. 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Държавен фонд „Земеделие“ 
Бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

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 2010.6.17. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 90/10 

Tagállam Bulgária 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Инвестиции в земеделски стопанства за постигане на съответствие с изиск 
ванията за качество при производство и съхранение на сурово мляко, 
съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004
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Jogalap Член 12, алинея 1, точка 2 и алинея 2, точка 1, букви а) и б) от Закона 
за защита на земеделските производители 
Указания за инвестиции в земеделски стопанства за постигане на съот 
ветствие с изискванията за качество при производство и съхранение на 
сурово мляко, съгласно приложение III, секция IX, глава I (II и III) на 
Регламент (ЕО) № 853/2004 относно определяне на специфични 
хигиенни правила за храните от животински произход 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Beruházások mezőgazdasági üzemekben 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés A teljes költségvetés 60 millió BGN 

Támogatás intenzitása 50 % 

Időtartam 2011.12.31. 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Държавен фонд „Земеделие“ 
Бул. „Цар Борис III“ № 136 
1618 София/Sofia 
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

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 2010.6.10. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 115/10 

Tagállam Észtország 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.1 „Põllu- ja metsama
janduse infrastruktuuri investeeringutoetuse” metsanduslikud tegevused 

Jogalap Eesti maaelu arengukava 2007–2013, peatükk 5.3.1; Põllumajandusmi
nistri 11.3.2010. aasta määrus nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuste 
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
täpsem kord”; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise 
seadus. 

Az intézkedés típusa Az erdészeti ágazatban nyújtott támogatás 

Célkitűzés Erdészet 

Támogatás formája Támogatott szolgáltatások 

Költségvetés Az összköltségvetés 16 millió EEK (azaz kb. 1,02 millió EUR) 

A támogatás intenzitása A támogatható kiadások 100 %-áig. 

Időtartam A bizottsági határozat időpontjától 2013. december 31-ig. 

Gazdasági ágazat Erdészet
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
Narva 3 
51009 Tartu 
EESTI/ESTONIA 

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 2010.5.26. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 155/10 

Tagállam Románia 

Régió — 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Acordarea unui ajutor de stat prin aplicarea unei accize de 21 EUR/ 
1 000 de litri pentru motorina utilizată în agricultură 

Jogalap Ordonanță nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru 
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, 
începând cu anul 2010 
Legea de aprobare a Ordonanței nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind 
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate 
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010 
Proiect Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru 
motorina utilizată în agricultură 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A 2003/96/EK irányelv szerinti adómentességek 

Támogatás formája Adókulcscsökkentés 

Költségvetés Teljes összeg: 3,05 milliárd RON (hozzávetőleg 735,1 millió EUR) 

Támogatás intenzitása — 

Időtartam 2012.12.31. 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Bd. Carol I nr. 24, sector 3 
București 
ROMÂNIA 

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 2010.6.29. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 177/10 

Tagállam Spanyolország 

Régió Andalucía 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayudas destinadas a la reconversión des plantaciones de determinados 
cítricos con densidades de 200 a 350 árboles por hectárea 

Jogalap Modificación de la Orden del 2 enero de la Consejeria de Agricultura y 
Pesca por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados 
cítricos, prevista en el Real decreto 1799/2008, de 3 noviembre, y se 
efectúa convocatoria para el año 2009 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés Beruházások támogatása 

Támogatás formája Közvetlen támogatás 

Költségvetés Teljes összeg: 4 340 000 EUR 

Támogatás intenzitása — a kedvezőtlen adottságú területek, illetve az 1698/2005/EK rendelet 
36. cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában meghatározott és a 
tagállamok által az említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban 
kijelölt hátrányos helyzetű területek esetében a támogatható beruhá
zások költségeinek 50 %-a, 

— egyéb régiókban a támogatható beruházások költségeinek 40 %-a, 
— fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének megkezdését 

követő öt éven belül végrehajtott beruházás esetén a kedvezőtlen 
adottságú területeken, vagy az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) 
pontja i., ii. és iii. alpontjában meghatározott és a tagállamok által az 
említett rendelet 50. és 94. cikkével összhangban kijelölt hátrányos 
helyzetű területeken a támogatható beruházások 60 %-a, más terüle
teken a beruházás költségeinek 50 %-a 

Időtartam 2013-ig 

Gazdasági ágazat Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Conserjería de Agricultura y Pesca 
Calle Tabladilla, s/n 
41013 Sevilla 
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
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