C 142/4

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(2007/C 142/02)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

22.5.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 817/06

Κράτος μέλος

Ισπανία

Περιφέρεια

Navarra

Ονομασία
(ή/και
δικαιούχου)

επωνυμία

του

Ayuda a «Alimentos y derivados de Navarra»

Νομική βάση

Decreto Foral 280/2002 por el que se aprueba el Reglamento de ayudas estatales
de la Comunidad Foral de Navarra al sector agrario

Τύπος του μέτρου

Ενίσχυση

Στόχος

Διαφοροποίηση της παραγωγής

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιδότηση

Προϋπολογισμός

10 275 014 EUR

Ένταση

30 %

Διάρκεια

Έως το έτος 2009 το αργότερο

Οικονομικοί τομείς

Γεωργία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας
αρχής

Gobierno de Navarra
Departamento de Agricultura
Tudela, 20, 1
E-31003 Pamplona

Άλλες πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

5.3.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 845/06

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Puglia

Ονομασία (ή/και ονοματεπώνυμο του
δικαιούχου)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali
(grandinate del 12 luglio 2006 nella regione Puglia, provincia di Lecce)

Νομική βάση

Decreto legislativo n. 102/2004

Τύπος του μέτρου

Μεμονωμένη ενίσχυση

Στόχος

Αντιστάθμιση των ζημιών σε γεωργικές καλλιέργειες συνεπεία δυσμενών καιρικών
συνθηκών

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιδότηση

27.6.2007

27.6.2007

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋπολογισμός

Γίνεται παραπομπή στο εγκεκριμένο καθεστώς (NN 54/A/04)

Ένταση

Έως ποσοστό 100 % των ζημιών

Διάρκεια

Μέτρο εφαρμογής καθεστώτος ενισχύσεων εγκεκριμένου από την Επιτροπή

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας
υπηρεσίας χορήγησης της ενίσχυσης

Ministero delle Politiche agricole e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Άλλες πληροφορίες

Μέτρο εφαρμογής καθεστώτος εγκεκριμένου από την Επιτροπή στο πλαίσιο της
υπόθεσης κρατικών ενισχύσεων NN 54/A/04 [Επιστολή της Επιτροπής C(2005)
1622fin, της 7ης Ιουνίου 2005]

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

27.4.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 147/07

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Umbria

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali
(piogge alluvionali dal 26 al 27 novembre 2005)

Νομική βάση

Decreto legislativo n. 102/2004

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Αποζημίωση για τις ζημίες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις λόγω δυσμενών καιρικών
συνθηκών

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση ενίσχυση

Προϋπολογισμός

Αναφορά στο καθεστώς που εγκρίθηκε από την Επιτροπή (NN 54/A/04)

Ένταση

Έως 100 %

Διάρκεια

Μέχρι το τέλος των πληρωμών

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας
υπηρεσίας χορήγησης της ενίσχυσης

Ministero delle Politiche agricole e forestali
Via XX settembre, 20
I-00187 Roma

Άλλες πληροφορίες

Μέτρο εφαρμογής του καθεστώτος που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της
κρατικής ενίσχυσης NN 54/A/04 [Επιστολή της Επιτροπής C(2005)1622 τελικό,
της 7ης Ιουνίου 2005]

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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