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Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 87 și 88 din
Tratatul CE
Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții
(2007/C 142/02)

Data adoptării deciziei

22.5.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 817/06

Stat membru

Spania

Regiune

Navarra

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Ayuda a „Alimentos y derivados de Navarra”

Temei juridic

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

Tipul măsurii

Ajutor

Obiectiv

Diversificarea producției

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

10 275 014 EUR

Intensitate

30 %

Durată

Până în 2009

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

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

Alte informații

—

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

5.3.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 845/06

Stat membru

Italia

Regiune

Puglia

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

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

Temei juridic

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipul măsurii

Ajutor individual

Obiectiv

Compensarea pagubelor suferite de culturile agricole ca urmare a condițiilor
meteorologice nefavorabile

Forma ajutorului

Subvenție directă

27.6.2007

27.6.2007
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Buget

Se face trimitere la sistemul aprobat (NN 54/A/04)

Intensitate

Până la 100 % din pagube

Durată

Măsură de aplicare a unui sistem de ajutoare aprobat de Comisie

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

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

Alte informații

Măsură de aplicare a sistemului aprobat de către Comisie în cadrul dosarului de
ajutor de stat NN 54/A/04 [Scrisoarea Comisiei C(2005) 1622 final, din 7 iunie
2005]

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data adoptării deciziei

27.4.2007

Numărul de referință al ajutorului

N 147/07

Stat membru

Italia

Regiune

Umbria

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

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

Temei juridic

Decreto legislativo n. 102/2004

Tipul măsurii

Sistem de ajutor

Obiectiv

Compensarea pagubelor suferite de structurile exploatațiilor ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile

Forma ajutorului

Subvenție directă

Buget

Se face referire la sistemul aprobat (NN 54/A/04)

Intensitate

Până la 100 %

Durată

Până la finalizarea plăților

Sectoare economice

Agricultură

Denumirea și adresa autorității finanțatoare

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

Alte informații

Măsură de aplicare a sistemului aprobat de către Comisie în cadrul dosarului de
ajutor de stat NN 54/A/04 [Scrisoarea Comisiei C(2005) 1622 final, din 7 iunie
2005]

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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