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

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2005/C 105/04)

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-12-22

Tagállam: Olaszország (Abruzzo)

Támogatás száma: N 261/2004

Megnevezése: „Credito agrario agevolato”

Jogalap: Loi régionale 14 septembre 1994, n.62 et loi régio-
nale 9 mars 2004, n.11.

Célkitűzés: A 2004. március 9-i 11. sz. tartományi törvény
módosítja az 1994. szeptember 14-i 62. sz. tartományi
törvényt a kedvezményes mezőgazdasági hitelt illetően.

Költségvetés: A tartományi hatóságok 2004-re 900 000 Eur-s
költségvetési keretet biztosítanak.

Intenzitás vagy a támogatás összege: Az első állatvásár-
láshoz és berendezésekhez, felszerelésekhez nyújtott beruházási
támogatás: hátrányos helyzetű övezetekben a támogatható
beruházások 50 %-a, a többi övezetben0 %. Az alkalmazandó
kamatláb 1,10 %-a.

Időtartam: 5 év, 2009. december 31-ig.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-10-14

Tagállam: Olaszország (Friuli-Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 262/04

Megnevezése: Támogatás a kedvezőtlen időjárási viszonyok
következtében a termelésben elszenvedett károkért nyújtandó
kártalanításhoz

Célkitűzés: Kártalanítás nyújtása a mezőgazdasági termelők
számára a 2003 folyamán a régióban az aszály és a heves
esőzések következtében a termelésben elszenvedett károkért.

Jogalap: Legge Regionale 13 agosto 2002, n. 22 art. 1 e
successive modificazioni;

Delibera della Giunta regionale n. 1239 del 14 maggio 2004

Költségvetés: 1 825 068 EUR (Fondo Regionale per la
gestione delle emergenze in agricoltura)

Támogatás intenzitása vagy összege: A tényleges károk
80 %-a, levonva belőle 15 %-ot a szokásos üzleti kockázatra.

Időtartam: Egy év.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-09-16

Tagállam: Belgium

Támogatás száma: N 270/2004

Megnevezése: A károsító szervezetek ellen tett intézkedések
következtében létrejött veszteségek kárpótlásának érdekében a
burgonyatermelők általi ideiglenes válságjárulékok rögzítéséről
szóló királyi rendelettervezet.

Célkitűzés: A burgonyatermelők kárpótlása a károsító szerve-
zetek ellen tett intézkedések következtében elszenvedett veszte-
ségekért

Jogalap:
– Loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes

nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

(Wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten
en plantaardige producten schadelijke organismen);

– Loi du 17 mars 1993 relative à; la création d'un Fonds
budgétaire pour la production et la protection des végétaux
et des produits végétaux

(Wet van 17 maart 1993 betreffende de oprichting van een
begrotingsfonds voor de produktie en de bescherming van
planten en plantaardige produkten )

– Le projet d'arrêté royal fixant les cotisations de crise tempo-
raires dues par les producteurs de pommes de terre pour
l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises
contre des organismes nuisibles

(Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de door de
aarappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisibijdragen voor het
vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke
organismen).

Költségvetés: 1 500 000 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: 100 %-ig
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Időtartam: Az érintett károsító szervezetek elpusztításáig belga
területen.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-08-12

Tagállam: Olaszország (Abruzzo).

Támogatás száma: N 272/04.

Megnevezése: Intervenciós program az egészségre káros vagy
hasonló mezőgazdasági tevékenységek áthelyezésére vagy
megszüntetésére.

Célkitűzés: A működés áthelyezése vagy a tevékenység
megszüntetése és a termelői kapacitás felszámolása.

Jogalap: Legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004 – „Disposi-
zioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e
pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo”.

Költségvetés: 5 000 000 Eur.

Támogatás intenzitása vagy összege: 30-tól 100 %-ig vagy a
nem amortizálódott vagyon 20 %-kal növelt értéke.

Időtartam: egy év.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-08-18

Tagállam: Olaszország (Basilicata)

Támogatás száma: N 274/2004

Megnevezése: Segély az erős havazás okozta károk miatt a
gazdálkodóknak nyújtott kompenzáláshoz.

Cél: A Potenza tartományban 2003. december 24-én történt
erős havazás által okozott károk kompenzálása.

Jogalap: Legge n. 185/1992 e successive modifiche e Delibera
n. 680 del 23.3.2004 – Proposta di declaratoria
dell'eccezionalità dell'evento calamitoso „Nevicate nei giorni 23
e 24 dicembre 2003 – Provincia di Potenza”.

Költségvetés: 1 280 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A 2003. december 16-i
C (2003) 4328 bizottsági határozatban (12/B/1995 segély)
meghatározottak szerint.

Időtartam: Una tantum

A határozat hiteles szövege(i), amelyből minden bizalmas infor-
máció eltávolításra került, a következő címen található(k):

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-12-07

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 280/04.

Megnevezése: Támogatások a kéknyelvbetegség elleni vakci-
názásában részt vevő tenyésztők számára.

Célkitűzés: Az állatbetegségek elleni küzdelem keretében a
veszteségek kompenzációja.

Jogalap: Disegno di legge „Interventi a favore degli allevatori
partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica
e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue
Tongue)”.

Költségvetés: 748 914,98 EUR.

Támogatás intenzitása vagy összege:
– 90 % az elhalálozásból, a vetélésből és a tejtermelés csökke-

néséből származó veszteségekért.

– Állatonként évenkénti 60 EUR az állatok rendelkezésre
bocsátásáért (a rendelkezésre bocsátás tényleges időtarta-
mától függően csökkenő támogatással).

Időtartam: A kifizetések végrehajtásához szükséges idő.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-08-12

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 281/2004

Megnevezése: Accord interprofessionnel 2004 pour les
pommes de terre destinées à la transformation industrielle et
aide au stockage privé de pommes de terre de consommation

Célkitűzés: A burgonyatermesztés támogatása

Jogalap: Accordo interprofessionale 2004 per le patate desti-
nate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato
di patate alimentari
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Költségvetés: 7 600 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: az intézkedéstől függ

Időtartam: Egy év.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-11-10

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 289/B/2003

Megnevezése: „Interventi di indennizzo per i pulcini che non
hanno potuto essere accasati in conseguenza di influenza
aviaria”

Jogalap: Allegato B) della deliberazione della Giunta regionale
del Veneto n.808 del 28 maggio 2003 di attuazione della legge
regionale 7 aprile 2000, n.8.

Célkitűzés: Az intézkedés célkitűzése, hogy kártalanítsa az
olyan – naposcsibékre kialakított védő- és megfigyelési körze-
teken kívüli – keltetőüzemeket, amelyekből származó naposcsi-
béket a betegség elleni védekezés érdekében az állat-egészség-
ügyi hatóságok által bevezetett korlátozások miatt nem lehetett
azokban a gazdaságokban tenyésztés céljából elhelyezni,
amelyek azokat megrendelték, mivel ez utóbbiak a védő- és
megfigyelési körzeteken belül voltak. Az intézkedésnek az is
célja, hogy kezelje az olyan állatjóléti problémákat, mint az,
hogy a csibék kikelésük után semmilyen esetben sem marad-
hatnak egy napnál tovább a létesítményekben/keltetőüze-
mekben, mivel ezek nem rendelkeznek a tenyésztésükhöz szük-
séges eszközökkel (csibeketrecek). A naposcsibéket a hatályos
egészségügyi szabályoknak megfelelően leölték (eutanázia) és
elégették.

Költségvetés: A regionális hatóságok mintegy 800 000 EUR
költségvetési keretet szándékoznak elkülöníteni.

Támogatás intenzitása vagy összege: A szóban forgó idősza-
kokban az érintett körzetekben található naposcsibék átlagos
piaci értéke alapján számított jövedelemveszteség 80 %-a
erejéig.

Időtartam: Eseti intézkedések, amelyek fedezik a 2000.
augusztustól 2001. március végéig, illetve a 2002. október
végétől 2003. október elejéig tartó időszakok során a Veneto
régióját sújtó járványok következtében a baromfiüzemeket ért
károkat.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k):

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-09-16

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 290/04.

Megnevezése: Intervenciók a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben.

Célkitűzés: Támogatás a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt
bekövetkezett veszteségek miatt a gazdák kártalanítására.

Jogalap: Legge 14 febbraio 1992, n 185 „Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale”.Deliberazione della Giunta
regionale n. 1924 del 28 novembre 2003 „Proposta urgente al
Ministero delle politiche agricole di declaratoria delle eccezio-
nali avversità atmosferiche. Piogge alluvionali del 29/9/2003.
Provincia di Brindisi”.

Költségvetés: A C 12/b/95. dosszié keretében jóváhagyott
támogatási rendszer alkalmazására tervezett költségvetés egy
része.

Támogatás intenzitása vagy összege: A C 12/b/95 dosszié
keretében jóváhagyott intenzitás.

Időtartam: A támogatások kifizetéséhez szükséges idő.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-09-21

Tagállam: Finnország.

Támogatás száma: N 292/2004.

Megnevezése: Szubvenciós kölcsönök halasztott visszafizetése.

Célkitűzés: Az értesítésben szereplő rendszer lehetővé teszi a
szubvenciós kölcsönök részletfizetéseinek elhalasztását alkal-
manként két évvel vagy összességében öt évvel. A szubvenciós
kölcsönök egyes típusaira (állami kölcsönök) nem kell kamatot
fizetni a halasztás időtartamára. A nemzeti támogatási rendszer
alapján, amelynek módosítását nemrégiben hagyta jóvá a
Bizottság a C (2003) 1872. számú határozattal, ilyen halasztást
és kamatmentes időszakot lehet megítélni a befektetésekhez,
lakhatáshoz vagy a tevékenységük megkezdéséhez a fiatal
mezőgazdasági termelők számára nyújtott szubvenciós
kölcsönök esetében. A finn hatóságok kikötötték, hogy a
rendelkezés nem növeli sem a támogatás összegét, sem pedig
annak intenzitását.

Jogalap: Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki, valtioneuvoston
asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä
lainoista ja valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä,
sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2004

Lagen om finansiering av landsbygdsindustri (Maaseutuelinkei-
nojen rahoituslaki), regeringens rättsakt om vissa lån som beviljas
för landsbygdsutveckling, regeringens rättsakt om landsbygdsut-
veckling efter ändring 2004.
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Költségvetés: Nincs költségvetési kihatás.

A támogatás intenzitása vagy összege: Nincs változás a
meglévő támogatási rendszerben.

Időtartam: Korlátlan.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i)az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005-02-09

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 294/2004

Megnevezése: A legelők rehabilitációjának támogatása
(Moselle)

Célkitűzés: Az állandó legelők helyreállítása a 2003. évi nyári
szárazságot követően.

Költségvetés: 350 000 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: Legfeljebb 100 %

Időtartam: Egyszeri alkalom

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-08-18

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 295/2004

Megnevezése: Támogatások a rizsvertikum előmozdítására

Célkitűzés: A vertikumnak a megváltozott piaci feltételekhez
való alkalmazása a K+F tevékenységekhez, a beruházásokhoz, a
termékminőség javításához és a műszaki szolgáltatásokhoz
nyújtott támogatások révén.

Költségvetés: 200 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Változó

Időtartam: Öt év (2004–2008)

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-12-07

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 302/2004

Megnevezése: A 40/2003-as regionális jogszabály 52., 53.,
55. és 56. cikke. „Rövid lejáratú hitelek és garanciák a
mezőgazdasági ágazatban”.

Célkitűzés: Rövid lejáratú hitelek és garanciák nyújtása, vala-
mint technikai segítségnyújtás a mezőgazdasági ágazatban.

Jogalap: Legge regionale 12 Dicembre 2003 n.40 „Nuove
norme per gli interventi in agricoltura” articoli 52, 53, 55 e 56
.

Költségvetés: Megközelítőleg 900 000 EUR (600 000 EUR az
53. cikkben előírt intézkedésekre és 300 000 EUR az 56.
cikkben előírt intézkedésekre).

A támogatás intenzitása vagy összege: A tagállamnak
küldött levélben meghatározott.

Időtartam: 2010.12.31-ig.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-09-16

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 326/2004

Megnevezése: Platform Biologica 2001.

Célkitűzés: Piackutatás, műszaki támogatás és reklám a bioló-
giai ágazat részére.

Jogalap: Decreet van de minister van Landbouw, natuurbeheer
en visserij .

Költségvetés: Évi 174 705,38 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: Intézkedéstől függően
50 %-100 %

Időtartam: 2005-2008

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/
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