
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 107/03)

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.10.20.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: NN 154/2003

Megnevezése: Átfogó terv a 2003-as szárazság miatt veszte-
séget szenvedett gazdálkodók részére

Célkitűzés: A szárazság okozta veszteségek kompenzálása

Költségvetés: +/- 664 millió EUR.

Intenzitás vagy a támogatás összege: Legfeljebb 100 %

Időtartam: Változó

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: 2004.11.26.

Tagállam: Spanyolország (Murcia)

Támogatás száma: N 404/2004

Megnevezése: A mezőgazdasági termékek ágazatában beruhá-
zások megvalósítására nyújtott támogatások

Célkitűzés: A mezőgazdasági termékek ágazatában beruhá-
zások megvalósítása a növényi termékek feldolgozása során a
környezeti feltételek javítása érdekében.

Jogalap: Orden de 9 de marzo de 2004 por la que se establece
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones a las
PYMES de transformación y comercialización de los productos
agrarios en el sector de la conserva vegetal para la ecoeficiencia
y mejora de las condiciones medioambientales y se procede a la
convocatoria de las mismas.

Költségvetés: Évente 500 000 EUR.

A támogatás intenzitása vagy összege: A beruházási költ-
ségek 50 %-ánál alacsonyabb.

Időtartam: Négy év.

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

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

A határozat elfogadásának dátuma: 2004.06.11.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás sorszáma: N 571/2003

Címe: Az N 480/98 – Vöröshúsok értékesítési stratégiája –
támogatás meghosszabbítása

Célkitűzés: A támogatás célja az N480/98 támogatás fennma-
radó elemeinek megvalósítása technikai támogatás és minőség-
fejlesztés. Jogosultak az észak-írországi látogatások szervezési
és vendéglátási költségei valamint a minőségellenőrzési intézke-
désekkel kapcsolatos konzultációk költségei.

Jogi alap: A módosított 1967. évi törvény az Élőállat Értékesí-
tési Bizottságról (Észak-Írország)

Költségvetés: 1,9 millió GBP (2,9 millió EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: Legfeljebb 50 %

Időtartam: 2004, június 30-ig

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

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

A határozat elfogadásának időpontja: 12.8.2004

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 580/A/2003.

Megnevezése: Támogatások a déligyümölcs-kultúra elősegíté-
sére Olaszországban.

Célkitűzés: Beruházási támogatások; műszaki segítségnyújtás;
minőség-ellenőrzés; promóció és reklám.

Jogalap: Legge 2 dicembre 1998, art. 1.,„Interventi strutturali e
urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico”

Költségvetés: Egy 12 911 422 EUR-s keret része, amely a
313/01.sz. támogatási dosszié által elfogadott 60 012 290 EUR-
s költségvetést egészíti ki.
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Támogatás intenzitása vagy összege: Intézkedések szerint
változó (30 %-tól 100 %-ig, esetenként csökkenő támogatások).

Időtartam: három 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: 26.7.2004

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 619/2003

Megnevezése: A 488/92 sz. Jogszabály „Támogatás a
válságban lévő térségekben folytatott termelőtevékenységhez” –
egyéni támogatás az I.C.O. OLII SrL számára

Célkitűzés: Befektetési támogatás nyújtása azon területek
számára, amelyek regionális támogatásban részesülhetnek, azzal
a céllal, hogy az adott területeken javuljon a mezőgazdasági
termékek minősége

Jogalap: Legge n. 488/92 „Agevolazioni in favore delle attività
produttive nelle aree depresse del paese” – Aiuto individuale a
favore della I.C.O. OLII Srl

Költségvetés: 14 526 702 EUR

Időtartam: a támogatás kifizetése három évenkénti részletben
történik

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 az időpontja: 12.8.2004

Tagállam: Olaszország (Latium)

A támogatás száma: N 624/03.

Cím: A juhok kéknyelvbetegsége elleni vakcinázási tervben
részt vevő tenyésztők érdekében nyújtott támogatás

Cél: Az állatbetegségek elleni harcban keletkezett veszteségek
ellentételezése.

Jogalap: Legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 – 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).

Proposta di deliberazione 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) – modalità e termini per la concessione dei benefici.

Költségvetés: 1 426 919,51 euró 2003-ra.

A támogatás intenzitása vagy összege: 90 % az elhullás, a
vetélés és a tejtermelés csökkenése miatti veszteségekre.

60 euró/állat évenként, az állatok rendelkezésre bocsátására (a
támogatás csökkentésével, a rendelkezésre bocsátás tényleges
időtartama függvényében).

Időtartam: Korlátlan.

A határozatnak a bizalmas adatokat nem tartalmazó, hiteles
nyelvi változata(i) a következő honlapon található(k):

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

A határozat elfogadásának időpontja: 14.10.2004

Tagállam: Németország (Szászország).

Támogatás száma: N 633/2003.

Megnevezése: Az elhullott állatállomány szállítási és ártalmat-
lanítási költségeinek támogatása.

Célkitűzés: Állati tetemek biztonságos ártalmatlanítása. A
SächsAGTierNebG előírja, hogy a 2001. április 11-i Tierseu-
chengesetz értelmében az elhullott állatok begyűjtésének, szállí-
tásának, tárolásának, feldolgozásának, illetve az állati hulladék
feldolgozásának költségei az ártalmatlanításért felelős személyt
terhelik. A SächsAGTierNebG ugyanakkor úgy rendelkezik,
hogy az ártalmatlanítási költségek 25 %-át az állattulajdonosok
fizetik. Egy állatbetegség megfékezésére foganatosított állat-
egészségügyi intézkedések keretében leölt állatok tetemeinek
ártalmatlanítási költségeit az önkormányzatok és a városok
fedezik.

Jogalap: Sächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische
Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (SächsAGTierNebG).

Költségvetés: Hozzávetőleg 1,5 millió EUR/év.

A támogatás intenzitása vagy összege: A költségek 75 %-a,
az állat-egészségügyi intézkedések keretében leölt állatok
esetében 100 %.

Időtartam: 2013. december 31-ig.
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Egyéb információk: A német hatóságok előírták, hogy egy
évvel a szász hatóságok és az állati hulladék-feldolgozó üzem
közötti szerződés lejárta előtt a közösségi követelményeknek
megfelelő versenytárgyalási eljárást kell szervezni az állati
tetemek ártalmatlanítására vonatkozó jövőbeli szolgáltatásokra.

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: 16.9.2004

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 782/2002

Megnevezése: 2003-as költségvetési törvény a 289/2002
olasz törvény 66, 68 és 69. cikke

Célkitűzés: Kompenzációs és megelőző támogatások a
sertések hólyagbetegsége elleni megelőzési és megszüntetési
program megvalósításának keretében.

Jogalap: Legge finanziaria 2003 Sostegno alla filiera agroin-
dustriale (Legge 27/12/2002 n. 289 (Legge 27/12/2002 n. 289,
articoli 66, 68 e 69.

Költségvetés: 5 millió EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: A termelési érték és a
tenyésztők által nem fedezett különleges kiadások közötti
különbségből származó bruttó termelési rés alapján kiszámolt
támogatható kiadások és jövedelmi támogatások 100 %-a.

Időtartam: A sertések hólyagbetegsége elleni meglőzési és
megszüntetési programok időtartama.

Egyéb információk: A 289/2002. törvény 66. és 69. cikke
nem irányoz elő a szerződés 87. cikke (1) bekezdésének értel-
mében vett állami támogatást.

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

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

A határozat elfogadásának időpontja: 3.11.2004

Tagállam: Olaszország (Molise)

Támogatás száma: NN 2/03 (ex N 650/2000).

Megnevezése: A vadnövényzet- és növénykultúra-maradvá-
nyok eltávolításának szabványai

Célkitűzés: Befektetések támogatása

Jogalap: Deliberazione n. 1653 del 15 dicembre 2003.
Proposta di legge recante norme in materia di eliminazione
della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle colti-
vazioni.

Költségvetés: 2004-re 500 000 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: De minimis támoga-
tások (nem állami támogatásnak tekintendő) plafonja alatti
összeg vagy 40/50 %

Időtartam: 5 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: 28.7.2004

Tagállam: Németország (Bréma)

Támogatás száma: NN 2/2004

Megnevezése: Állattetemek megsemmisítésének támogatása

Célkitűzés: Állattartók kompenzálása az elhullott állomány
ártalmatlanítására a gazdaság szintjén fordított összegért

Jogalap: Bremische Ausführungsgesetz zum Tierkörperbeseiti-
gungsgesetz (BremAG-TierKBG) vom 15. Juni 1981 (Brem.
BGl. S. 125 – 7831-k-1);

Költségvetés:

1. 1993. január 1. és 2003. június 30.
közötti költségek 141 500 EUR

2. 2003. július 1-jétől2003. december 31-ig: 23 800 EUR

3. 2004. január 1-jétől: 45 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 % az eltávolítási
és begyűjtési költségekre, 75 % az ártalmatlanítási költségekre

Időtartam: 2013-ig

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/
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A határozat elfogadásának időpontja: 1.12.2004

Tagállam: Olaszország

A támogatás száma: NN 151/2002 ex N 113/B/2001

Megnevezése: A BSE-járványra vonatkozó támogatás.
49/2001-es törvény. Cikkek a 7a. cikk kivételével.

Célkitűzés: A 49/2001-es törvény 1. cikke az egyes külön-
leges fertőzési veszélyt jelentő anyagok, nagy fertőzési veszélyt
jelentő anyagok és az ezekből előállított/nyert/származó
anyagok kötelező megsemmisítését érinti. A 2. cikk az alacsony
veszélyt jelentő állati fehérjék tárolását, a 7c. cikk a szarvas-
marha-tenyésztésre és az ahhoz kapcsolódó ágazatokra vonat-
kozó adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése
határidejének a felfüggesztését/meghosszabbítását érinti.

Jogalap: Legge 9 marzo 2001 n. 49 „ Conversione in legge
con modificazioni del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1
recante Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale

specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle
proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubb-
lico temporaneo delle proteine animali a basso rischio” come
modificata dalla Legge 25 luglio 2001 n. 305.

Költségvetés: A 305/2001-es törvénnyel módosított 49/2001-
es törvény, beleértve a 7c. cikk (1) és (2) bekezdését, költségve-
tése 169 846 263,00 EUR.

Támogatás intenzitása vagy összege: A tagállamnak küldött
levélben megjelölt.

Időtartam: Az 1. és 2. cikk 2001.12.31-ig. 7c. cikk, 1. alsza-
kasz 6 hónap 2002.10.31-ig; 2. alszakasz 2001.12.15-ig.

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/
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