
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 258/04)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.1.27.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 440/2004

Megnevezése: „A Nordmann-fenyő vegetatív szaporítása: a
szomatikus embriók tömeges szaporítása és a magoncok neme-
sítése” elnevezésű mintaprojekt

Célkitűzés: Olyan K+F projekt finanszírozása, amelynek célja
széleskörű kísérletek keretében megvalósítani a szaporítási
módszert és tesztelni a faiskolákban található magoncok neme-
sítését

Költségvetés: 440 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Nem támogatás

Időtartam: 3 év

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.10.

Tagállam: Olaszország (Umbria)

Támogatás száma: N 8/2005

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (a 2004. szeptember 13-i jégesők
Perugia megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és létesítményekben
a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk
kompenzációja

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozás az NN 54/A/04 jóváhagyott támoga-
tási rendszerre

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (C (2005)1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i
bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer
alkalmazására vonatkozó intézkedések

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.19.

Tagállam: Olaszország (Piemont)

Támogatás száma: N 22/2005

Megnevezése: Intézkedések a gesztenye-ágazatban

Célkitűzés: Kutatási támogatások: a bejelentett törvény célja a
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu elnevezésű gubacsdarázs behur-
colása és elterjedése kockázatának megelőzése a gesztenyé-
sekben a régió területén

Jogalap: Legge regionale 29.11.2004, n. 35

Költségvetés: 1 000 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható
kiadások 100 %-áig

Időtartam: 2005–2006

Egyéb információ: A Secteur Phytosanitaire Régional du
Piémontnak a faiskolák működésének terjedésére és felügyele-
tére vonatkozó intézményes tevékenységeinek finanszírozása,
valamint a terület folyamatos figyelemmel kísérése a Szerződés
87. cikke (1) bekezdésének értelmében nem képez állami támo-
gatást

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.4.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 55/2004

Megnevezése: Agrár-környezetvédelmi intézkedések a
Lübecki-öböl térségére vonatkozóan

Célkitűzés: A Lübecki-öböl természetes környezetének
megőrzése és javítása olyan gazdálkodókkal kötött szerződések
révén, akik önkéntesen vállalják az agrár-környezetvédelmi
kötelezettségeket

Költségvetés: 130 000 EUR
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A támogatás intenzitása: a támogatás magában foglalja a
bevételkiesés és a járulékos költségek támogatását, valamint
20 % ösztönző prémiumot

Időtartam: 2009-ig

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.8.

Tagállam: Ausztria (Stájerország)

Támogatás száma: N 70/2005

Megnevezése: Beruházási támogatás öntözőberendezésekhez
– helyesbítés

Célkitűzés: Támogatás nyújtása öntözőrendszerek építésével
kapcsolatos beruházási projektekhez, beleértve vízgyűjtő és
víztároló berendezések létesítését a következő kultúrák
esetében: gyümölcs, szőlő, zöldségfélék, vetőkukorica
(Saatmais), különleges, fóliasátorban termesztett kultúrák, facse-
meték, valamint komló

Jogalap: Die Maßnahme basiert auf den Richtlinien zur Förde-
rung landwirtschaftlicher Bewässerungen in der Steiermark

Költségvetés: 900 000 EUR (állami finanszírozás)

Támogatás intenzitása vagy összege: A beruházás típusától
függően a támogatható költségek maximum 20 vagy maximum
35 %-a

Időtartam: 2007.12.31.

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Campania)

Támogatás száma: N 141/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák (a 2004. december
26-28-i esőzés és a 2004. december 27-i forgószél) sújtotta
mezőgazdasági övezeteken történő beavatkozás

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és üzemeket a
kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében ért károk ellent-
ételezése

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozással az elfogadott támogatási rend-
szerre (NN 54/A/04)

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására tett intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004. sz. állami támogatási
dosszié keretében a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkal-
mazására tett intézkedés (a Bizottság 2005. június 7-i
C(2005)1622 végleges jelzésű levele)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.10.

Tagállam: Olaszország (Friuli-Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 146/05

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: a kárt szenvedett
mezőgazdasági övezetekben nyújtott támogatások (szakadó
esőzések, a 2004. október 29. és november 1. közötti időszak,
Pordenone megye)

Célkitűzés: Meteorológiai információk nyújtása azokra az
időjárási viszontagságokra vonatkozóan, amelyekre az NN 54/
A/ 04 számon jóváhagyott támogatási rendszer alapján
kompenzáció került megítélésre

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004 («Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale»)

Költségvetés: A támogatás később meghatározandó összege a
jóváhagyott támogatási rendszer (NN 54/A/04) 200 millió EUR
összegű teljes költségvetéséből kerül finanszírozásra

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: Egy összegben

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (a 2005. június 7-i C(2005)1622 végleges
jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által jóváhagyott
rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedések

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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A határozathozatal időpontja: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 147/2005

Cím: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta öveze-
tekben (a 2004. november 24-i tornádó Bari megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és létesítményekben
a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk
kompenzációja

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozás az NN 54/A/04 jóváhagyott támoga-
tási rendszerre

Intenzitás vagy a támogatás összege: 100 %-ig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (C (2005)1622végleges bizottsági levél, 2005.
június 7.) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer alkal-
mazására vonatkozó intézkedés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Szardínia)

Támogatás száma: N 150/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák (a 2004. december 6-
12. közötti esőzés) sújtotta mezőgazdasági övezeteken történő
beavatkozás

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és üzemeket a
kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében ért károk ellent-
ételezése

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozással az elfogadott támogatási rend-
szerre (NN 54/A/04)

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására tett intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004. sz. állami támogatási
dosszié keretében a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkal-
mazására tett intézkedés (a Bizottság 2005. június 7-i
C(2005)1622végleges levele)

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.20.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 406/2004

Megnevezése: Az Angliai Vidékfejlesztési Program (England
Rural Development Programme) 2004-es módosítása –
Államilag támogatott intézkedések: környezeti szempontból
érzékeny területek (Environmentally Sensitive Areas, ESA),
tájgazdálkodási rendszer (Countryside Stewardship Scheme,
CSS) és környezetgazdálkodás (Environmental Stewardship, ES)

Célkitűzés: Tájékoztató kampányok szervezése és technikai
segítségnyújtás a nem élelmiszercélú növények termelése,
felhasználása és a hozzájuk kapcsolódó technológiák terén

Jogalap: ESA: Section 18 of the 1986 Agriculture Act, Section
98 of the 1995 Environment Act 1995; CSS: Section 98 of the
1995 Environment Act 1995; ES: Section 98 of the 1995 Envi-
ronment Act 1995

Költségvetés: Hozzávetőleges éves költségvetés:

az ESA esetében 100 000 GBP, a CSS esetében pedig
1 000 000 GBP

az ES esetében 1 100 000 GBP

Támogatás intenzitása vagy összege: a támogatható költ-
ségek 100 %-áig

Időtartam: A támogatás nyújtására az ESA és a CSS alapján
megkötött megállapodásokkal (2005 decemberéig felajánlott
megállapodások; a kifizetések 2015-ig folytatódnak), valamint
az ES alapján megkötött megállapodásokkal (2005 májusa és
2007 decembere között felajánlott megállapodások) párhuza-
mosan kerül sor. Támogatás csak a Bizottság jóváhagyásával
ítélhető meg

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

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