
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 308/03)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.14.

Tagállam: Olaszország (Szardínia)

Támogatás száma: N 437/05

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (felhőszakadások
Cagliari megyében 2005. április 3-5-én)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és a mezőgazdasági létesítmé-
nyekben bekövetkezett károk kompenzációja (felhőszakadások
Cagliari megyében 2005. április 3-5-én)

Jogalap: Decreto legislativo 102/2004: „Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale”

Költségvetés: Az NN 54/A/04 állami dokumentáció keretében
elfogadott költségvetésből finanszírozandó

Intenzitás vagy a támogatás összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: A Bizottság által jóváhagyott támogatási rendszer
alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információ: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (a 2005. június 7-i C(2005)1622 végleges
jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott
rendszer alkalmazására 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: 2005.9.21.

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 170/2005

Megnevezése: Sviluppo Italia S.p.A./Conserve Italia S.c.a.r.l.

Célkitűzés: A Sviluppo Italia állami vállalat a Conserve Italia
mezőgazdasági vállalatban részesedésre tesz szert, olyan piac-
gazdasági feltételek mellett amelyek elfogadhatóak egy magán-
befektető számára

Költségvetés: 30 millió EUR tőkeemelés

Támogatás intenzitása vagy összege: Nem támogatás

Időtartam: 7 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: 2005.10.14.

Tagállam: Olaszország (Umbria)

Támogatás száma: N 308/2004

Megnevezése: A kéknyelvbetegség elleni védőoltási tervben
részt vevő állattenyésztők javára történő intervencióról szóló,
2003. november 27-i 20. sz. törvény módosításai

Célkitűzés: Az intézkedések célja az állattenyésztők kártalaní-
tása az Umbria tartományban a kéknyelvbetegség elleni védőol-
tási terv végrehajtásából származó többletköltségekért és veszte-
ségekért

Jogalap: Modificazioni ed integrazioni alla legge 27 novembre
2003 n. 20 — Interventi a favore degli allevatori partecipanti
al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue-
tongue)

Költségvetés: évente 150 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege:

Az állatok mozgásának tilalmához kapcsolódó költségek
esetében: 100 %

A csökkent születési arány következtében bekövetkezett veszte-
ségek esetében: 90 % (- 10 % önrész)

Időtartam: Határozatlan

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 határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.30.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 326/05

Megnevezése: Intézkedések a tejtermékek értéknövelésére

Célkitűzés: A tejtermelés minőségének támogatása –
promóció és reklám a tejtermékek javára

Jogalap: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, art. 4: „Inter-
venti per la promozione e la valorizzazione delle produzioni
lattiero-casearie”

Költségvetés: 1 570 000 EUR az első évben, majd azt
követően az éves pénzügyi törvényekben meghatározott költ-
ségvetés

Támogatás intenzitása vagy összege: Promóció és a minőség
támogatása: 75 % 100 000 EUR felső határral támogatottan-
ként és három éves időszakonként (vagy 50 % a KKV-knak, a
legmagasabbal egyenértékű összeg ez utóbbiakra alkalmazandó)

Reklám: 50 %

Időtartam: Hat 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: 2005.10.14.

Tagállam: Portugália

Támogatás száma: 375/2005

Megnevezése: Szárazság okozta károk ellentételezése – Hitel-
keret a burgonyát és citrusféléket termelő gazdaságok számára

Célkitűzés: Az Algarve, Ribatejo és Oeste régiókban burgo-
nyát és citrusféléket termelő gazdaságoknak a Portugáliában
2004 novemberétől tartó szárazság által okozott veszteségeit
ellentételezni

Jogalap: Decreto-lei n.o 96/2005 de 9 de Junho de 2005 e
projecto de portaria de aplicação do auxílio relativos à criação
de uma linha de crédito destinada aos produtores do sector
horto-frutícola que tenham sofrido perdas de produção

Költségvetés: 1,35 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A hektáronkénti támo-
gatás a hátrányos helyzetű övezetekben elérheti a terméskárok
12,5 %-át a citrusfélék, illetve 6,58 %-át a burgonya esetében, a
nem hátrányos helyzetű övezetekben pedig a károk 5,47 %-át a
citrusfélék, illetve 5,27 %-át a burgonya esetében

Időtartam: Egyszeri támogatási intézkedés A szóban forgó
intézkedés bejelentett időtartama 2006 végéig tart

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: 2005.10.14.

Tagállam: Olaszország (Ligúria)

Támogatás száma: 382/05

Megnevezése: 102/2004. jogi határozat: Támogatások a károk
sújtotta mezőgazdasági övezetekben (2005. február 16-tól
március 3-ig tartó fagy Impéria megyében)

Célkitűzés: Meteorológiai felvilágosítás nyújtása azokra az
időjárási viszontagságokra vonatkozóan, amelyek által okozott
károkat az NN 54/AB/ 04. számon elfogadott támogatási rend-
szer alapján ellentételezni szándékoznak

Jogalap: Decreto legislativo 102/2004: „Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale”

Költségvetés: A támogatás később meghatározandó összegét a
jóváhagyott támogatási rendszer (NN 54/A/04) 200 millió EUR
összegű összköltségvetéséből fogják finanszírozni

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: Egyszeri kifizetés

Egyéb információ: A támogatási rendszer alkalmazására tett
intézkedéseket a Bizottság a C 54/B/1995. számú állami támo-
gatási dokumentáció keretében hagyta jóvá (a Bizottság 2005.
június 7-én kelt, C(2005)1622végleges 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: 2005.9.27.

Tagállam: Olaszország (Basilicata)

Támogatás száma: N 387/2005

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák által
sújtott mezőgazdasági övezetekben (2005. május 24-i
özönvízszerű esők és szélviharok Basilicata tartomány Matera
megyéjének egyes településein)
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Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és a mezőgazdasági
létesítményekben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekö-
vetkezett károk kompenzálása

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: A támogatási rendszer alkalmazására
vonatkozó intézkedéseket a Bizottság az NN 54/A/2004 számú
állami támogatási dokumentáció keretében hagyta jóvá (2005.
június 7-i C(2005)1622 végleges bizottsági levél)

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: 2005.9.27.

Tagállam: Olaszország (Ligúria)

Támogatás száma: N 402/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (szélviharok Genova
megyében 2005. április 10- és 11-én)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és létesítményekben
a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok miatt bekövetkezett
károk kompenzálása (szélviharok Genova megyében 2005.
április 10- és 11-én)

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Az NN 54/A/04 támogatási rendszer keretében
jóváhagyott költségvetés által finanszírozva

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkalma-
zására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: A NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (C (2005) 1622 végleges jelzésű 2005. június 7-i
végleges jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfo-
gadott 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: 2005.10.4.

Tagállam: Olaszország (Toscana)

Támogatás száma: N 403/2005

Megnevezése: Intézkedések a természeti katasztrófák (2005.
április 10-11-i erős szél) sújtotta mezőgazdasági övezetekben

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok miatt bekövetkezett károk kompenzálása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozással a jóváhagyott 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 vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: A támogatási rendszer alkalmazására
vonatkozó intézkedéseket a Bizottság az NN 54/A/2004. számú
állami támogatásra vonatkozó ügyirat keretében hagyta jóvá
(2005. június 7-i C(2005)1622 végleges bizottsági levél)

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: 2005.10.17.

Tagállam: Franciaország (Champagne- Ardenne tartomány)

Támogatás száma: N 415/2005

Megnevezése: Regionális támogatás a szarvasmarha-, a birka-
és a kecsketenyésztésére szolgáló épületek átalakítására

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelés javítása és átszervezése
a meglévő épületek bővítését vagy korszerűsítését célzó befekte-
tések segítségével, valamint az állattenyésztéssel közvetlen
kapcsolatban álló építkezés révén

Jogalap: Articles L 1511-1 à L 1511-3 du code général des
collectivités territoriales

Költségvetés: A teljes költségvetés 900 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A fiatal gazdálkodók
által megvalósított beruházások esetén a támogatható költségek
40 %-a illetve 45 %-a valamint 50 % és 55 % a hátrányos
helyzetű térségben

Időtartam: 2006. december 31-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/
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