
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 308/07)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.4.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: 7/2005

Megnevezése: Támogatások a károk sújtotta mezőgazdasági
övezetekben (jégeső, zuhogó esők, forgószél, viharos széllö-
kések 2004-ben februártól szeptemberig, Velence, Padova,
Vicenza, Verona és Treviso megyében)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és a mezőgazdasági létesítmé-
nyekben bekövetkezett károk ellentételezése (jégeső, zuhogó
esők, forgószél, viharos széllökések 2004-ben februártól szep-
temberig, Velence, Padova, Vicenza, Verona és Treviso
megyében)

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Az NN 54/A/04. ügyirat keretében elfogadott
költségvetésből finanszírozandó

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig.

Időtartam: A Bizottság által jóváhagyott támogatási rendszer
alkalmazására tett intézkedés

Egyéb információk: A támogatási rendszer alkalmazására tett
intézkedéseket a Bizottság a C 54/B/1995. számú állami támo-
gatási ügyirat 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: 2005.10.17.

Tagállam: Olaszország (Toszkána)

Támogatás száma: N 49/2005

Megnevezése: 2004.4.27-i 6. számú tartományi határozat.
Támogatási rendszer a kisebb környezeti hatással járó agrár-
élelmiszerlánc fejlesztésére, javítására és értéknövelésére

Célkitűzés: Az intézkedés célja a kisebb környezeti hatással
járó agrár-élelmiszerlánc létrehozásának ösztönzése beruházási
támogatásokon, technikai segítségnyújtáson, ellenőrzéseken és
reklámozáson keresztül. A támogatás a biotermékekre és az

„Agriqualità” minőséget igazoló címkét viselő termékekre korlá-
tozódik

Jogalap: DGR 1082/04 del 2.11.2004 «Regime di aiuti —
programma annuale delle attività di promozione delle risorse
agricole ed agroalimentari della Toscana»

Költségvetés: 12 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Az intézkedésnek
megfelelően változik

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.17.

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/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.9.21.

Tagállam: Litván Köztársaság

Támogatás száma: N 96/2005

Title: Támogatás a biológiai termesztésű növények eredetisé-
gének értékeléséhez

Célkitűzés: A nyilvántartásba vett növényfajták megfelelősé-
gének értékelésére vonatkozó kísérleteknek és a biológiai
termesztés céljából új növényfajták kifejlesztésének pénzügyi
támogatása, különösen a termesztési és használati érték kutatá-
sából (VCU) álló kísérleteké

Jogalap:
– Sēklu un stādāmo materiālu aprites likums (Latvijas

Vēstnesis, Nr. 353/354, 1999. gada 17. maijā)

– Augu aizsardzības likums (Latvijas Vēstnesis, Nr. 74,
2002. gada 17. maijā)

– Ministru kabineta noteikumi Nr.70 “Par valsts atbalstu lauk-
saimniecībai” (Latvijas Vēstnesis, Nr. 56, 2005. gada 6. aprīlī)

– Ministru kabineta noteikumi “Latvijas augu šķirņu kataloga
nolikums”, 2003. gada 15. aprīlis

– Ministru kabineta 2004. gada 14. oktobra “Dārzeņu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

– Ministru kabineta 2003. gada 13. maija “Labības sēklaudz-
ēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

– Ministru kabineta 2003. gada 17. jūnija “Eļļas augu un šķied-
raugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

– Ministru kabineta 2003. gada 12. augusta “Skābbarības augu
sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

– Ministru kabineta 2003. gada 3. aprīļa “Eļļas augu un šķied-
raugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”

Költségvetés: 116 900 litván litas (körülbelül 166 000 EUR)
2005-2007-ig

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

Időtartam: 2005-2007

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: Franciaország

Támogatás száma: N 137/2005 (a N 607/2001. sz. támo-
gatás módosítása)

Megnevezése: Támogatások a folyékony trágya és a növénye-
gészségügyi termékek biztonságos tárolására történő beruházá-
sokhoz Yvelines mezőgazdasági üzemeiben

Célkitűzés: Környezetvédelem

Jogalap: Articles L 1511-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales

Költségvetés: Éves költségvetés: 150 000 EUR (74 000 EUR
növelés a 607/2001.sz. támogatási rendszerhez képest)

Intenzitás vagy a támogatás összege: 40 %

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: 2005.9.14.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 149/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezetekben nyújtott támogatások (felhőszakadás a 2004.
november 2. és december 15. közötti, 2005. január 10-ére
kiterjesztett időszakban, Szicília régió egyes településein, Agri-
gente tartományban)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben, létesítményekben valamint a talaj-
javító szerkezetekben bekövetkezett 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: 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 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 határozat elfogadásának időpontja: 2005.9.27.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 156/2005

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (tornádó Ragusa megyében 2004.
november 3-a és 11-e között)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és létesítményekben bekövetkezett
károk kompenzálása (tornádó Ragusa megyében 2004.
november 3-a és 11-e között)

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: 15 073 778 EUR 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 támogatási rend-
szer alkalmazására vonatkozó intézkedés

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.17.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 161/05

Megnevezése: Támogatás a Ciudad Real tartományban, az
Extramadura és a kanári-szigeteki autonóm körzetekben bekö-
vetkezett kedvezőtlen légköri feltételek által okozott veszteségek
kompenzálására

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási feltételek miatt a betakarí-
tásban keletkezett, a mezőgazdasági biztosítási rendszer által
nem megtérített veszteségek kompenzálása, melyeket a tartós
esőzések Ciudad Real tartomány szőlőtermésében, a heves
viharok Extramadura autonóm körzet paradicsomtermésében,
valamint a nagy meleg és a viharos szelek Kanári-szigetek
autonóm körzetben okoztak

Jogalap: Proyecto de Orden APA/…/2005, por el que se estab-
lecen ayudas para paliar los daños causados por condiciones
climáticas adversas, amparados por el seguro agrario, en la
producción de uva en la provincia de Ciudad Real, como conse-
cuencia de las lluvias persistentes; en la producción de tomate
en la Comunidad autónoma de Extremadura, como conse-
cuencia de las tormentas, y en la Comunidad autónoma de

Canarias, como consecuencia de los vientos y altas tempera-
turas

Költségvetés: 5,2 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Alacsonyabb, mint az
elszenvedett veszteségek

Időtartam: A támogatások a Spanyol Királyság Hivatalos
lapjának megjelenésétől számított hat hónapig igényelhetők

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 (Szicília)

Támogatás száma: N 209/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezetekben nyújtott támogatások (tornádó Ragusa
megyében 2005. január 27-én)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és létesítményekben bekövetkezett
károk kompenzálása (tornádó Ragusa megyében 2005. január
27-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 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 jelzésű 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: Olaszország

Támogatás száma: N 259/05

Megnevezése: Az 1999. december 23-i 499.sz. törvény 4.
cikkében foglalt tevékenységekre allokált források elosztásáról
szóló, 2005. március 24-i miniszteri rendelet
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Célkitűzés: A Mezőgazdasági és Erdészeti Politikák Miniszté-
riuma tevékenységeinek finanszírozására szánt pénzügyi keret
felosztásának megállapítása 2005-ben (az N 154/04 sz. ügyirat
jóváhagyott támogatásaival csaknem azonos tételek), neveze-
tesen

– Kutatás és kísérletek

– Információk és adatok gyűjtése, kezelése és terjesztése

– A mezőgazdasági termelők nemzeti szövetkezeteinek és
egyesületeinek támogatása

– Növények és haszonállatok genetikai javítása

– A mezőgazdasági termékek minőségének védelme és érték-
növelése

– Visszaélések megelőzése és megszüntetése

– Erdészeti politika

– Speciális projektek

Jogalap: Decreto ministeriale SEG/398 del 24 marzo 2005,
recante riparto delle risorse per le misure di cui all'articolo 4
della legge n. 499 del 23 dicembre 1999

Költségvetés: 154 018 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Intézkedésenként
változó

Időtartam: 2005. 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/
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