
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 310/09)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.17.

Tagállam: Egyesült Királyság (Anglia és Észak-Írország)

Támogatás száma: NN 48/2005 (ex N 191/2005)

Megnevezése: Biogazdálkodási rendszer.

Az N 628/1999. számú támogatás módosításáról szóló értesítés

Célkitűzés: Támogatás biztosítása a technikai segítségnyújtás terén a szaktanácsadók díjainak részleges
fedezésére szolgáló átalányösszegek formájában

Jogalap: Regulation 8 of the Organic Farming (England Rural Development Programme) Regulations 2001
and Regulation 8 of the Organic Farming (England Rural Development Programme) Regulations 2003,
which have replaced Regulations 2001. Enforcement of the conditions of the aid is provided by the above-
referred Regulations, as read jointly with Regulations 4 and 6 of the England Rural Development Prog-
ramme Enforcement Regulations 2000

Költségvetés:

– Éves: 820 000 GBP (megközelítőleg 1 211 000 EUR)

– Összesen: 988 000 GBP (megközelítőleg 1 459 000 EUR)

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

Időtartam: 2005. február – 2007. február

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: Egyesült Királyság (Skócia)

Támogatás száma: N 439/2005

Megnevezése: A Scottish Farm Business Advice and Skill Service (skót mezőgazdasági üzleti szaktanács-
adói és szakképzési szolgáltatás) meghosszabbítása

Célkitűzés: A skót mezőgazdasági üzleti szaktanácsadói és szakképzési szolgáltatás jóváhagyott program-
jának (363/2003. sz. állami támogatási program) három évvel történő meghosszabbítása

Jogalap: Nem jogszabályon alapuló program

Költségvetés: A költségvetés növekménye: 7,5 millió GBP (11 millió EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: A költségek 100 %-áig

Időtartam: Meghosszabbítás 2006/2007-től 2008/2009-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/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.14.

Tagállam: Olaszország (Marche)

Támogatás száma: N 440 /05

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazdasági övezeteknek nyújtott támogatások (hókár
Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno megyében, hókár, tartós esőzés és dér Ancona megyében a
2005. január 23-tól március 4-ig tartó időszakban)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a mezőgazdasági létesítményekben bekövetkezett
károk kompenzációja (hókár Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno megyében, hókár, tartós
esőzés és dér Ancona megyében a 2005. január 23-tól március 4-ig tartó időszakban)

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

Költségvetés:: A támogatás összege regionális hatóságok támogatási kérelme alapján 173 220 491 EUR
összegben a jóváhagyott támogatási rendszer (NN 54/A/04) költségvetéséből kerül finanszírozásra.

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: 2005.10.4.

Tagállam: Olaszország (Abruzzo)

Támogatás száma: N 442/2004

Megnevezése: Támogatások a károsult mezőgazdasági övezetekben (2004. július 11-12-i jégeső Chieti
megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk
kompenzálása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: A támogatást a központi hatóságok folyósítják a tartománynak az NN 54/A/04 számon
jóváhagyott dokumentáció költségvetéséből, amelynek össszegét a Mezőgazdasági Minisztérium határozza
meg egy 10 688 750 EUR összegű támogatási kérelem alapján

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 80 %-a

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rendszer 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 (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/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.10.13.

Tagállam: Görögország

Támogatás száma: N 456/05

Megnevezése: A FROST támogatási program folytatása

Célkitűzés: A kedvezőtlen éghajlati viszonyok okozta veszteségek kompenzációja

Jogalap: Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (Φυτικό Kεφάλαιο, Φυτική Παραγωγή) — σχέδιο κοινής υπουργικής
απόφασης

Költségvetés: 280 000 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 50 %-tól 100 %-ig

Időtartam: Maximum öt 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: 2005.8.12.

Tagállam: Olaszország (Emilia Romagna)

Támogatás száma: N 489/2004

Megnevezése: Intézkedések a károsult mezőgazdasági övezetekben (2004 április-májusi jégeső Bologna és
Ferrara megyében

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében a mezőgazdasági termelésben és létesítmé-
nyekben bekövetkezett károk kompenzálása ( Bologna megyében a 2004 április 24-i és Ferrara megyében
a 2004. május 1-jei jégeső)

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: 28 646 560 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 rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási dokumentáció (a 2005. június 7-i C
(2005)1622 végleges bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer alkalmazására vonat-
kozó 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: 2005.9.27.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: N 514/2004

Megnevezése: Intézkedések a károsult mezőgazdasági övezetekben (2004. június 20-i jégeső és erős szél-
vihar Mantova megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében bekövetkezett
károk kompenzálása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004
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Költségvetés: Hivatkozással a jóváhagyott támogatási rendszerre (NN 54/A/04)

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rendszer alkalmazására tett intézkedés

Egyéb információ: A támogatási rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedéseket a Bizottság az NN 54/
A/2004 számú állami támogatási 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: 2005.9.21.

Tagállam: Lett Köztársaság

Támogatás száma: N 566/2004

Megnevezése: Támogatás a mezőgazdasági területek javítására

Célkitűzés: Állami hozzájárulás agrokémiai talajkutatások finanszírozásához

Jogalap:

– Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, 2004. gada 23. aprīlis;

– Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 12. decembra noteikumi Nr. 351 „Noteikumi par
ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”;

– Noteikumu projekts Nr. 1 „Lauksaimniecības zemes uzlabošana”

Költségvetés:

– Éves: 200 000 LVL (megközelítőleg 228 000 EUR)

– Teljes: 1 200 000 LVL (megközelítőleg 1 728 500 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható kiadások 50 %-áig

Időtartam: 2005-2010

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: 2005.9.29.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: NN 17/2004 és 6/2004 (ex N 362/03 és N 361/03)

Megnevezése: Az emberi fogyasztás céljából levágott, 30 hónapnál idősebb szarvasmarhák és az emberi
fogyasztás céljából levágott, 24-30 hónapos beteg vagy sérült szarvasmarhák BSE-vizsgálatának hosszú távú
támogatási rendszere; a szarvasmarha biztosítási rendszer keretében az emberi fogyasztás céljából levágott
30-42 hónapos szarvasmarhák és 24-30 hónapos beteg vagy sérült szarvasmarhák BSE-vizsgálatára vonat-
kozó ideiglenes intézkedés
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Célkitűzés: A támogatási rendszer célja, hogy nyomon kövesse az emberi fogyasztásra szánt szarvas-
marhák BSE-jének gyakoriságát és járványszerű terjedését az Egyesült Királyság területén az emberi
fogyasztás céljából levágott valamennyi, 30 hónapnál idősebb szarvasmarha és az emberi fogyasztás
céljából levágott, 24-30 hónapos beteg vagy sérült szarvasmarhák vizsgálatának segítségével. A 30 hónapos
szabály eltörléséig egy ideiglenes intézkedés biztosítja a szarvasmarha biztosítási rendszer keretében jóváha-
gyott állományból a 30 hónapnál idősebb és emberi fogyasztásra szánt állatok, valamint az emberi
fogyasztás céljából levágott, 24-30 hónapos beteg vagy sérült szarvasmarhák vizsgálatát

Jogalap:
Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down
rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies as
amended

National implementing provisions of Regulation (EC) No 999/2001:

– The TSE (England) Regulations 2002 (SI 2002/843)

– The TSE (England) (Amendment) Regulations 2002 (SI 2002/1353)

– The TSE (England) (Amendment) (No 2) Regulations 2002 (SI 2002/2860)

– The TSE (Wales) Regulations 2002 (SI 2002/1416)

– The TSE (Scotland) Regulations 2002 (SI 2002/255)

– The Transmissible Spongiform Encephalopathy Regulations (Northern Ireland) 2002 (SR 2002/225)

Költségvetés: Az emberi fogyasztás céljából levágott, 30 hónapnál idősebb szarvasmarhák és az emberi
fogyasztás céljából levágott, 24-30 hónapos beteg vagy sérült szarvasmarhák BSE-vizsgálatának hosszú távú
támogatási rendszere:

Nagy-Britannia Észak-Írország

2003/2004 2,503 millió GBP ( 3,576 millió EUR) 0,366 millió GBP (0,523 millió EUR)

2004/2005 11,016 millió GBP (15,737 millió EUR) 1,426 millió GBP (2,037 millió EUR)

2005/2006 18,029 millió GBP (25,755 millió EUR) 2,616 millió GBP (3,737 millió EUR)

2006/2007 20,034 millió GBP (28,620 millió EUR) 2,970 millió GBP (4,243 millió EUR)

2007/2008 20,034 millió GBP (28,620 millió EUR) 2,970 millió GBP (4,243 millió EUR)

A vágóhidak képzésére szánt összeg: 132 000 GBP/188 571 EUR az Egyesült Királlyságban és
1 000 GBP/1 428 EUR Észak-Írországban.

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %

Időtartam: 2008. decemberig

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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