
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 205/02)

A határozat elfogadásának időpontja: 2006.7.4.

Tagállam: Németország (Brandenburg)

Támogatás száma: NN 52/01 (ex n 207/01)

Megnevezése: A brandenburgi mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari ágazat termékeinek promóciója

Célkitűzés: Szakmai segítségnyújtás (vásárok, kiállítások,
termelői piacok és hasonló események szervezéséhez és az
azokon való részvételhez) és de minimis segítségnyújtás (reklá-
mozás) a brandenburgi mezőgazdasági és más termelők részére

Jogalap: Haushaltsordnung des Landes Brandenburg; Zuwen-
dungsbescheid des Landes Brandenburg an den Verband zur
Förderung der Agrar- und Ernährungswirtschaft des Landes
Brandenburg e.V. — pro agro

Költségvetés: 4,3 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 90 %-ig

Időtartam: 2000–2002

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos
szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja:: 2006.7.12.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 137/2004

Megnevezése: A tenyésztőknek a kéknyelv-betegség miatt
elszenvedett veszteségekért nyújtott támogatás

Jogalap: Articolo 20 della legge regionale siciliana 3 dicembre
2003, n. 20

Az intézkedés típusa: Támogatási program

Célkitűzés: Azon szicíliai borjútenyésztőknek nyújtott kártala-
nítás, akik állataikat nem tudták Olaszország északi régióiba
szállítani hízlalás és levágás céljából, mivel az olasz hatóságok a
kéknyelv-betegség kitörése miatt 2003. január 1-től a
kérődzőkre szállítási tilalmat rendeltek el

A támogatás formája: Közvetlen támogatás

Költségvetés: 1 millió EUR

Támogatás intenzitása: Attól függően változik, hogy az
állatok mennyi ideig tartózkodtak a marhaistállóban

Időtartam: A kifizetések megtörténtéig

Gazdasági ágazatok: Mezőgazdaság – Állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Sicilia
Assessorat Agricoltura e foreste
Via Bonanno Pietro, 2
I-90142 Palermo

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos
szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.12.7.

Tagállam: Ausztria

Támogatás száma: N 520/2005

Megnevezése: Pénzügyi támogatás takarmány és takarmány-
pótló termékek vásárlására olyan mező- és erdőgazdasági
üzemek esetében, amelyek a rendkívüli időjárási viszonyok
miatt kárt szenvedtek

Célkítűzés: 2005 júliusában és augusztusában Burgenland,
Karintia, Salzburg, Steiermark, Tirol és Voralberg tartomá-
nyokban rendkívüli mennyiségű eső esett, aminek következ-
tében az árvíz elöntötte a földeket, a földcsuszamlások követ-
keztében pedig nagy mennyiségű hordalékot, kőtörmeléket
sodort magával. Mivel az árvíz jelentős károkat okozott a takar-
mányellátásban, Ausztria a támogatást szálastakarmány, illetve
szálastakarmányt helyettesítő készítmények vásárlására kívánja
felhasználni. A támogatást egyszeri alkalommal engedélyezik,
és csak a 2005.7.1-től 2006.1.31-ig terjedő időszak alatt eszkö-
zölt, bizonylattal igazolt vásárlásra vonatkozik. A támogatás
nem halmozható egyéb állami, vagy közintézmény által nyúj-
tott támogatással, illetve biztosítási szerződés által nyújtott
kártérítéssel

Jogalap: Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) zur
Abfederung der Zusatzaufwendungen für Raufutter und Raufut-
terersatzprodukte in von den außergewöhnlichen Überschwem-
mungsereignissen 2005 besonders betroffenen Betrieben mit
Futterflächen (nemzeti rendelkezés)

Költségvetés: Körülbelül 3 millió EUR
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Támogatás intenzitása vagy összege: Az üzemenkénti támo-
gatás maximális mértéke hektáronként 150 EUR a takarmány-
termő területek esetében. A támogatás összege holdingonként
nem haladhatja meg a 3 000 EUR-t

Időtartam: Egyszeri intézkedés

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos
szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2006.7.26.

Tagállam: Olaszország (Friuli–Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 625/03

Megnevezés: A Centrale ortofrutticola in Comune di Udine
értékesítése a Cooperativa Frutticoltori Partidor Soc. Coop.a.r.l–
nak a Regionális Vidékfejlesztési Ügynökség (ERSA) által

Jogalap: Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, articolo 35, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Decreto n. 111/2003 del Commissario dell'Agenzia regionale
per lo sviluppo rurale — ERSA

Az intézkedés típusa: Egyedi támogatás

Célkitűzés: A feldolgozáshoz és a forgalmazáshoz kapcsolódó
beruházások

A javasolt támogatás formája: A vételár csökkentése

Költségvetés: 766 265,20 EUR

Támogatás intenzitása: A beruházási tervtől függetlenül 40 %,
amelyet a szövetkezet finanszíroz

Időtartam: Egyszeri művelet

Gazdasági ágazatok: Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale — ERSA
Via Monsanto 15/6
I-34170 Gorizia

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos
szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2006.7.26.

Tagállam: Magyar Köztársaság

Támogatás száma: N 633/2005

Megnevezése: A magyar nemzeti agrár kárenyhítési rend-
szerről szóló törvény

Célkitűzés: Az aszály, áradás, belvíz vagy fagy által okozott
károk kompenzálása

Jogalap: A nemzeti agrár kárenyhítési rendszerről szóló
törvény

Költségvetés: Költségvetés a 2006-os évre: 1,4 milliárd HUF
(körülbelül 5,3 millió EUR) állami forrásokból, amit ezzel
megegyező összegű termelői hozzájárulás egészít ki

Támogatás intenzitása: A támogatási rendszer hatálya alá
tartozó károk értékének 100 %-a

Időtartam: Határozatlan (legalább 6 év) a Bizottság jóváhagyá-
sának időpontjától kezdődően

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos
szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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