
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 105/11)

A határozat elfogadásának dátuma: 2005-06-30

Tagállam: Ausztria

Támogatás sorszáma: NN 34A/00.

Címe: Minőségi programok és minőségi címkék: AMA
Biosiegel és AMA Gütesiegel.

Célkitűzés: Minőségi termékek marketingje. A támogatási
forma támogatást nyújtana az AMA Biosiegel-lel („a biocímke”)
és az AMA Gütesiegel-lel („a minőség címke”) kapcsolatos tájé-
koztatási, nyilvánossági és minőségbiztosítási intézkedésekhez.
A biocímke eredetjelölést akár tartalmazhat, akár nem. A
biocímke, minőség címke csak olyan termékek számára adható,
amelyek bizonyos minőségi kritériumokat kielégítenek a terme-
lési módszerek, a termék jellemzői és, bizonyos esetekben, a
termék földrajzi eredetével kapcsolatos követelmények vonatko-
zásában.

Jogi alap: Bundesgesetz über die Errichtung der Marktord-
nungsstelle Agrarmarkt Austria

Költségvetés: Évente legfeljebb kb. 4,865 millió EUR.

A támogatás intenzitása vagy összege: Változó.

Időtartam: Korlátlan, kivéve a határozat 23.1. bekezdésében
leírt intézkedést.

Egyéb információ: A határozat hatóköre az AMA Marketing
bejelentett tevékenységeire korlátozódik, és nem érinti az AMA
vagy az AMA Marketing egyéb tevékenységeinek későbbi elem-
zését. Különösen e szervezetek minden 2002.09.23. előtti tevé-
kenysége kifejezetten ki van zárva.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának dátuma: 2005-07-06

Tagállam: Németország (Saar-vidék)

Támogatás sorszáma: N 25/04

Címe: Támogatás elhullott állatok elszállítási és elhelyezési
költségeire, amelyekre hozzájárulást fizettek a Tierseuchenkasse-
ból.

Célkitűzés: Állattartók kompenzálása a Saar-vidéken az elhul-
lott állatok elhelyezéséért és megsemmisítéséért.

Jogi alap: Ministerratsbeschluss vom 13.3.2001.

Költségvetés:

2002 361 324 EUR

2003 297 929 EUR

2004 361 330 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: Elhullott állatok elsz-
állítása: 100 %

Elhullott állatok megsemmisítése: 75 %

TSE vizsgálatnak alávetett állatok elszállítása és megsemmisí-
tése: 100 %

Időtartam: 2013.12.31-ig

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának dátuma: 2004-05-14

Tagállam: Olaszország (Emilia Romagna)

Támogatás sorszáma: N 152/2004

Címe: Kísérleti projektek közösségi érdekeltségű természetes
élőhelyek megőrzésére védett területeken

Célkitűzés: A támogatás számos kis méretű kísérleti
projektből áll, általában kísérleti és bemutatási jelleggel olyan, a
természetes élőhelyek védelmére irányuló hatásos tevékeny-
ségek kipróbálására védett területeken, amelyeket a jövőben
nagyobb méretekben lehet alkalmazni.

Jogi alap: Piccoli progetti dimostrativi su scala limitata per il
mantenimento e la conservazione di habitat di interesse comu-
nitario e di paesaggi tradizionali presenti nelle aree protette
della provincia di Bologna

Költségvetés: 184 050 EUR

2005.4.30.C 105/30 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatás intenzitása vagy összege: Legfeljebb 100 000
EUR kedvezményezettenként, bármely három éves időszak
vonatkozásában. Az egyes projektek számára rendelkezésre álló
összeg 830 €

Időtartam: 2 év

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-10-04

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 154/2004

Megnevezése: Az 1999. december 23-i 499. számú törvény
4. cikkében megjelölt tevékenységek végrehajtásáról szóló,
2004. március 17-i miniszteri rendelet.

Célkitűzés: Az Agrár- és Erdészeti Politikák Minisztériuma
tevékenységeinek finanszírozására szolgáló pénzügyi keretek
felosztásának megállapítása (változatlanul meghosszabbítva az
N 139/02., N 157/2000., N 30/02., N 111/2003. számon
jóváhagyott támogatási dokumentációkban foglaltak szerint),
nevezetesen

– Kutatás és kísérletügy

– Információk és adatok gyűjtése, kezelése és terjesztése

– Mezőgazdasági termelők nemzeti egyesületeinek és társulá-
sainak támogatása

– A növény- és állatállomány genetikai javítása

– A mezőgazdasági termékek minőségének védelme és javítása

– A csalások megelőzése és visszaszorítása

– Erdészeti politika

– Különleges projektek

– Növénybetegségek és állatjárványok

Jogalap: Decreto ministeriale del 17 marzo 2004, recante
riparto delle risorse per le misure di cui all'articolo 4 della legge
n. 499 del 23 dicembre 1999.

Költségvetés: 37 070 000,00 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: az intézkedésnek
megfelelően változó

Időtartam: egy év (2004)

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-07-22

Tagállam: Olaszország (Piemont)

Támogatás száma: N 193/2004

Megnevezése: Károsodott mezőgazdasági övezetekbe történő
beavatkozás.

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok (erős esőzések
és áradások) miatt a mezőgazdasági köz- és magáninfrastruktú-
rában keletkezett károk kompenzációja.

Jogalap: Articolo 3, comma 3, lettere a) e b) della legge
185/1992.

Költségvetés: A károk összege, amelyek miatt a tartományi
hatóságok kompenzációt igényelnek: 1 773 300 EUR.

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %

Időtartam: Ad hoc intézkedés

Egyéb információk: A Bizottság által az Állami támogatás C
12/b/1995 sz. dosszié keretében jóváhagyott rendszerben alkal-
mazott intézkedések (a Bizottság 2003.12.16-i 2004/307/EK
határozata, HL L 99/2004).

Az infrastruktúrában keletkezett károk helyreállítására vonat-
kozó kártalanítások, amelyek az érintett övezetek egész közös-
ségének javára történnek, nem képeznek állami támogatást.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-07-20

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 195/03
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Megnevezése: (A hús- és állatállomány-bizottságnak a
minőségi szarvasmarha- és juhhús reklámozására vonatkozó
programja)

Célkitűzés: A támogatási program célja, hogy minőségi
alapon előmozdítsa és reklámozza a minőségi előírásoknak
megfelelő szarvasmarha- és juhhús, valamint ezek termékei
fogyasztásának előnyeit. Ez az előmozdítás és reklámozás az
Egyesült Királyságban, az Európai Unióban az Egyesült Király-
ságon kívül és más országokban történik.

Jogalap: The Agricultural Act 1967

Költségvetés: 36,8 millió angol font (55,4 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: Maximum 100 %
(adójellegű díjak)

Időtartam: A bizottsági jóváhagyás időpontjától 2008.
március 31-ig.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-07-28

Tagállam: Írország

Támogatás száma: N 207/04

Megnevezése: Kompenzáció a földcsuszamlásból eredő károk
enyhítésére, Co. Mayo

Célkitűzés: Támogatás nyújtása a gazdálkodók számára a
törmeléktől való megtisztítás és a kerítések helyreállítása költsé-
geihez a 2003. szeptember 19-i földcsuszamlást követően a
North Co. Mayo pullathomasi területén

Költségvetés: 100 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 70 %

Időtartam: A támogatás a 2003. szeptember 19-i Co. Mayói
földcsuszamlás által okozott károk kompenzálására szolgál

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-05-27

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 217/04

Megnevezése: A biogazdálkodással kapcsolatos kutatási-
fejlesztési projekteknek és a tapasztalatcserének a támogatása

Célkitűzés: Az intézkedés célja a biogazdálkodással kapcsola-
tos, a tudásanyagot és a tapasztalatokat illető különbségek
megszüntetése, valamint a biogazdálkodáson belüli, a terme-
léstől a forgalomba hozatalig terjedő verseny hosszú távú erősí-
tése

Költségvetés: 45 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Maximum 100 %

Időtartam: 2008. december 31-ig

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-09-22

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 227/2004

Megnevezése: Eszközbeszerzési támogatások a tejipari
ágazatban működők számára.

Célkitűzés: A 217/2004 királyi rendeletnek megfelelően a
tejágazatban működő gazdasági szereplők beruházásainak
megvalósítása.

Jogalap: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen
ayudas a los operadores del sector lacteo para la adquisición de
determinados bienes de equipo.

Költségvetés: 2 700 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 40 % (50 % az 1.
célkitűzéshez tartozó övezetekben)

Időtartam: Két év

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-11-03

Tagállam: Finnország.

Támogatás száma: N 237/2004.

Megnevezése: Támogatás fiatal mezőgazdasági termelőknek.
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Célkitűzés: Az értesítésben szereplő támogatási intézkedés a
következő módosításokat vezeti be a 679/2002. számon jóvá-
hagyott támogatási rendszerben

A segély formájában nyújtható támogatás maximális összege
25 000 euro-ról 30 000 euro-ra emelkedik, amennyiben a fiatal
mezőgazdasági termelő állattenyésztéssel vagy üvegházi
növénytermesztéssel foglalkozik. A meglévő rendszer abban a
tekintetben is módosul, hogy az állattenyésztéssel vagy üveg-
házi növénytermesztéssel foglalkozó fiatal mezőgazdasági
termelő további 25 000 EUR támogatást kap a tevékenység
megkezdéséhez szükséges magas költségek fedezésére. Így a
segély formájában nyújtható teljes támogatás összege legfeljebb
55 000 EUR.

A meglévő támogatási rendszer szerint a fiatal mezőgazdasági
termelők szubvenciós kölcsönt kaphatnak a tevékenységük
megkezdéséhez szükséges költségek fedezésére. A szubvenció
tőkésített értéke legfeljebb 25 000 EUR. Az értesítésben
szereplő módosítás alapján ez az összeg 30 000 euro-ra emel-
kedik az állattenyésztéssel vagy üvegházi növénytermesztéssel
foglalkozó fiatal mezőgazdasági termelők esetében.

Jogalap: Valtioneuvoston asetus N:o 213/2004 maaseutuelin-
keinojen rahoituslain ja maaseudun kehittämisestä annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Regeringens rättsakt 213/2004 om ändring av finansiering-
sakten för landsbygdsindustrin och regeringen rättsakt om
landsbygdutveckling.

Költségvetés: A program becsült teljes költsége, beleértve az
értesítésben szereplő módosítást is, évente 27 millió EUR.

A támogatás intenzitása vagy összege: Lásd fent a „Cél-
kitűzés” rovatban.

Időtartam: Korlátlan.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i)az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-10-20

Tagállam: Ausztria.

Támogatás száma: N 239/04.

Megnevezése: AMA marketing intézkedések.

Célkitűzés: Támogatás áll rendelkezésre főleg olyan általános
jellegű reklámkampányok részére (ahol a termék eredete sosem
kerül említésre), amelyek az I. mellékletben felsorolt termékekre
irányulnak és a következőképpen jelenhetnek meg: nyomtatott
és elektronikus médiumokban, eladási helyeken, kiállításokon

és nyilvános alkalmakkor folytatott eladásösztönzés részeként;
üzletekben és éttermekben az osztrák élelmiszerhetek megszer-
vezéséhez, nemzetközi kiállításokon való részvételhez, illetve a
piacfejlődésre, a fogyasztói magatartásra, valamint a tejter-
mékek értekesítésének trendjeire és elemzéseire vonatkozó piac-
kutatások részeként. Támogatás nyújtható továbbá a reklám-
kampányokra és a nemzetközi kiállításokon való részvételre
irányuló PR és sajtótevékenységek részére.

Jogalap: Bundesgesetz über die Errichtung der Marktord-
nungsstelle Agrarmarkt Austria

Költségvetés: Maximálisan kb. 7,82 millió EUR/év.

Támogatás intenzitása vagy összege: Változó.

Időtartam: 2009. december 31.

Egyéb információ: A határozat hatálya az AMA marketing
értesítéshez kapcsolódó tevékenységeire korlátozódik és nem
sérti az AMA és az AMA marketing egyéb tevékenységeinek
jövőbeli elemzését.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-11-30

Tagállam: Németország

A támogatás száma: 243/2004. sz.

Megnevezése: A biológiailag lebontható kenőanyagok haszná-
latának ösztönzése.

Célkitűzés: A meglévő, 651/2002 sz. támogatási programot 2
évvel meg kellene hosszabbítani. A támogatás ösztönzi a bioló-
giailag lebontható kenőanyagokkal és hidraulikafolyadékokkal
működő berendezések, valamint az olyan gépek és üzemek
használatát, amelyeket ennek megfelelően át lehet alakítani,
hogy ezáltal ösztönözzék a vállalatokat a környezetbarát
termékek használatára. E termékek piaci részesedése növelé-
sének a célja a gazdasági hatékonyság javítása és a termékfej-
lesztés támogatása.

Jogalap: Richtlinien zur Förderung von Projekten zum Schwerpunkt
Einsatz von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen und
Hydraulikflüssigkeiten auf Basis nachwachsender Rohstoffe.

Költségvetés: A támogatási program éves költségvetése 7
millió EUR 2005-ben és 5 millió EUR 2006-ban.

A támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható költ-
ségek 60 %-a.
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Időtartam: 2006.12.31-ig.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k)

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-10-15

Tagállam: Belgium

Támogatás száma: N 244/2004

Megnevezése: Tejtermékek — az állategészségügyi és
-minőségi költségvetési alapba fizetendő kötelező járulékok
rögzítéséről szóló királyi rendelettervezet

Célkitűzés: A költségvetési alap tevékenységeihez kapcsolódó
finanszírozás biztosítása (juttatások és előlegek kifizetése a
fertőzésgyanús tejtermékek megsemmisítésére és a kutatási
tervek keretében elvégzett elemzésekre, a szakmaközi szerve-
zetek tudományos irányítása) a közegészségügyi nehézségek
elkerülése érdekében abban az esetben, ha fertőzött tej vagy
tejtermékek kerülnek a piacra.

Jogalap: Projet d'arrêté royal fixant les cotisations obligatoires
à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des
animaux et des produits animaux, secteur lait

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte bijd-
ragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwali-
teit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel

Költségvetés: Évi 213.000 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: Legfeljebb 100 %

Időtartam: Meghatározatlan

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-07-22

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 245/2004

Megnevezése: Támogatás kártalanítás nyújtására azon gazdál-
kodóknak, akik az erős vihar miatt veszteségeket szenvedtek.

Célkitűzés: Kártalanítás az Enna tartományban a súlyos vihar
által okozott károkért.

Jogalap: „Legge n. 185/1992 e successive modifiche e Delibera
n. 329 del 23.10.2003 – Proposta di declaratoria
dell'eccezionalità dei venti sciroccali dal periodo 1 maggio- 6
settembre 2003 in provincia di Enna”

Költségvetés: 2 117 473 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: A 2003.12.16-i C
(2003) 4328 bizottsági határozatban meghatározottak alapján
(C 12/B/1995 támogatás).

Időtartam: Egy összegben.

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles szövege(i)
az alábbi internetes oldalon található(k)meg

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

A határozat elfogadásának időpontja: 2004-07-22

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 246/2004

Megnevezése: Hollandia északi részén a mezőgazdasági ágazat
innovációjára vonatkozó keretrendelet.

Célkitűzés: Hollandia három északi tartományában a
mezőgazdasági innovációs projektek finanszírozása.

Jogalap: Kaderwet LNV-subsidies (Artikelen 2 en 5)

Költségvetés:

2005 2 518 901 EUR

2006 3 018 901 EUR

2007 1 000 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: Változó, maximum
100 %-ig.

Időtartam: 2005–2007

E határozat minden bizalmas információtól mentes hiteles
szövege(i) az alábbi internetes oldalon található(k) meg:

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