
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 107/02)

A határozat elfogadásának dátuma: 2004-04-14

Tagállam: Franciaország

A támogatás száma: NN 160/2003 (ex N 344/2003)

Cím: A szárazság által sújtott állattenyésztőknek az állatok
etetéséhez nyújtott támogatás.

Célkitűzés: A támogatást a legeltetett állatok tenyésztőinek
nyújtják a célból, hogy ellensúlyozzák a szárazság okozta
károkat ötvenhárom franciaországi megyében.

Jogalap: Nincs jogszabályi alapja

Költségvetés: 50 millió euró

A támogatás intenzitása vagy összege: A megvásárolt takar-
mányhoz nyújtott tonnánkénti támogatás nem haladhatja meg
a 45 eurót.

Időtartam: A költségvetési keret kimerítéséig, azokra a takar-
mányokra, amelyek megrendelésének időpontja 2003. június 1-
je és 2003. december 31-e közé esik.

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 dátuma: 2004-05-10

Tagállam: Ausztria

Támogatás sorszáma: N 23/2004

Címe: Pénzügyi támogatás mezőgazdasági vállalkozások
számára, amelyek károkat szenvedtek a 2003. évi szárazság
következtében.

Célkitűzés: Kártérítés a mezőgazdasági termelők számára a
2003. évi szárazság miatti károkért. Abból a célból, hogy
kompenzálják a szárazsággal kapcsolatban a gazdaságokat ért
károkat, Ausztria javasolja, hogy a gazdálkodók által 2003. 06.
01. és 2004. 02. 16. között a szárazsággal kapcsolatos veszte-
ségeik áthidalására felvett bankkölcsönökre kamattámogatás
formájában kapjanak segítséget. A támogatási intézkedés a
szárazság miatti legalább 30 %-os termelési veszteségekre korlá-
tozódik. A biztosítás által nyújtott kártérítést figyelembe kell
venni a túlkompenzáció kizárása érdekében.

Ez a támogatás csak a következő térségekben fizethető Burgen-
land, Alsó Ausztria, Felső Ausztria, Stájerország, Karintia, Salz-
burg, Vorarlberg és Bécs.

Jogi alap: Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) für
Maßnahmen zur Existenzsicherung für durch Dürre 2003
geschädigte Landwirtschaftliche Gebiete

Költségvetés: Az értesítés időpontjában rendelkezésre álló
források 8 millió EUR. A tényleges költségek még nem láthatók
előre.

A támogatás intenzitása vagy összege: A hektáronként
legmagasabb kölcsön és támogatási összegek euró-ban az aláb-
biak

Kultúra típusa Legmagasabb
kölcsön EUR/ha

Legmagasabb
támogatás EUR/

ha

Legelő 350 20,86

Takarmánytermő terület 350 20,86

Gabona (kukoricával és kölessel
együtt) 350 20,86

Olajnövények, fehérjenövények,
mák 350 20,86

Burgonya 1 200 71,52

Szántóföldi zöldségek és olajtök 2 000 119,4

Vetőkukorica, fekete bodza 2 000 119,4

Gyümölcskultúrák 2 500 149

Akvakultúra 600 35,76

Időtartam: Egyszeri 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 dátuma: 2004-04-14

Tagállam: Egyesült Királyság (Wales)

Támogatás sorszáma: N 66/2004

Címe: A Walesi nyájfejlesztési támogatás módosítása – mester-
séges megtermékenyítés és szaporítóanyag bank surlókór
rezisztencia céljából
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Célkitűzés: A támogatás célja a surlókór rezisztencia növelése
a Walesi juh-ágazatban. A módosítás a támogatás irányítóját,
időtartamát és költségvetését érinti

Jogi alap: Government of Wales Act 1998, sections 40 and
85(2); Agriculture Act 1967 as amended.

Költségvetés: 918 800 GBP (1 351 590 EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: 100 %

Időtartam: 2004. október – 2006. október

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 dátuma: 2004-04-14

Tagállam: Spanyolország (Pais Vasco)

A támogatás száma: N 86/2004

Cím: Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának (BSE)
kimutatása esetén a levágott állatok megsemmisítéséhez nyúj-
tott támogatás.

Célkitűzés: A BSE kimutatására szolgáló gyorsteszt során
pozitívnak bizonyult levágott állatra a vágóvonalon közvetlenül
megelőző és a két azt közvetlenül követő levágott állat tulajdo-
nosai által elszenvedett veszteség után megítélt kárpótlás.

Jogalap: Proyecto de decreto por el que se establece una
indemnización por la canal inmediatamente anterior y las dos
inmediatamente posteriores a la que dé positivo al test rápido
de Encefalopatioa Espongiforme Bovina en la misma cadena de
sacrificio, así como por sus subproductos.

Költségvetés: Évi 10 000 euró

A támogatás intenzitása vagy összege: A hústípustól
függően eltérő.

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 az időpontja: 2004-07-06

Tagállam: Franciaország

A támogatás száma: N 93/2004

Cím: A mezőgazdasági üzemekbe történő befektetések –
Bouches-du-Rhône

Cél: A mezőgazdasági üzemek fejlesztését célzó befektetések
támogatása

Költségvetés: 300 000 euró

A támogatás intenzitása vagy összege: A 25 000 euróban
maximált munkák legfeljebb 40 %-ának arányában

Időtartam: Meghatározatlan

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 dátuma: 2004-05-10

Tagállam: Belgium (Flandria)

Támogatás sorszáma: N 104/2004

Címe: Támogatás mezőgazdasági vagy kertészeti gazdaságot
működtető fogyasztói szövetkezetek, valamint olyan jogi
személyek számára, amelyek olyan társadalmi célt tűznek ki,
hogy fennmaradjon a mezőgazdasági vagy kertészeti tevé-
kenység

Célkitűzés: Beruházási támogatás mezőgazdasági vagy kerté-
szeti gazdaságot működtető fogyasztói szövetkezetek, valamint
olyan jogi személyek számára, amelyek olyan társadalmi célt
tűznek ki, hogy fennmaradjon a mezőgazdasági vagy kertészeti
tevékenység

Jogi alap: Ontwerpdecreet van de Vlaamse Regering betreffende
steun aan de investeringen in de landbouw door coöperaties van
consumenten die als doelstelling de uitbating van een land- en/of tuin-
bouwbedrijf hebben en rechtspersonen met een maatschappelijke of
sociale doelstelling die een land- en/of tuinbouwactiviteit hebben
(Projet de décret du gouvernement flamand concernant une
aide aux investissements dans l'agriculture de coopératives de
consommateurs dont l'objectif consiste à gérer une exploitation
agricole et/ou horticole, et aux personnes morales qui exercent
une activité agricole et/ou horticole dans une perspective
sociale)

Ontwerp van Ministerieel Besluit betreffende steun aan de investe-
ringen in de landbouw door coöperaties van consumenten die als
doelstelling de uitbating van een land- en/of tuinbouwbedrijf hebben
en rechtspersonen met een maatschappelijke of sociale doelstelling die
een land- en/of tuinbouwactiviteit hebben. (Projet de décret ministé-
riel concernant une aide aux investissements dans l'agriculture
de coopératives de consommateurs dont l'objectif consiste à
gérer une exploitation agricole et/ou horticole, et aux
personnes morales qui exercent une activité agricole et/ou
horticole dans une perspective sociale)

Költségvetés: 88 000 EUR évente

A támogatás intenzitása vagy összege: Legfeljebb 40 %

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 az időpontja: 2004-04-20

Tagállam: Hollandia.

A támogatás száma: N 378/03.

Cím: A virággumók ágazatában jóváhagyott támogatás (NN
84/2000 támogatás) módosítása.

Cél: A reklámra, kutatásra és minőségellenőrzésre vonatkozó
intézkedések finanszírozásának jutattott költségvetések növe-
lése.

Jogalap: Verordening PT Vakheffing bloembollen leverbaar
2003. Verordening PT Vakheffing bloembollen Plantgoed
2003.

Költségvetés: 2003-ra 21 192 200 euró. Utána 26 300 000
euró évente.

A támogatás intenzitása vagy összege: 100 % a kutatásra és
a reklámra (járulékok által finanszírozva); csökkenő a minősé-
gellenőrzés esetében; a tájékoztatási tevékenységek támogatása
nem képezi az állami támogatások részét.

Időtartam: Meghatározatlan.

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: 2004-06-11

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 385/2003

Megnevezése: Stirone környéki park – Bemutató projekt „A
parkhoz és környékéhez tartozó mezőgazdasági területek
környezetének javítását célzó beavatkozások (Pre-parc projekt)”.

Célkitűzés: Technikai segítség a gazdálkodóknak egy bemu-
tató kísérleti projekt létrehozására.

Jogalap: Legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 come modificata
dalla legge regionale 12 novembre 1992, n.40, dalla legge
regionale 27 maggio 1989, n. 19 e dalla legge regionale 2
luglio 1988, n.27.

Költségvetés: 7 890 euró.

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatásokat a
gazdálkodók képzésére és a projekt rendelkezésére bocsátott
területekre ítélik oda vissza nem térítendő formában, és a moni-
toring tárgyát képező kísérleti művelési technikák, valamint a
projekt rendelkezésére bocsátott terület nagysága szerint
kerülnek meghatározásra.

a) Kultúrnövények telepítése a vadon élő állatok számára,
0,09EUR/nm a projekt rendelkezésére bocsátott területre.

b) Röptetőrudak alkalmazása a kaszálóként művelt területeken,
0,08 EUR/nm a projekt rendelkezésére bocsátott területre.

c) Évente gyomlált kultúrák körül növényvédőszerektől és gépi
műveléstől mentes külső sávok kialakítása, hektáronként
60 EUR a projekt rendelkezésére bocsátott területre.

d) A tyúkalakúak költőfészkeinek kutyákkal történő keresése a
projekt rendelkezésére bocsátott területen. Alapösszeg
hektáronként 100 EUR, változó összeg hektáronként
75 EUR, teljes összeg hektáronként legfeljebb 175 EUR.

Időtartam: Két mezőgazdasági évad 2004/2005 és
2005/2006.

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 dátuma: 2004-04-14

Tagállam: Olaszország (Campania)

Támogatás sorszáma: N 387/2003

Címe: Támogatás növényvédelmi vészhelyzet esetére

Célkitűzés: Támogatás növényvédelmi vészhelyzet esetében
bevezetendő beavatkozási terveknek az alábbi intézkedésekkel
történő végrehajtásához

– technikai támogatás (technikai segítségnyújtás, új technoló-
giák terjesztése)

– megelőző és kompenzációs intézkedések a növénybetegségek
leküzdéséhez

Jogi alap: Legge regionale della Campania n. 4 del 28 marzo
2002, „Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le
emergenze sanitarie conclamate”.

Költségvetés: Kb. 1 500 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: Technikai támogatás
legfeljebb 60 000 EUR projektenként egy hároméves időszak
során;

Megelőző intézkedések a növénybetegségek leküzdéséhez a
felmerült elfogadható költségek legfeljebb 70 %-a

Kompenzációs intézkedések a növénybetegségek leküzdéséhez
legfeljebb a tönkrement termény („raccolti distrutti”), a be nem
takarított termény („frutti pendenti non raccolti”) és/vagy a
kivágandó fás növények (figyelembe véve a korukat) normál
értékéig

Időtartam: Korlátlan

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 dátuma: 2004-05-10

Tagállam: Egyesült Királyság (Wales)

Támogatás sorszáma: N 439/2002

Címe: Walesi élelmiszergazdasági stratégia Részvételi támo-
gatás

Célkitűzés: A támogatás célja az élelmiszerkultúra fejlesztése
Walesben, amely tekintetbe veszi a kézművesek és kisiparosok
által termelt élelmiszerek és italok sokféleségét, minőségét és
környezeti érzékenységét. Támogatás nyújtható a termelői
piacok termelői szervezeteinek létrehozásához, az élelmiszer-
fesztiválok szervezéséhez és az ehhez szükséges képzéshez,
kiállítások és versenyek szervezéséhez, szakmai vásárok szerve-
zésére irányuló konzultációkhoz, szakmai vásárokon való rész-
vételhez, szakmai vásárokon való részvételhez és marketing
ismeretek megszerzéséhez szükséges képzéshez.

Jogi alap: Welsh Development Agency Act 1975 (as amended)

Költségvetés: Összesen 7 352 500 GBP (10 435 739 EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: A Bizottság jóváhagyásának dátumától 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/

A határozat elfogadásának dátuma: 2004-07-22

Tagállam: Olaszország

Támogatás sorszáma: N 476/2003

Címe: 2003. április 30-i 12. sz. Regionális Törvény 20.
cikkének 4. bekezdése. Éves támogatás nyújtása az organikus
gazdálkodás ellenőrzéséért felelős akkreditált szervezetek
számára.

Célkitűzés: Az organikus gazdálkodás ösztönzése a gazdák
számára az organikus termelési módszerek akkreditált ellenőrző
és igazoló szervezetei által végzett kötelező ellenőrzésének költ-
ségeire nyújtott támogatással.

Jogi alap:
– Legge Regionale 30 aprile 2003 n. 12. Articolo 20, parag-

rafo 4

– Legge Regionale 24 luglio 1995, n. 32. Articolo 12, parag-
rafo 4

Költségvetés:
– Be nem jelentett támogatás 2002-ig évente 20 500 EUR

– Bejelentett támogatás 2003-tól évente 77 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege:
– Be nem jelentett támogatás: az ellenőrzés költségeinek

50 %-a

– Bejelentett támogatás: az ellenőrzés költségeinek 50 %-a a
vegyes (organikus/hagyományos) gazdaságok számára; 70 %
a vegyes gazdaságok számára a kedvezőtlen adottságú terüle-
teken; 100 % a kizárólag organikus termékeket termelő
gazdaságok számára.

Időtartam: korlátlan

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 dátuma: 2004-10-14

Tagállam: Olaszország (Friuli-Venezia Giulia)

Támogatás sorszáma: N 480/2003

Címe: 1/2003 Regionális Törvény „Támogatás az elhullott,
vagy a gazdaságokban egészségügyi okokból leölt állatok szállí-
tására szolgáló jármű vásárlásához”

Célkitűzés: Beruházási támogatás nyújtása a Friuli-i Haszon-
állat-tulajdonosok Szövetsége számára egy jármű vásárlásához.

Jogi alap: Legge Regionale 29 gennaio 2003 n. 1 recante
criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'acquisto di
idoneo mezzo di trasporto per lo smaltimento delle carcasse
degli animali morti in azienda od abbattuti in seguito ad ordi-
nanze sanitarie.

Költségvetés: 100 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: A jogosult költségek
40 %-a

Időtartam: Egyszeri támogatás

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 az időpontja: 2004-05-10

Tagállam: Spanyolország

A támogatás száma: N 554 /03

Cím: A kajszibaracktermelés rendezésének támogatása.

Cél: A „Búlida” fajtájú kajszibarack kiírtása, és a terület által
megkívánt más fajtákkal való helyettesítése.
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Jogalap: Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación APA/3168/2003 de 29 de octubre, por la que se regulan
las ayudas destinadas al saneamiento de la producción de alba-
ricoques de la variedad Búlida.

Költségvetés: Nincs meghatározva.

A támogatás intenzitása vagy összege: 3 800 euró/hektár
(4 500 euró/hektár a hátrányos helyzetű területeken).

Időtartam: 2004-2006.

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 dátuma: 2004-07-28

Tagállam: Franciaország

A támogatás száma: N 564/2003

Cím: Vendée megye szarvasmarha-tenyésztést támogató prog-
ramjai

Célkitűzés: Az állatbetegségek megelőzése

Költségvetés: Évi 69 000 euró

A támogatás intenzitása vagy összege: Változó

Időtartam: 5 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 dátuma: 2004-04-20

Tagállam: Görögország.

A támogatás száma: N 249/03.

Cím: RAGBY támogatási program – Azon mezőgazdasági
termelők és halászok javára hozott intézkedések, akik gazdasá-
gait természeti csapások (földcsuszamlás, árvíz), kedvezőtlen
időjárási viszonyok (fagy, esőzés, vihar, szárazság) és a
kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében fellépő beteg-
ségek sújtották a 2002 márciusától 2003 márciusáig terjedő
időszakban.

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében
elszenvedett veszteségek ellentételezése.

Jogalap: Πρόγραµµα ενισχύσεων RAGBY– Μέτρα για τους
γεωργούς και τους αλιείς των οποίων οι εκµεταλλεύσεις επλήγησαν
από θεοµηνίες (κατολισθήσεις, πληµµύρες), από δυσµενείς κλιµα-
τικές συνθήκες (παγετοί, βροχές, θύελλες, ξηρασία), από έκτακτα
γεγονότα (πυρκαγιές) και από ασθένειες οφειλόµενες σε δυσµενείς
κλιµατικές συνθήκες κατά την περίοδο από Μάρτιο 2002 έως
Μάρτιο 2003 (σχέδιο διυπουργικής απόφασης).

Költségvetés: 60 000 000 euró

A támogatás intenzitása vagy összege: A veszteség 50
százalékától 80 százalékáig, vagy bizonyos termőföldek
esetében az 1 000 m-re megállapított átalányösszeg.

Időtartam: 5 év (a több részletben kifizetendő támogatásokra
is figyelemmel).

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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