
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 133/04)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.3.16

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 372/03.

Megnevezése: A virágkertészeti ágazatban jóváhagyott támo-
gatások (támogatás N 766/95 és NN 84/2000) módosítása.

Célkitűzés: A tájékoztatási, reklámozási, kutatási és minőség-
fejlesztési intézkedések finanszírozására jóváhagyott költség-
vetés növelése.

Jogalap: Verordening PT Vakheffing bloemkwekerijproducten.

Költségvetés: 2003-ra 36 448 508 euró. Azt követően
43 750 000 euró évente.

A támogatás intenzitása vagy összege: 100 % kutatásra és
reklámra (adó jellegű járulékok általi finanszírozás); kedvezmé-
nyezettenként és három éves időszakonként 100 000 (vagy
50 % a KKV-knek), a technikai segítségnyújtási tevékenységekre;
bizonyos tevékenységek finanszírozása nem képez állami támo-
gatást.

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: 2005.3.14

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 468/04.

Megnevezése: A természeti katasztrófák súlytotta mezőgazda-
sági területeken történő beavatkozások.

Célkitűzés: A gazdálkodók kárpótlására szánt támogatás a
rossz időjárási viszonyokból származó veszteségekért.

Jogalap: Legge 14 febbraio 1992, n 185 „Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale”. Deliberazione della Giunta
regionale n. 372 del 27 novembre 2003 „Proposta di declara-
toria dell'eccezionalità dei venti sciroccali del periodo 1 maggio
– 10 settembre 2003 in provincia di Siracusa”.

Költségvetés: 16 000 000 euró.

Intenzitás vagy a támogatás összege: A C 12/b/95. dosszié
keretében elfogadott intenzitás.

Időtartam: A támogatások kifizetéséhez szükséges idő.

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: 2005.2.25

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N481/2004

Megnevezése: Genetikai szelekciós nemzeti program a juhok
fertőző szivacsos agyvelőgyulladással szembeni ellenállására.

Célkitűzés: Genetikai szelekció a juhok fertőző szivacsos
agyvelőgyulladással szembeni ellenállására.

Jogalap: Proyecto de Real Decreto por el que se establece el
programa nacional de selección genética para la resistencia a
las encefalopatías espongiformes transmisibles en ovino y la
normativa básica de las subvenciones para el desarrollo del
mismo.

Költségvetés: 4 128 300 euró 2005-re, 2 652 300 euró
2006-ra és 1 392 300 euró 2007-re.

Támogatás intenzitása vagy összege: Támogatások szerint
változó.

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: 2005.2.24

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 501/04

Megnevezése: Biotermékekre vonatkozó promóciós intézke-
dések

Célkitűzés: A támogatást Németország kapja. A támogatás
célja a fogyasztóknak a biotermékekkel kapcsolatos tudatossá-
gának és igényének növelése. A cél elérése információk és
reklámkampányok, valamint a biotermékek jobb azonosítását
és bemutatását célzó intézkedések segítségével történik.
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Költségvetés: 10 000 000 euró évenként

Támogatás intenzitása vagy összege: 50 %

Időtartam: 2007. 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 időpontja:: 2005.2.25

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 520/2004

Megnevezése: Az egészségvédő csoportosulások egészségügyi
programjának javítására szolgáló támogatás.

Célkitűzés: Az egészségügyi program javítása a tetemek
begyűjtési rendszerének javítása érdekében az állattenyésztő
gazdaságok beruházásainak megvalósítása által.

Jogalap: Proyecto de orden por la que se regulan y convocan
ayudas para la mejora del programa sanitario de las agrupaci-
ones de defensa sanitaria de ganado porcino en el marco del
programa operativo integrado de Castilla León 2000- 2006 y
de los sectores porcino, avícola y cunícola que tenga por objeto
implantar un sistema de recogida de cadáveres de animales.

Költségvetés: A sertés-, juh- és nyúltenyészetek támogatására
évente 75.000 euró, illetve a sertés-egészségvédő csoportosu-
lások támogatására évente 600.000 euró (az EMOGA 70 %-os
részvételével).

Intenzitás vagy a támogatás összege: A beruházási költség
40 %-a (a hátrányos helyzetű övezetekben 50 %)

Időtartam: Három 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: 2005.2.14

Tagállam: Olaszország (Puglia)

Támogatás száma: N 532/2004

Megnevezése: Támogatás a gazdálkodóknak a nagy esőzések
és forgószelek által okozott kár miatt nyújtott kártérítéshez

Célkitűzés: A nagy esőzések és forgószelek által okozott kár
miatti kártérítés Brindisi megyében

Jogalap: Delibera della Giunta regionale n. 128 del 26.2.2004
„Piogge alluvionali e tromba d'aria del 26.11.2003. Provincia di
Brindisi” Legge 185/1992.

Költségvetés: 2 000 000 euró

Támogatás intenzitása vagy összege: A 2003.12.16-i C
(2003) 4328. sz. bizottsági határozatban foglaltak szerint
(Támogatás C 12/B/1995).

Időtartam: Una tantum

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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