
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 134/02)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.4.27.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 79/2005

Megnevezése: Támogatások a nemzeti traktorállomány
megújítására

Célkitűzés: A beruházások megvalósítása a mezőgazdasági
üzemekben és termelői csoportokban meglévő régi traktorállo-
mány újakkal történő felváltását célozza.

Jogalap: Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de
tractores.

Költségvetés: Hat millió euró évente

A támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható
beruházási költségek 40 %-ig (50 % a hátrányos helyzetű
övezetekben) (45 és 55 % a fiatal gazdák számára).

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: 2005.4.27.

Tagállam: Görögország.

Támogatás száma: N 123/04.

Megnevezése: Az ELGA állami támogatásra vonatkozó rende-
let.

Célkitűzés: A természeti katasztrófák, a rendkívüli események,
a kedvezőtlen klimatikus viszonoyk és a betegségek miatt bekö-
vetkezett veszteségek kompenzációja.

Jogalap: Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκρίσεως του
κανονισµού σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις προς τον ΕΛΓΑ.

Költségvetés: Meghatározandó (kerettámogatási rendszer,
amelynek értelmében a költségvetés esetenként kerül meghatá-
rozásra).

Támogatás intenzitása vagy összege: A veszteségek 50-től
100 % -áig.

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: 2005.4.27.

Tagállam: Olaszország (Marche)

Támogatás száma: N 462/2004

Megnevezése: 56/97 sz. tartományi törvény kölcsöntámoga-
tások föld újraparcellázására.

Célkitűzés: Támogatások gazdálkodási célokat szolgáló föld-
és épületvásárlásra.

Jogalap: Schema di delibera della Giunta regionale della
Regione Marche „Indirizzi e criteri per gli interventi di credito
agevolato per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agri-
cole” concernente la Legge Regionale 56/97.

Költségvetés: évente 1 351 984,77 euró, legfeljebb 700 000
euró társaságonként és 1 400 000 euró szövetkezetenként.

Támogatás intenzitása vagy összege: 40 % (vagy 50 % a
hátrányos helyzetű területeken), ami esetenként 5 %-kal
növelhető az öt éven belül letelepedett fiatal gazdák esetében. A
mezőgazdasági termékek feldolgozásával összefüggő beruházá-
sokra a támogatás mértéke nem lépheti túl a támogatható
beruházások 40 %-át a nem az 1. célkitűzés alá tartozó
régiókban, és 50 %-át az 1. célkitűzés alá tartozó régiókban.

Időtartam: 10 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: 2005.3.14.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 483/04.
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Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások.

Célkitűzés: Támogatások a kedvezőtlen klimatikus viszonyok
miatt veszteségeket szenvedett gazdák megsegítésére.

Jogalap:
Legge 14 febbraio 1992, n 185 „Nuova disciplina del Fondo di
solidarietà nazionale”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 19 febbraio
2004 „Proposta di declaratoria dell'eccezionalità delle piogge
alluvionali del periodo 21 – 26 novembre 2003 in provincia di
Agrigento”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 42 del 19 febbraio
2004 „Proposta di declaratoria dell'eccezionalitŕ delle piogge
alluvionali del periodo 22 – 26 novembre 2003 in provincia di
Caltanisetta”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 19 febbraio
2004 „Proposta di declaratoria dell'eccezionalità della tromba
d'aria del 22 – 26 novembre 2003 in provincia di Caltanisetta”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 12 marzo 2004
„Proposta di declaratoria dell'eccezionalitŕ delle piogge alluvio-

nali del periodo 11 – 14 dicembre 2003 in provincia di
Catania”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 20 dicembre
2003 „Proposta di declaratoria dell'eccezionalitŕ delle piogge
persistenti del periodo 15 – 22 ottobre 2003 in provincia di
Enna”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 19 marzo 2004
„Proposta di declaratoria dell'eccezionalità delle piogge alluvio-
nali del periodo 20 novembre – 31 gennaio 2004 in provincia
di Messina”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 19 febbraio
2004 „Proposta di declaratoria dell'eccezionalità della tromba
d'aria del 25 novembre 2003 in provincia di Trapani”.

Költségvetés: 101 074 434,83 euró.

A támogatás intenzitása vagy összege: A C 12/b/95 számon
jóváhagyott dosszié szerint.

Időtartam: A támogatások kifizetéséhez szükséges időtartam.

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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