
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 136/16)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.4.25.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 52/2005

Megnevezése: Támogatás a fás parcellák újbóli művelésbe
vételéhez – Creuse általános tanácsa

Célkitűzés: Az 1999. december havi viharok által sújtott fás
parcellák újbóli művelésbe vételét elősegítő jóváhagyott támo-
gatási rendszer módosítása.

Költségvetés: 9 600 euró évente

Intenzitás vagy a támogatás összege: Legfeljebb 100 %

Időtartam: Négy év (2004-2007)

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: 2005.3.16.

Tagállam: Finnország

Támogatás száma: N 284/2004.

Megnevezése: Nemzeti LFA támogatás

Célkitűzés: A támogatás nemzeti finanszírozású kompenzá-
ciós támogatás (a továbbiakban nemzeti LFA kifizetés),
amelyben Finnország szárazföldi területein és Ålandon részesül-
hetnek olyan gazdálkodók, akiknek ötéves kötelezettségválla-
lásuk van folyamatban egy társfinanszírozott kompenzációs
támogatáshoz (a továbbiakban társfinanszírozott LFA kifizetés)
kötődően, és akik külön kötelezettségvállalást tesznek a társfi-
nanszírozott LFA kifizetésre vonatkozóan. A nemzeti LFA kifi-
zetés a társfinanszírozott LFA kifizetés kiegészítéseként kerül
kifizetésre.

Az alapkifizetés az A, B és C1 támogatási területeken hektá-
ronként 20 euró, a C2–C4 támogatási területeken 25 euró; amit
minden olyan szántóterületre vonatkozóan ki kell fizetni, amely
a C(2000) 1640 (Finnország szárazföldi területe) C(2000)2937
(Åland) bizottsági határozat értelmében társfinanszírozott
kompenzációs támogatásra jogosult.

Az olyan, társfinanszírozott kompenzációs támogatásra
jogosult szántóterületek, amelyek állattenyésztő gazdaságok

területén helyezkednek el, az alapkifizetéseken túl hektáronként
80 euró kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

Az átlagos kombinált LFA kifizetés, amely a társfinanszírozott
LFA kifizetésből és a bejelentett nemzeti LFA kifizetésből áll,
nemzeti szinten soha nem haladhatja meg a hektáronkénti 250
eurót.

Jogalap: Egy kormányrendelet (még nem került közzétételre)

Költségvetés: 120,4 millió euró évenként

Támogatás intenzitása vagy összege: Lásd a „Célkitűzés”
leírásánál

Időtartam: Korlátlan

Egyéb információ: Abban az esetben, ha 2007-re vonatko-
zóan az új vidékfejlesztési program miatt változnak a társfinan-
szírozott kompenzációs támogatás feltételei a 2000–2006-os
programidőszakra érvényes rendszerhez képest, Finnország
vállalja azt, hogy a vonatkozó változásokról – valamint a
további nemzeti kompenzációs támogatásokról – tájékoztatja a
Bizottságot.

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: 2005.4.12.

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 384/2003 költségvetés növelése.

Megnevezése: N 384/2003 sz. támogatás módosítása

Célkitűzés: Támogatási költségvetés növelése.

Jogalap: Decreto ministeriale del 22.6.2004, n. 182

Költségvetés: A költségvetés előirányzott növelése 50 millió
euró.

Intenzitás vagy a támogatás összege: A tagállam levelében
foglaltak szerint

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/
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