
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 142/03)

A határozathozatal időpontja: 2005.04.25.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 71/2005

Megnevezés: Támogatások a 2003 nyarán a rendkívüli
szárazság következtében károsodott rétek helyreállítására

Célkitűzés: A károsodott rétek helyreállítása vetőmag vásárlá-
sára nyújtott támogatás útján Aude, Haute-Garonne és Haut-
Rhin megyékben.

Költségvetés: 459 000 euró a három megye részére.

Támogatás intenzitása vagy összege: A vetőmag költségének
legfeljebb 80 %-a.

Időtartam: Egy 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 határozathozatal időpontja: 2005.04.25.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 87a/2005

Megnevezés: Támogatások kollektív szőlészeti anyagok
beruházásához

Célkitűzés: A szőlészeti ágazat fejlesztése Loire – Atlantique
megyében

Jogalap: Articles L 1511-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales

Költségvetés: Teljes összeg: 300 000 euró

Intenzitás vagy a támogatás összege: 40 %

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: 2005.04.27.

Tagállam: Hollandia (Frízföld)

Támogatás száma: N 98/2005

Megnevezése: Gazdaság áthelyezését ösztönző támogatás.

Célkitűzés: Áttelepülés miatti rendkívüli költségek kompenzá-
lása.

Jogalap: Provinciale verordening

Költségvetés: 680 670 euró

Támogatás intenzitása vagy összege: Legfeljebb 40 %, illetve
50 % a hátrányos helyzetű térségekben, a Területfejlesztési
Szabályzat 17. cikkében meghatározottak szerint.

Időtartam: 2005–2008

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: 2005.04.27.

Tagállam: Spanyolország (Cantabria)

Támogatás száma: N 119/2005

Megnevezése: Támogatás a vágóhídi láncolatban BSE-pozi-
tívnak bizonyult állati csontvázak előzetes és utólagos eltávolí-
tására Cantabriában.

Célkitűzés: Kártalanítás engedélyezése az állattetemek tulajdo-
nosainak a vágóhídi láncolatban elszenvedett veszteségekért
azok miatt, amelyek esetében a közvetlenül megelőző és a két
közvetlenül azt követő gyors BSE-teszten a diagnózis pozi-
tívnak bizonyult.

Jogalap: Orden 41/2004 de 27 de septiembre por la que se
establece un régimen de ayudas por la destrucción de la canal
inmediatamente anterior y las dos inmediatamente posteriores
a la que dé positivo en las pruebas de diagnostico rápido de
Encefalopatioa Espongiforme Bovina en la misma cadena de
sacrificio.

Költségvetés: 25 000 euró évente. Teljes költségvetés:
150 000 euró.
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Támogatás intenzitása vagy összege: Húsfajtaként változó.

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: 2005.05.03.

Tagállam: Finnország.

Támogatás száma: N 133/2005.

Megnevezés: Támogatás a 2004-ben a kedvezőtlen időjárási
körülményektől sújtott mezőgazdasági vállalkozások javára.

Célkitűzés: A Finn Meteorológiai Intézet által készített meteo-
rológiai jelentésnek megfelelően 2004 nyarán Finnországban
nagymennyiségű csapadék jellemezte rendkívüli időjárási viszo-
nyok fordultak elő, amelyek közül számos viharos zivatarrá
alakult át és helyi áradásokat idézett elő.

A támogatás a termés elvesztése, illetve árvízkárok miatt
ítélhető meg.

A termés elvesztéséért azokban az esetekben adható kártérítés,
ahol a gazdálkodó egység körzetében egy adott kultúra (normi-
satoalue) betakarítási átlagának (normisato) 30 %-a bizonyítha-
tóan a kedvezőtlen időjárási körülmények következtében
semmisült meg. A kártérités az átlagos betakarítás értékének
30 %-át meghaladó veszteségek 90 %-ára korlátozódik.

Árvízkárokra akkor fizethető támogatás, ha a kár gazdasági
épületeket, fejlődő vagy érett kertészeti terményeket, növekvő
fákat vagy a már betakarított táblákat és kertészeti terményeket
sújtotta. Az építményekben és berendezésekben kelettkezet
károkért fizethető támogatás aránya a támogatható kár 80 %-a,
míg a támogatási arány a termények és fák piaci értékének
60 %-a.

Jogalap: Toimenpide perustuu lakiin satovahinkojen korvaami-
sesta (1214/2000) ja lakiin tulvavahinkojen korvaamisesta
(284/1983, sellaisena kuin se on muutettuna lailla 1310/1990
ja 92/1995)

Åtgärden baseras på lagen om ersättande av skördeskador
(1214/2000) och lagen om ersättande av skador som förorsa-
kats av exceptionella översvämningar (284/1983, ändrad
genom lagarna 1310/1990 och 92/1995).

Költségvetés: Kb. 19.61 millió euró.

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

Időtartam: Egyszeri.

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: 2005.04.27.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 314/04

Megnevezése: Mezőgazdaságimarketing-megállapodás
Hessenben

Célkitűzés: A promóciós és hirdetési minőségi sémát a
vadhúsra is ki kell terjeszteni (N 260/A/02)

Jogalap: Hessischer Agrarmarketing-Vertrag.

Költségvetés: 1 549 000 euró évente

Támogatás intenzitása vagy összege: 50 % reklámeszkö-
zökre, 100 % szakmai vásárokon és kiállításokon való részvé-
telre, 100 % képzési tevékenységekre és konzultációra

Időtartam: 2008. 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: 2005.05.11.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 339/2004.

Megnevezése: Natura 2000 alá tartozó erdős területek
kompenzációja.

Célkitűzés: A Schleswig-Holstein-i hatóságok hosszú távú
megállapodásokat kívánnak életbe léptetni az erdőtulajdono-
sokra vonatkozó jogszabályok szerint, annak érdekében, hogy
elősegítsék a Natura 2000-területek megőrzését és fejlődését. A
Schlewig-Holstein-i hatóságok kompenzációt fizetnének az
ezekből a szerződésekből származó költségek és jövedelem-
kiesés miatt. 1 700 euró egyszeri kifizetésére kerülne sor a
lombos fák és a tűlevelű kultúrák közötti átlagos különbség
részbeni kompenzálása érdekében. A tényleges költségekre vagy
jövedelemkiesésre korlátozódó kártérítést lehetne fizetni,
amennyiben az erdőtulajdonos kötelezi magát, hogy nem vágja
ki az öreg fákat fűrészfa céljára azokon a területeken, amelyek
jelentősek a fajták megőrzése tekintetében, vagy nem vág ki az
élőhelyen ritkán előforduló tűlevelű fákat, mielőtt a fák nem
érik el szokásos kivágási életkorukat, valamint élőhelyeket és
nedves területeket hoz létre.

Jogalap: § 33 Bundesnaturschutzgesetz oder § 20d Landesnatur-
schutzgesetz in Verbindung mit §§ 121 bis 129 des Landesverwal-
tungsgesetz

Költségvetés: Kb. 100 000 euró évente.
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Támogatás intenzitása vagy összege: Változó.

Időtartam: A Bizottság jóváhagyásától számított 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 határozathozatal időpontja: 2005.4.12

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 598/2004

Megnevezés: A 758/2002.sz. támogatás módosítása

Célkitűzés: A támogatás időtartamának és költségvetésének
növelése.

Jogalap: Decreto Ministeriale 7 novembre 2002 „Modalità
operative del fondo riassicurativo” nonché decreto ministeriale
7 febbraio 2003.

Költségvetés: 80 millió euró

Intenzitás vagy a támogatás összege: a prémiumok 50 vagy
80 %-a.

Időtartam: 2008-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/
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