
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 153/05)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.4.27.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: 65/2005

Megnevezése: Erdészeti intézkedések

Célkitűzés: erdők javítása, védelme és fejlesztése a síkvidéken,
környezetvédő hálózat létrehozása és a táj eredeti állapotának
megőrzése.

Jogalap: Legge regionale 7 febbraio 2000 n7, art 25 „Prote-
zione e valorizzazione delle superfici forestali” e Delibera della
Giunta regionale del 19.11.2004, n.7/19418.

Költségvetés: 50 000 000 euró évente

Támogatás intenzitása vagy összege: a tagállam levelében
részletezettek szerint.

Időtartam: 2011. december 31-ig.

Egyéb információ: néhány intézkedés „de minimis” támo-
gatás.

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: 2005.4.25.

Tagállam: Görögország

Támogatás száma: N 111/04.

Megnevezés: FAR program (minisztériumközi határozat
alapján azokra a gazdálkodókra és halászokra vonatkozó
projekt, akiknek a gazdaságát természeti katasztrófák (földcsu-
szamlások, árvizek, földrengések), kedvezőtlen időjárási viszo-
nyok (fagyok, esőzések viharok) és a kedvezőtlen időjárási
körülmények következtében előforduló betegségek (pyricularió-
zisés Helicoverpa armigera) sújtották a 2003 március és 2004
január közötti dőszak folyamán.

Célkitűzés: A kedvezőtlen éghajlati viszonyok okozta veszte-
ségek kompenzációja

Jogalap: Πρόγραµµα FAR (σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης
όσον αφορά µέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτη-

νοτροφικές και αλιευτικές εκµεταλλεύσεις επλήγησαν από θεοµηνίες
(κατολισθήσεις, πληµµύρες, σεισµοί), από δυσµενείς καιρικές
συνθήκες (παγετοί, βροχές, θύελλες) και από ασθένειες οφειλόµενες
σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από το Μάρτιο
2003 έως το Φεβρουάριο 2004).

Költségvetés: 80 000 000 euró.

Támogatás intenzitása vagy összege: A veszteségek 50-80 %-
ig terjedően, vagy 1 000 m2-kénti átalány bizonyos fajta kultú-
rákra.

Időtartam: 4 év (tekintettel a több részletben történő kifizeté-
sekre).

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: 2005.5.23.

Tagállam: Luxemburg

Támogatás száma: N 205E/2004

Megnevezése: A középosztályhoz tartozók vállalkozásainak
támogatásáról szóló kerettörvény tervezete – az élelmiszerbiz-
tonságot célzó egyedi támogatási rendszer

Célkitűzés: Az élelmiszeripari vállalkozások befektetéseinek
támogatása a termékek nyomon követhetőségét és minőségét
biztosító vagy javító eszközök és módszerek tekintetében és
annak elősegítése, hogy e vállalkozások külső tanácsot
vegyenek igénybe az élelmiszerek higiéniája, biztonságossága és
minősége területén megvalósítandó fejlődés érdekében.

Jogalap:

Projet de loi portant création d'un cadre général des régimes
d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.

Projet de règlement grand-ducal „portant exécution de l'article
6 de la loi du […] portant création d'un cadre général des
régimes d'aides en faveur du secteur de classes moyennes et
instituant un régime d'aides en matière de sécurité alimentaire”

Költségvetés: 1 000 000 EUR
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Intenzitás vagy a támogatás összege:
– 40 % befektetések támogatása esetén

– 75 % a műszaki segítségnyújtás esetén, három éves időszakra
legfeljebb 100 000 euró összegig kedvezményezettenként.

Időtartam: hat 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: 2005.5.23.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 335/A/04.

Megnevezés: Az állattenyésztéstechnikai berendezések javí-
tása.

Célkitűzés: Támogatás az állattenyésztési ágazat számára.

Jogalap: Legge regionale n. 40/2003 „Nuove norme per gli
interventi in agricoltura” – articoli 65 e 67, comma 2 lettera c).

Költségvetés: 1 és 2 millió euró között a 2004. és 2005. évre.
Azt követően az éves pénzügyi törvényben meghatározott
összeg.

Intenzitás vagy a támogatás összege: 30-tól 100 %-ig.

Időtartam: Hat 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 (Veneto)

Támogatás száma: N 348/04.

Támogatás megnevezése: Kártalanítás a tűzelhalás okozta
veszteségek miatt.

Célkitűzés: A növénykárosító betegségek okozta veszteségek
kompenzációja.

Jogalap: Legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004, art. 14 –
„Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004”.

Költségvetés: 1 000 000 euró.

Támogatás intenzitása vagy összege:
– 24,78 euró fánként, hektáronként legfeljebb 7 436,97 euró

az egy éves fákra,

– 30,98 euró fánként, hektáronként legfeljebb 9 089,64 euró a
két éves fákra,

– 37,18 euró fánként, hektáronként legfeljebb 11 155,46 euró
a három éves fákra,

– 39,25 euró fánként, hektáronként legfeljebb 14 873,95 euró
a négy éves fákra,

– 30,98 euró fánként, hektáronként legfeljebb 12 394,96 euró
a tíz éves fákra,

– 24,78 euró fánként, hektáronként legfeljebb 9 915,97 euró a
tizenegy éves fákra,

– 8,76 euró fánként, hektáronként legfeljebb 7 436,97 euró a
tizenkét éves fákra,

– 2,06 euró dugványonként a faiskolákban.

Időtartam: 2 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: 2005.2.9.

Tagállam: Olaszország (Piemont)

Támogatás száma: N 447/04

Támogatás megnevezése: 185/92. törvény: A kárt szenvedett
mezőgazdasági vidékeknek nyújtott támogatások (2004. május
6-i jégeső, Asti és Alessandria megye).

Célkitűzés: A rossz időjárási viszonyokra vonatkozó meteoro-
lógiai adatok szolgáltatása, amelyek azokat a károkat okozták,
amelyekre kompenzáció engedélyezését irányoztak elő a C 12/
B/95 számon elfogadott támogatási rendszer alapján.

Jogalap: Legge 185/92

Költségvetés: A C 12/B95 jóváhagyott támogatási rendszer
szerint

Támogatás intenzitása vagy összege: A C 12/B95 jóváha-
gyott támogatási rendszer szerint

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 időpontja: 2005.4.27.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 545/03

Megnevezése: Észak-írországi időjárási támogatási (2002)
rendszer

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelők kártalanítása a 2002-
ben rendkívüli észak-írországi időjárási körülmények miatt
elszenvedett termelési veszteségekért (gabonafélék, burgonya és
takarmány).

Jogalap: Agriculture (Temporary Assistance) Act (Northern
Ireland) 1954

Költségvetés: 4 570 000 £ (6 567 035 euró)

Támogatás intenzitása vagy összege: Változó

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 határozathozatal időpontja: 2005.5.23.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 554/2004

Cím: gabonafélék, olajnövények és fehérjenövények vízi szállít-
mányozását célzó befektetések támogatása

Célkitűzés: A nyersanyok (gabonafélék, olajnövények, fehérje-
növények) szállítása nagyobb arányban történjék vizen

Jogalap: Articles L 611-1 et L 621-1 et suivantes du Code
Rural

Költségvetés: 500 000 EUR a 2005. évre

Támogatás intenzitása vagy összege: 15 % (halmozódás
esetén 40 %)

Időtartam: 1-2 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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