
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 258/05)

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.11.18.

Tagállam: Olaszország (Abruzzo)

Támogatás száma: N 10/04

Megnevezése: Az állattenyésztés-technikai, egészségügyi és
állat-egészségügyi problémákkal küzdő Abruzzo régiójának
állattenyésztői javára nyújtott támogatás

Célkitűzés: Az állatbetegségek elleni védekezésből származó
veszteségek kompenzálása

Jogalap: Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 15 „Interventi a
sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a
seguito delle emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie”

Költségvetés: 500 000 EUR az első évben (majd azt követően
az évente megjelenő pénzügyi törvényekben megerősítésre
kerülő összeg)

Támogatás intenzitása vagy összege: Az intézkedés alapján a
számosállat-egységek vagy a veszteség 75–100 %-a után nyúj-
tott támogatás

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: 2005.8.19.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 30/2005

Megnevezése: Agro & Co tőkealap

Célkitűzés: A mezőgazdasági ágazatban az innováció ösztön-
zése a mezőgazdasági és a mezőgazdasághoz kapcsolódó
ágazatokban működő kis- és középvállalkozások számára
történő kockázati tőkebefektetés biztosításán keresztül az inno-
váció végrehajtásának kezdeti szakaszában. Ezen KKV-k
számára általában nehéz az ilyen finanszírozási eszközhöz való
hozzájutás

Jogalap: Provinciewet, art. 158, paragraaf 1, subsectie e, en
Ontwerp Besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 19
oktober 2004

Öltségvetés: Észak-Brabant tartomány 6,67 millió EUR járul
hozzá az alaphoz, és ugyanezzel az összeggel járul hozzá két
(magán) befektető is (NCB participation B.V. és Rabobank)

Időtartam: 2005-2011

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: 2005.6.16.

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: N 47/05

Megnevezése: Támogatás Natura 2000 erdőkre vonatkozó
tanácsadásra

Célkitűzés: A 2005. január 27-i vagyonkezelésirendelkezés-
tervezet (a továbbiakban „a rendelkezés”, még nem hatályos)
arról rendelkezik, hogy a Dán Erdészeti Egyesület (Dansk Skov-
forening, a továbbiakban: az Egyesület) pénzügyi támogatásban
részesül a fent említett tanácsadás megszervezésére a magántu-
lajdonú erdők tulajdonosai vagy az ilyen tulajdonosok egyesü-
letei számára.

A rendelkezés (2) bekezdésében az Egyesület által nyújtott
támogatott tanácsadás 930 tanácsadási órára korlátozódik a
természetes állomány azonosítására és felmérésére, valamint
önkéntes megállapodások életbe lépésére a Natura 2000
erdőtervek végrehajtására vonatkozóan. Semmilyen más
tanácsadó tevékenység nem támogatható. A támogatás a tanács-
adás tényleges költségeire korlátozódik, beleértve a tanácsadás
megszervezésével járó ésszerű ügyintézési és utazási költsé-
geket. A támogatás az Egyesületnek kerül kifizetésre a megszer-
vezett tanácsadásra vonatkozó igazoló iratok bemutatása ellen-
ében.

A fenti tanácsadás díjmentesen hozzáférhető valamennyi magán
erdőtulajdonos vagy e tulajdonosok egyesületei számára, és
nem korlátozódik az Egyesület tagjaira

Jogalap: Lov om skove, § 29.1.5.

Forslag til bekendtgørelse af 27. januar 2005
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Költségvetés: Kb. 600 000 dán korona (kb. 80 600 EUR)
évente

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható költ-
ségek 100 %-a

Időtartam: 2010. 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: 2005.8.4.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 102/2005

Megnevezése: Madárinfluenzáért járó kártalanítás

Célkitűzés: A támogatási rendszer célja, hogy részben kártala-
nítsa azon tojástermelőket, akiket a keltetőtojás exporttilalma
vagy a 2003-as hollandiai madárinfluenzával kapcsolatban felál-
lított védőkörzetek miatt veszteség ért

Jogalap:

De Beschikkingen 2003/153/EG van 3 maart 2003,
2003/172/EG van 12 maart 2003, 2003/191/EG van 19 maart
2003, 2003/214/EG van 27 maart 2003, 2003/258/EG van 10
april 2003 en 2003/290/EG van 25 april 2003 van de
Commissie (incl. verschillende wijzigingen), alle betrekking
hebbende op beschermende maatregelen in verband met aviaire
influenza in Nederland.

Richtlijn 92/40/EEG van de Raad tot vaststelling van commu-
nautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza.

Verordening (EG) nr. 1249/2004 van de Commissie van 7 juli
2004 houdende vaststelling van buitengewone maatregelen ter
ondersteuning van de markt in de sector eieren in Nederland.

Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003, geconso-
lideerde versie 14-08-2003

Költségvetés: A kiadás legfeljebb 1,5 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A baromfi-keltetőto-
jások esetében a támogatás az elszenvedett pénzügyi kár körül-
belül 27 %-ának megfelelő összeg. Pulyka- és kacsatojások
esetében a kártérítés körülbelül 9 %, fácántojások esetében 8 %

Időtartam: A támogatási rendszer a 2003-as hollandiai madá-
rinfluenza-járvány kitöréséhez kapcsolódik. A mozgáskorlátozó
intézkedésesek 2003. március 1-jétől 2003. augusztus 22-ig
voltak érvényben. Ez a támogatási rendszer időtartama is

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: 2005.8.10.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 128/05

Megnevezése: A veszélyeztetett állatfajokról szóló N 33/
2002. számú támogatást módosító N 128/2005. számú támo-
gatás

Célkitűzés: A ritka állatfajok tenyészetének ösztönzése Hollan-
diában

Jogalap:

Kaderwet LNV-subsidies (17-12-1997)

Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen (6-7-1998)

Költségvetés: Évente 245 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege:

Mezőgazdasági üzemek esetében állategységként (ÁE) évente
120,25 EUR, takarmánytermő terület hektáronként legfeljebb
300,60 EUR, és kérelmenként 30 állat egység (e korlátozás a
juhfajokra nem vonatkozik).

A mezőgazdasági üzemen kívül működő üzemek esetében
(természetvédelmi szervezet illetve szabadidős gazdálkodó) a
támogatás összege állategységenként 120,25 EUR, kérelmen-
ként legfeljebb 30 állategység (ezen korlátozás a juhfajokra nem
vonatkozik)

Időtartam: 2003-2007

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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Toscana)

Támogatás száma: N 151/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági térségekben nyújtott támogatások (2004. október 29-i
esőzések Grosseto megyében)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében
a mezőgazdasági termelést és mezőgazdasági létesítményeket
ért károk kompenzálása
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Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozással az elfogadott támogatási rend-
szerre (NN 54/A/04)

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció keretében a Bizottság által elfogadott rendszer
alkalmazására vonatkozó intézkedés (a Bizottság C(2005)1622
végleges jelzésű, 2005. június 7-i levele)

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: 2005.8.10.

Tagállam: Olaszország (Piemonte)

Támogatás száma: N 153/05

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: a kárt szenvedett
mezőgazdasági övezetekben nyújtott támogatások (a 2004.
augusztus 20-i és szeptember 15–16-i jégeső, Torino és Vercelli
megye)

Célkitűzés: Meteorológiai információk nyújtása azokra az
időjárási viszontagságokra vonatkozóan, amelyekre az NN 54/
A/ 04 számon jóváhagyott támogatási rendszer alapján
kompenzáció került megítélésre

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004 («Nuova disciplina del
Fondo di solidarietà nazionale»)

Költségvetés: A támogatás később meghatározandó összege a
jóváhagyott támogatási rendszer (NN 54/A/04) 200 millió EUR
összegű teljes költségvetéséből kerül finanszírozásra

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: Egy összegben

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (a 2005. június 7-i C(2005)1622 végleges
jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által jóváhagyott
rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedések

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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: N 155/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (a 2004. november 24.
és 28. közötti földrengések Brescia megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági létesítményeket a természeti
katasztrófák következtében ért károk kompenzálása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozással az elfogadott támogatási rend-
szerre (NN 54/A/04)

Támogatás intenzitása vagy összege: 100o %-ig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (a 2005. június 7-i C(2005)1622 végleges
jelzésű bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott
rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedések

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 hozatal időpontja: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Molise)

Támogatás száma: N 157/2005

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben.(a 2004. november 13-i és 14-i
felhőszakadások Camopobasso megye egyes településein)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és létesítményekben
a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok miatt bekövetkezett
károk kompenzációja

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozás az NN 54/A/04 jóváhagyott támoga-
tási rendszerre
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Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott támogatási rend-
szer alkalmazására vonatkozó intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (C (2005)1622 végleges jelzésű, 2005. június 7-i
bizottsági levél) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer
alkalmazására vonatkozó intézkedések

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: 2005.6.3.

Tagállam: Svédország

Támogatás száma: N 167/2005

Megnevezése: Befektetési támogatás évelő energianövények
ültetéséhez

Célkitűzés: Támogatást adnak a biomassza termeléséhez hasz-
nált, a 0602 90 41 KN-kód alá sorolt évelő energianövények,
nevezetesen a sarjerő (Salix ff.) ültetéséhez kapcsolódó befekte-
tési költségekhez. A támogatást az új ültetvények ültetési költ-
ségeire korlátozzák. Kiváltó ültetvények és a támogatási kérelem
hatóságokhoz való benyújtása előtt elkezdett ültetési intézke-
dések nem jogosultak támogatásra. Minden kérelmező, akinek
az ültetési terve teljesíti a támogatásnyújtás feltételeit, jogosult a
támogatásra. A támogatás energianövényekkel beültetett hektá-
ronként 5 000 SEK-re korlátozódik. A svéd hatóságok szerint a
sarjerdő ültetési költsége hektáronként 12 955 SEK, ami 40 %-
os támogatási arányt eredményez.. A svéd hatóságok jelezték,
hogy a támogatás nem haladhatja meg a támogatásra jogosult
költségek 40 %-át

Jogalap: Åtgärden baseras på förordning (1997:75) om anlägg-
ningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av
biomassa, ändrad genom regeringens beslut om att infoga det
anmälda stödet

Költségvetés: 6 millió SEK (körülbelül 655 180 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható költ-
ségek 40 %-a

Időtartam: 2006.12.31-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: 2005.9.14.

Tagállam: Olaszország.

Támogatás száma: NN 168/A/03 (ex N 495/03)

Megnevezése: Támogatások a kedvezőtlen éghajlati viszonyok
és a dioxin-probléma által sújtott mezőgazdasági ágazat javára
Campaniában

Célkitűzés: A dioxinnal fertőzött termékekre vonatkozó mege-
lőzési intézkedések miatt elszenvedett veszteségek kompenzá-
lása

Jogalap: Legge 24 settembre 2003, n. 268 — conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 2003, n.
192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo
colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza
diossina nella Campania — art. 2

Költségvetés: 28 000 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 % (egy, a terület
felügyeletét érintő felügyeleti intézkedés a Szerződés 87. cikke
(1) bekezdése értelmében nem képez állami támogatást)

Időtartam: Egyszeri művelet

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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