
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 261/02)

A határozat elfogadásának dátuma: 2004.7.6.

Tagállam: Belgium (Flamand Régió)

A támogatás száma: N 183/2004

Cím: Állattenyésztési tevékenység beszüntetése a sertés-,
baromfi- és szarvasmarha-ágazatban (a következő, már létező
intézkedések meghosszabbítása: N 699/00 és N 704/02)

Célkitűzés: Az állatok számának csökkentésével a tenyészetek
által kibocsátott szennyvíz környezetkárosító hatásának csök-
kentése

Jogalap:

Decreet van de Vlaamse Raad tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle
dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten.

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle
dierlijke mest, afkomstig van varkens.

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle
dierlijke mest, afkomstig van pluimvee.

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vrijwillige,
volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle
dierlijke mest, afkomstig van rundvee

Költségvetés:

Sertéságazat: 7 800 000 EUR

Szarvasmarha-ágazat: 6 600 000 EUR

Baromfiágazat: 1 790 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: 2004

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: 2005.7.20.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 190/2004

Megnevezése: a nem élelmezési célú növényekre vonatkozó
központi program

Célkitűzés: a nem élelmezési célú növények termesztéséhez,
felhasználásához és az ezekhez kapcsolódó technológiákra
vonatkozó információterjesztő kampányoknak és technikai
támogatás nyújtásának szervezése

Jogalap: The Science and Technology Act 1965, Sec. 5

Költségvetés: 850 000 GBP font évente

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

Időtartam: a bizottsági jóváhagyás időpontjától számított öt
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: 2005.7.20.

Tagállam: Olaszország (Valle d'Aosta)

Támogatás száma: N 199/2005

Megnevezése: Az „N 357/2000: Az OFJ-vel és az OEM-mel
kapcsolatos rendelkezések” támogatási rendszer módosításáról
szóló 59/2004 sz. regionálistörvény-tervezet

Célkitűzés: AZ OFJ és az OEM termékek termelését elősegítő
támogatások

Jogalap: Disegno di legge regionale n. 59/2004

Költségvetés: 5 000 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Az első évben 100 %
az eredetmegjelölések valódiságát biztosító ellenőrzési intézke-
dések vagy a 2081/92/EGK (1) rendelet keretében a különleges-
séget biztosító igazolások költségei esetén. A következő
években az intervenció százalékos aránya fokozatosan csökken:
90 % a második; 80 % a harmadik, 70 % a negyedik, 60 % az
ötödik, 50 % a hatodik évben (a rendszer bevezetését követő
hetedik évtől a támogatás megszűnik)

Időtartam: 2011.12.31.
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Egyéb információk: A Bizottság SG(2000)D/109511 sz.,
2000.12.22-i levelével jóváhagyott N 357/2000 sz. támogatási
rendszer módosítása

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/

(1) HL L 208., 1992.7.24., 1. o.

A határozathozatal időpontja: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 208/2005

Megnevezés: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (felhőszakadások Foggia megyében
a 2004. december 13-tól 2004. december 20-ig tartó
időszakban)

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

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozás az NN 54/A/04 támogatási rend-
szerre

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: 2005.7.1.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N210/2004

Megnevezése: Támogatások élelmiszer-ipari termékek promó-
ciójára

Célkitűzés: Élelmiszer-ipari termékek megismertetésének és
fogyasztásának ösztönzése

Jogalap: Orden APA 1390/2004 de 13 de mayo por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el ejer-
cicio 2004 de las subvenciones para acciones de promoción
destinadas a fomentar el conocimiento y el consumo de
productos alimentarios

Költségvetés: 2 518 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: A költségek 50 %-áig.

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 határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.4.

Tagállam: Olaszország (Abruzzo)

Támogatás száma: N 240/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági térségekben nyújtott támogatások (Abruzzo tartomány
Teramo megyéjének 40 településén 2005. január 25-től
március 9-ig tartó időszakban bekövetkezett nagy havazások)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és mezőgazdasági léte-
sítményeket a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt ért károk
kompenzálása

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 (a Bizottság C(2005)1622 végleges jelzésű,
2005. június 7-i levele) keretében a Bizottság által elfogadott
rendszer alkalmazására vonatkozó intézkedés

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: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 241/2005

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (a 2004. december 9-i vihar
Raguza megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és létesítményekben
a kedvezőtlen időjárási 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: 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 (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: 2005.8.8.

Tagállam: Dánia

Támogatás száma: N 277/05

Megnevezése: A vágóhidak és a feldolgozó üzemek által a
szarvasmarhafélék, juh- és kecskefélék fertőző szivacsos
agyvelőbántalmának (TSE) ellenőrzéséért fizetett kiadások finan-
szírozása

Célkitűzés: A TSE megelőzése. A jelen támogatási program az
N 341/2004 számú, a Bizottság által az SG (2004) D/205873
jelzetű, 2004. december 15-én kelt levéllel elfogadott támoga-
tási program folytatása. A korábbi támogatási program 2004.
december 31-én lejárt. A dán hatóságok jelezték, hogy a jelen-
legi támogatási program mindenben megegyezik az előzővel,
kivéve, hogy a levágásra ítélt szarvasmarhaféléken és juhféléken
végzett TSE tesztre csak akkor adható állami támogatás, ha
kényszervágás történik, vagy ha az állatok életkora meghaladja
a 24 hónapot, és a vágóhídon leölés előtt a betegség jeleit
észlelik rajtuk. Ezen túlmenően a jövőben a kecskéken végzett
TSE tesztek összessége 100 %-os támogatásra jogosult, jóllehet
a korábbi támogatási programban csak a véletlenszerű alapon
végzett teszteket támogatták

Jogalap:
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af
22. maj 2001, som ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 1248/2001 af 22. juni 2001, (EF) nr. 1326/2001 af 29. juni
2001, (EF) nr. 270/2002 af 14. februar 2002, (EF)
nr. 1874/2003 af 24. oktober 2004 og (EF) nr. 214/2005 af 9.
februar 2005.

Dansk lov nr. 351 af 2. juni 1999 om dyresygdomme og infek-
tioner; dansk lov nr. 432 af 9. juni 2004 om husdyrhold;
bekendtgørelse nr. 1093 af 12. december 2003 om overvåg-
ning og forebyggelse af TSE hos får og geder

Költségvetés: 7,5 millió dán korona (kb. 1,005 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: Változó

Időtartam: 2005. 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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 278/05

Megnevezése: A 2005-ös gazdasági év szakmaközi megálla-
podása az ipari feldolgozásra szánt burgonyára vonatkozóan,
illetve segítségnyújtás az emberi fogyasztásra szánt burgonya
magántárolására

Célkitűzés: Termelői csoportoknak és szövetkezeteknek,
illetve az emberi fogyasztásra szánt burgonya magántárolására
nyújtott támogatások

Jogalap: Accordo interprofessionale 2004 per le patate desti-
nate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato
di patate alimentari

Költségvetés: 7 600 000 EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: Az intézkedéstől
függően változó

Időtartam: Egy év (2005)

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: 2005.8.11.

Tagállam: Egyesült Királyság (Észak-Írország)

Támogatás száma: N 290/2005

Megnevezése: Bárányhús-promóció Program (Észak-Írország)

Célkitűzés: A bárányhús, mint szokásos termék reklámozása.
A programot a „Livestock and Meat Commission (LMC)” igaz-
gatja

Jogalap: Livestock Marketing Commission Act (Northern
Ireland) 1967

Költségvetés: 100 000 GBP (145 380 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 % (parafiskális
díjak)

Időtartam: A bizottsági jóváhagyástól 2005. november 30-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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