
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 262/05)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.10.

Tagállam: Litván Köztársaság

Támogatás száma: N 292/2004

Megnevezése: Támogatás a biztosítási díjak megtérítésére

Célkitűzés: A természeti katasztrófák, a kedvezőtlen időjárási
feltételek és a rossz időjárási feltételek által okozott veszteségek
ellen kötött önkéntes biztosítás támogatása

Jogalap:

– 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Valstybės žinios, Nr. 72-
3009),

– 2004 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro įsakymo Nr. 3D-92 „Draudimo įmokų dalinio
kompensavimo taisyklės” projektas

Költségvetés: Általános költségvetés: 31,1 millió litas (körül-
belül 9 millió EUR).

Éves költségvetés: 5,2 millió litas (körülbelül 1,5 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: A biztosítási díj 50 %-a

Időtartam: A Bizottsági jóváhagyásától számított 6 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: 2005.9.6.

Tagállam: Németország (Mecklenburg-Elő-Pomeránia)

Támogatás száma: N 363/2004

Megnevezése: Támogatás tejsavó-feldolgozó üzem építésére

Célkitűzés: A tejsavó-feldolgozó üzem építésére támogatást
kap az altentreptowi Mopro-Nord GmbH (Mecklenburg-
Vorpommern). Az új tejsavó-feldolgozó üzem a tejsavót tejsa-
vófehérje-koncentrátum (60 % fehérje), ásványtalanított
tejsavó-por (90 % tejsavó-fehérje), laktóz és permeátpor termé-
kekké dolgozza fel

Jogalap: Investitionszulagengesetz 1995

Költségvetés: Nincs meghatározva. A tervezett költségvetés
5 230 000 EUR (államilag finanszírozott), amelyet valószínűleg
csökkenteni kell a beruházás korai megkezdése miatt

Támogatás intenzitása vagy összege: 12,5 % (állami támo-
gatás), más támogatásokkal együtt (különösen az EMOGA)
47,5 %-ig növelhető

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:: 2005.2.24.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 367/2004

Megnevezése: A Velencei-öböl medre vizének szennyezésmeg-
előzésére és javítására vonatkozó terv. Intervenciók a mezőgaz-
dasági és az állattenyésztési ágazatban. 2004. évi elosztási terv

Célkitűzés: Ezek az intézkedések a 718/1997, 130/2000,
412/2001 és 53/2003 számú állami támogatásokkal kapcsola-
tos dokumentációk keretében elfogadott beruházási támogatá-
sokra és agrár-környezetvédelmi támogatásokra vonatkoznak.

— C5.1.3.a intézkedés – Környezetvédelmi szempontokkal össze-
egyeztethető mezőgazdaság a Velencei-öbölben.

Erre az intézkedésre, amely a vetésforgóra és 5 éven keresztül a
legelők fenntartására vonatkozó kötelezettség kompenzálását
célzó agrár-környezetvédelmi támogatásokra vonatkozik, a
támogatás összegét 6 611 724 EUR tervezik emelni. A támo-
gatás emelése lehetővé teszi az agrár-környezetvédelmi kötele-
zettségek aktiválását az 53/2003 számú támogatás tárgyát
képező 5000 hektáron kívüli 13 200 hektárnyi mezőgazdasági
hasznosítású területre.

— C5.1.3.b intézkedés – Pufferövezetek és környezetvédelmi célú
területpihentetés a Velencei-öbölben.

Erre az intézkedésre, amely a folyók mentén 5–30 méternyi
pufferövezet (gyeppel borított földsáv) fenntartására vagy létre-
hozására és 5 éven keresztüli fenntartására, valamint a művelt
területek 10 éven keresztüli – növényvédő szerek, gyomirtó
szerek, műtrágyák és híg trágya használatának tilalma melletti –
pihentetésére irányuló agrár-környezetvédelmi támogatásokra
vonatkozik, a támogatás összegét 11 406 290 EUR tervezik
emelni.
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— C5.1.3.c intézkedés – Vízgazdálkodás és a vízkészletek racionali-
zálása.

Erre az intézkedésre, amely a mezőgazdasági üzemekbe való
beruházásokra nyújtott támogatásokra és a talajjavító konzor-
ciumok infrastukrúrájához kapcsolódó munkákra nyújtott
támogatásokra vonatkozik, a költségvetési támogatás összegét
10 406 396 EUR tervezik emelni.

— C5.1.4. intézkedés – A híg trágya kezelése és strukturális támoga-
tások az állattenyésztés területén.

Erre az intézkedésre, amely az állattenyésztő gazdaságokba
történő beruházásokra nyújtott támogatásokra vonatkozik, a
költségvetési támogatás összegét 22 265 354 EUR tervezik
emelni.

— C5.1.5 intézkedés – Mezőgazdasági gyakorlatok kezelése: a
környezetbarát környezetvédelmi innováció.

Erre az intézkedésre, amely az új technológiák – beleértve a
hagyományos gyakorlatok újbóli használatát és az új biológiai
gyakorlatokat is – alkalmazására és/vagy megszilárdítására
vonatkozik, a költségvetési támogatás összegét 1 500 000 EUR
tervezik emelni

Jogalap: Deliberazione del Consiglio Regionale 4 maggio
2004, n. 24.

Legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia»

Költségvetés: 51 188 764 EUR az 5 intézkedésre

Támogatás intenzitása vagy összege: Az intzékedésektől
függően változó

Időtartam: Az intzékedésektől függően változó

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 (Apulia)

Támogatás száma: N 374/2004

Megnevezése: Támogatások a kárt szenvedett mezőgazdasági
övezetekben (kitartó esőzések 2004. április 1. és június 30.
között Bari megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok miatt bekövetkezett károk kompenzációja

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozás az NN 54/A/04 jóváhagyott támoga-
tási rendszerre

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 80 %-a

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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 375/2004

Megnevezése: A károk (Rovigo, Velence és Vicenza
megyékben 2004. február-márciusban lehullott nagy
mennyiségű hó és heves esőzések) sújtotta mezőgazdasági
térségekben nyújtott támogatások

Célkitűzés: A mezőgazdasági létesítményeket a kedvezőtlen
időjárási viszonyok következtében ért anyagi károk kompenzá-
lása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: 1 300 000 EUR, amelynek finanszírozása az
NN 54/A/04 támogatási rendszer keretében jóváhagyott költ-
ségvetésből történik

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 100 %-a

Időtartam: Egy, a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkalma-
zására 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:: 2005.8.12.

Tagállam: Olaszország (Calabria)

Támogatás száma: N 391/2003 + N 29/2004

Megnevezése: Mezőgazdasági Garancia Alapok

Célkitűzés: A hitelekhez jutás megkönnyítése

Jogalap: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2002, articolo 11;
legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2003; Misura 4.19 POR
Calabria

Költségvetés: 2 000 000 EUR a 2004. évre, 3 000 000 EUR
évente a 2005. évtől kezdődően
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Támogatás intenzitása vagy összege: A garanciát alkalmazó
támogatási rendszerhez kapcsolódóan (l.: N 287/03, N 313/03
és a Calabriai Regionális Operatív Program 4.5., 4.6. és 4.10.
intézkedéseit).

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:: 2005.7.25.

Tagállam: Olaszország (Piemonte)

Támogatás száma: N 443/04

Megnevezése: 102/2004. törvényi rendelet: Támogatások a
károk által sújtott mezőgazdasági térségekben (2004. júniusi
jégeső, Torino, Asti, Alessandria és Cuneo tartományok)

Célkitűzés: Meteorológiai adatok nyújtása azokra a
kedvezőtlen időjárási viszonyokra vonatkozóan, amelyek olyan
károkat okoztak, amelyek esetében az NN 54/A/04. számon
jóváhagyott támogatási rendszer alapján kompenzáció engedé-
lyezését írták elő.

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

Költségvetés: A támogatás még ezután meghatározandó
összegét az NN 54/A/04. számon jóváhagyott rendszerhez
rendelt 200 millió eurós általános költségvetésből kell finanszí-
rozni

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig terjedhet.

Időtartam: Egyszeri.

Egyéb információ: A támogatási rendszer alkalmazására
vonatkozó intézkedést a Bizottság az NN 54/A/2004. számú
állami támogatási dosszié keretében hagyta jóvá (a Bizottság
2005. június 7-i C(2005)1622 végleges 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:: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 444/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági térségekben nyújtott támogatások (2004. június 17-i jégeső
Trapani megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és a mezőgazdasági
létesítményeket a kedvezőtlen időjárási viszonyok következ-
tében ért károk kompenzálása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

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

A 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: 2005.8.12.

Tagállam: Olaszország (Molise)

Támogatás száma: N 461/04

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: Támogatások a káro-
sodott mezőgazdasági övezetekben (2004. augusztus 26-i
jégeső és szélviharok, Molise tartomány, Campobasso megye)

Célkitűzés: Meteorológiai információk nyújtása azokra az
időjárási viszontagságokra vonatkozóan, amelyekre az NN 54/
A/ 04 számon elfogadott támogatási rendszer alapján kompen-
záció került megítélésre

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

Költségvetés: A támogatás később meghatározandó összege
az NN 54/A/04 jóváhagyott rendszer számára engedélyezett
összesen 200 millió eurós költségvetésből kerül finanszírozásra

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

Időtartam: Egyszeri kifizetés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004 állami támogatási
dokumentáció (C (2005)1622fin bizottsági levél, 2005. június
7. ) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer alkalmazá-
sára 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/
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A határozathozatal időpontja:: 2005.8.11.

Tagállam: Olaszország (Liguria)

Támogatás száma: N 464/04

Megnevezése: 102/2004. sz. jogi határozat: intézkedések a
károsodott mezőgazdasági övezetekben (2004 július 12-i
jégeső, Liguria tartomány, Imperia megye)

Célkitűzés: Meteorológiai információk nyújtása azokra az
időjárási viszontagságokra vonatkozóan, amelyekre a NN 54/A/
04 számon elfogadott támogatási rendszer alapján kompen-
záció került megítélésre

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

Költségvetés: A később meghatározandó támogatás összege
az NN 54/A/04 számon elfogadott támogatási rendszer
200 millió EUR értékű teljes költségvetéséből kerül finanszíro-
zásra

Intenzitás vagy a támogatás összege: A károk 100 %-áig

Időtartam: Egyszeri kifizetés

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/
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