
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 262/06)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.20.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: NN 12/04 (ex N 44/01); NN 28/04 (ex
N 9/01); NN 27/04 (ex N 10/01)

Megnevezése: Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó díj elenge-
dése (kertészeti ágazat; sertés- és baromfiágazat, élelmiszer- és
italfeldolgozó ágazat)

Célkitűzés: A kertészeti ágazat esetében öt évig a díj 50 %-
ának elengedése az ágazatnak a nemzetközi versennyel szem-
beni védelme érdekében, miközben lépéseket tesznek az ener-
giafogyasztás csökkentése érdekében. A nagy energiafogyasz-
tású ipari ágazatokban a teljes díj 80 %-ának elengedése azon
ágazatok esetében, amelyek az energiahatékonyság javítása és a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében az éghajlat válto-
zási adó bevezetéséről szóló megállapodás hatálya alá tartoznak

Jogalap: Schedule 6 to the Finance Act 2000

Költségvetés: 456,69 millió angol font (687,27 millió EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege:

Kertészeti ágazat: az alkalmazandó adó 50 %-ának elengedése

Nagy energiafogyasztású ágazatok: az alkalmazandó adó 80 %-
ának elengedése

Időtartam:

2001. április 1-jétől 2006. március 31-ig (kertészet)

2001. április 1-jétől 2011. március 31-ig (nagy energiafogyasz-
tású ágazatok)

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: Franciaország

Támogatás száma: NN 40/2004 (ex N 503/2003)

Megnevezése: Támogatások a banántermelők csoportosulá-
sainak (Guadeloupe et Martinique)

Célkitűzés: Az antilláki banántermelők csoportosulásai javát
célzó támogatás, ami a banánágazat szerkezetátalakításához
kapcsolódik Franciaország tengerentúli megyéiben

Költségvetés: bruttó 13 millió EUR, amiből 1,41 millió EUR
egyenértékű támogatás

Időtartam: 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: 2005.8.24.

Tagállam: Olaszország (Umbria)

Támogatás száma: NN 50/2003

Megnevezése: Támogatások a méhészet javára.

Célkitűzés: A méhészet megőrzésének és fejlesztésének
ösztönzése

Jogalap: Legge regionale n. 24 del 26 novembre 2002

Költségvetés: 37 184 EUR par an

Intenzitás vagy a támogatás összege: Intézkedésenként
változó (támogatások beruházásokhoz és technikai segítség-
nyújtáshoz)

Időtartam: 5 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 dátuma: 15.6.2004

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás sorszáma: N 114/C/98 (ex NN 114/98 és ex
497/98)

Címe: Az 1998. augusztus 31-i 16. Regionális Törvény 4.
cikke

Célkitűzés: Támogatás mezőgazdasági termékek szakvásárok,
kommunikációs tevékenységek és egyéb promóciós események
útján történő promóciójához

Jogi alap: Articolo 4 (promozione prodotti agricoli) della
Legge della Regione Siciliana 31 agosto 1998 n. 16
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Költségvetés: Kb. 2 081 794 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: 100 %

Időtartam: Egyszeri

Egyéb információ: Az intézkedést 1999-ben vezették be
azokkal az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal össz-
hangban, amelyek az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt
valamint bizonyos, az I. mellékletben nem szereplő termékek
reklámozásának állami támogatására vonatkozó közösségi
iránymutatás (HL C 252. szám, 2001.09.12.) hatályba lépése
előtt voltak érvényesek

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: 2005.8.24.

Tagállam: Olaszország (Calabria)

Támogatás száma: N 390/2003

Megnevezése: Támogatások a minőségi mezőgazdasági
termékek javára

Célkitűzés: A minőségi mezőgazdasági termékek termelésének
elősegítése

Jogalap: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2002, articolo 11;
Deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 516 dell'8
luglio 2003

Költségvetés: Évente 500 000 EUR körül

Intenzitás vagy a támogatás összege: Intézkedésenként
változó. (A mezőgazdasági termelőket és a minőségi termékek
jegyzékébe felvett minőségi termékeket képviselő egyesületek és
konzorciumok promóciója és támogatása, a Szerződés 28.
cikkével összhangban; támogatások szakemberek képzéséhez és
alkalmazásához, támogatások a minőségi terméktanúsításhoz
szükséges beruházásokhoz)

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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 465/2004

Megnevezése: A károkat szenvedett mezőgazdasági övezet-
eknek nyújtott támogatások (a 2004. június 17-i forgószél Enna
megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és létesítményeket a
kedvezőtlen időjárási viszonyok 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: 100 %-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 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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 466/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (a 2004. március-júniusi
esőzések Brindisi megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és létesítményeket a
kedvezőtlen időjárási viszonyok 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: 100 %-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 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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Calabria)

Támogatás száma: N 467/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (a 2004. május 30-i
fagy)
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Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben bekövetkezett 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 2005. június 7-i C(2005)1622 végleges
jelzésű bizottsági levél) 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: 2005.5.11.

Tagállam: Svédország

Támogatás száma: N 593/2004

Megnevezése: Támogatás biogazdálkodásra

Célkitűzés: A 2092/91 sz. tanácsi rendeletnek megfelelően
előállított, biogazdálkodásból származó termékek eladásának és
fogyasztásának növelése. A támogatható intézkedések közé
tartozik a piackutatás és a statisztikák, a marketing javítását
célzó intézkedések, kísérleti projektek a biogazdálkodás orga-
nikus fejlődésének és a biotermékek elterjedésének elősegítésére
(a támogatás aránya 100 000 EUR kedvezményezettként egy
hároméves időszakon keresztül, vagy a támogatható költségek
50 %-a, vagyis a legmagasabb megítélhető összeg, amennyiben
a kedvezményezett kis- és középvállalkozás) és hirdetési akci-
ókra a magán- és a közszférában működő étkezdékre és étter-
mekre vonatkozóan (a támogatás aránya a támogatható költ-
ségek 50 %-a)

Jogalap: Riksdagens beslut avseende regeringens proposition
2004/2005: 1. Budgetpropositionen för år 2005

Jordbruksverkets regleringsbrev för 2005 och kommande år

Költségvetés: 15 millió SEK (hozzávetőlegesen
1 648 800 EUR) évente

A támogatás intenzitása vagy összege: L. fent a „Célkitűzés”
alatt

Időtartam: 2010-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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