
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 263/02)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 469/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezeteknek nyújtott támogatások (a 2004. július 12-i
forgószél Foggia 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: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Friuli – Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 470/2004

Megnevezése: Támogatások a kárt szenvedett mezőgazdasági
övezetekben (a 2004. május 23-tól 25-ig tartó fagyok Porde-
none 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 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: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Calabria)

Támogatás száma: N 471/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák (a 2004. június 17,
18, 19-i jégeső) sújtotta mezőgazdasági térségekben nyújtott
támogatások

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és létesítményekben 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 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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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: N 474/2004

Megnevezése: A kárt szenvedett mezőgazdasági övezetekben
történő beavatkozás (a Bergamo megyei, 2004. augusztus 20-i
fagy)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést a kedvezőtlen időjárási
viszonyok következtében ért károk ellentételezése

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 tett intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004. sz. állami támogatási
dosszié keretében a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkal-
mazására tett intézkedés (a Bizottság 2005. június 7-i
C(2005)1622 végleges jelzésű 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: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Campania)

Támogatás száma: N 475/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezetekben nyújtott támogatások (2004. szeptember 3-i
jégeső)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést 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: 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 határozathozatal időpontja: 2005.8.30.

Tagállam: Olaszország (Marche)

Támogatás száma: N 482/2004

Megnevezése: Támogatások a mezőgazdasági és agrár-élelmi-
szeripari minőségtanúsítási és nyomonkövethetőségi rendszerek
fenntartására

Célkitűzés: Intézkedések a minőségi termékek és a nyomonkö-
vethetőségi, valamint a terméktanúsítási rendszerek bevezeté-
sének ösztönzésére a mezőgazdasági és agrárélelmiszeripari
termelésben:

A) támogatások a mezőgazdasági és agrárélelmiszeripari
termékek minőségtanúsítási és nyomonkövethetőségi rend-
szereinek elősegítésére (2., 3., 4., 9., cikk);

B) támogatások a közösségi, nemzeti és regionális szabályo-
zásnak megfelelő bejegyzett minőségi termékek termékleírá-
saihoz való alkalmazákodást célzó technikai segítséghez
(6.cikk)

C) támogatások az eredetmegjelölések megőrzését célzó
konzorciumok létrehozásához (7. cikk)

Jogalap: Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23, articoli 2,
3, 4, 6, 7, 8 e 9

Költségvetés: évente 2 millió EUR körüli összegre becsült
költségvetési keret

Intenzitás vagy a támogatás összege: Intézkedésenként
változó

Időtartam: Az A és C intézkedés 7 év. B intézkedés meghatá-
rozatlan

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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Emilia Romagna)

Támogatás száma: N 484/2004

Megnevezése: Támogatások a kárt szenvedett mezőgazdasági
övezetekben (2004. nyári jégeső Forlí-Cesena, Piacenza,
Ravenna, Ferrara és Modena megyében)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben és létesítményekben
a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk
kompenzációja [jégeső, amely Forlì (2004.7.27.), Piacenza
(2004.6.20.), Ravenna (2004.7.27.), Ferrara (2004.6.2. és
2004.8.3.), Modena (2004.6.2., 2004.7.24. és 2004.8.3.
megyéket sújtotta.)]

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: 50 884,37 EUR az NN 54/A/04 támogatási
rendszer keretében jóváhagyott költségvetés által finanszírozva

Támogatás intenzitása vagy összege: A károk 80 %-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 határozathozatal időpontja: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Friuli – Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 488/2004

Megnevezése: Intézkedések a károsodást elszenvedett
mezőgazdasági területeken (Trieste, Pordenone és Udine
megyékben 2003. és 2004. nyarán bekövetkezett jégeső és
tornádó)

Célkitűzés: A mezőgazdasági létesítményekben a kedvezőtlen
időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk kompenzálása
(2003.13.7-én Pordenone-, illetve 2004.6.27-én Trieszt
megyékben történt jégeső, valamint az Udine megyében
2004.8.26-án pusztító tornádó)

Jogalap: Legge n. 185/1992 e Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Hivatkozással az elfogadott támogatási rend-
szerre (C 12/b/1995 et NN 54/A/04)

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

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

Egyéb információk: A Bizottság által a C 12/b/1995 állami
támogatási dokumentáció keretében elfogadott rendszer alkal-
mazására vonatkozó intézkedés (2003. december 16-i
2004/307/EK bizottsági határozat), valamint az NN 54/A/
2004. számon elfogadott támogatási rendszer (a Bizottság
2005. június 7-i végleges jelzésű C (2005)1622. számú 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 490/2004

Megnevezése: A kárt szenvedett mezőgazdasági övezetekben
történő beavatkozás (a 2004 április-májusi Palermo megyei
viharos szelek)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelést és üzemeket a
kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében ért károk ellent-
ételezése

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 tett intézkedés

Egyéb információk: Az NN 54/A/2004. sz. állami támogatási
dosszié keretében a Bizottság által jóváhagyott rendszer alkal-
mazására tett intézkedés (a Bizottság 2005. június 7-i
C(2005)1622 végleges jelzésű 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/
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A határozat elfogadásának időpontja: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Puglia)

Támogatás száma: N 495/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági térségekben nyújtott támogatások (2004. július 26-i jégeső
Brindisi megyében)

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

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Utalás az elfogadott támogatási rendszerre (NN
54/A/04)

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

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 határozathozatal időpontja: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Campania)

Támogatás száma: N 512/2004

Megnevezése: Természeti katasztrófa által sújtott mezőgazda-
sági területekre vonatkozó intézkedések. (2004 szeptember 1.,
2., 3., 6. és 25-i jégeső, Nápoly és Benevento megyékben)

Célkitűzés: A mezőgazdasági létesítményekben a kedvezőtlen
időjárási viszonyok miatt bekövetkezett károk kompenzálása

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

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

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

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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 513/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági térségekben nyújtott támogatások (2004. július 17-i jégeső,
felhőszakadás és özönvízszerű esőzés Catania és Trapani
megyékben)

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

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: 22 353 000 EUR, amelynek finanszírozása az
NN 54/A/04 támogatási rendszer keretében jóváhagyott költ-
ségvetésből történik

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig

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: 2005.7.29.

Tagállam: Hollandia (Flevoland)

Támogatás száma: N 516/2003

Megnevezése: Iskolai gyümölcs-program Flevolandban

Célkitűzés: A támogatási intézkedés célja, hogy előmozdítsa a
gyümölcs(alma)-fogyasztást a holland Flevoland tartomány álta-
lános és középiskoláiban
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Jogalap:
– Decentralisatie-overeenkomst van de Staat der Nederlanden

en de provincie Flevoland met betrekking tot het Enkel-
voudig Programmeringsdocument (EPD) 2000-2006. (PME
000320/08, 24.1.2001)

– EPD-overeenkomst tussen de provincie Flevoland en Stich-
ting schoolfruit Flevoland

Költségvetés:
– Beruházási támogatás: EUR 155 000

– Műszaki támogatás: EUR 144 000

– Reklám-/Promóciós támogatás: EUR 12 500

Támogatás intenzitása vagy összege:
– Beruházási költségekre: 38 %

– Műszaki támogatásra: 48 %

– Reklámra: 25 %

Időtartam:
– Beruházási támogatás: egyszeri

– Technikai támogatás és reklámtámogatás: 2005-2007

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: 2005.8.12.

Tagállam: Olaszország (Friuli-Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 525/04

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: Támogatások a káro-
sodott mezőgazdasági övezetekben (2004. június 19-i és 20-i
jégeső Udine és Pordenone megyékben)

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