
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 265/02)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.9.14.

Tagállam: a Lett Köztársaság

Támogatás száma: N 94/2005

Megnevezése: Külföldi szaporítóanyag vásárlására vonatkozó
támogatás

Célkitűzés: A termelés javítása, valamint az állatállomány
minőségének emelése a jobb genetikai minőségű állatok beszer-
zése által

Jogalap:
– 1998. gada 5. maija Ciltsdarba likums (1998. gada 21. aprīļa

Latvijas Vēstnesis),

– Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 70
(2005. gada 17. februāra Latvijas Vēstnesis)

Költségvetés: 2005. és 2006. évekre 1 100 000 lat

Támogatás intenzitása vagy összege: a támogatható költ-
ségek 50 %-a a hátrányos helyzetű területeken, és 40 % az
egyéb területeken

Időtartam: 2005 – 2006

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 (Friuli Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 145/05

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: a kárt szenvedett
mezőgazdasági övezetekben nyújtott támogatások (esőzések,
havazás és forgószél, a 2004. október 26. és november 20.
közötti időszak, Udine 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: 2005.8.25.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 320/2005

Megnevezése: Ile de France régióban a biogazdálkodás fenntar-
tására irányuló regionális támogatás

Célkitűzés: Környezetvédelem

Jogalap: Articles L 1511-1 et L 1511-1 -1 du Code général des
collectivités territoriales

Költségvetés: Költségvetés teljes összege: 3,5 millió EUR

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 % (a vidékfejlesz-
tésre vonatkozó rendelet felső határán belül)

Időtartam: 2005 – 2010

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 (Apulia)

Támogatás száma: N 380/2005

Megnevezés: Intézkedések a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (özönvízszerű esők a 2004.
november 13-tól 2005. március 5-ig tartó időszakban Foggia
megyében)
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Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a
mezőgazdasági termelésben és létesítményekben bekövetkezett
károk kompenzációja

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 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: 2005.8.10.

Tagállam: Olaszország (Emília-Romagna)

Támogatás száma: N 526/04

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: a kárt szenvedett
mezőgazdasági övezetekben nyújtott támogatások (a 2004.
február 20. és május 9. közötti tartós esőzések, Bologna,
Modena és Parma 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 határozathozatal időpontja: 2005.8.2.

Tagállam: Olaszország (Apulia)

Támogatás száma: N 527/2004

Megnevezése: Intézkedések a természeti katasztrófák miatt
károsodott mezőgazdasági övezetekben ( 2004. június 2.-i és
2004. július 25.-i jégeső)

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)

Intenzitás vagy a támogatás 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: 2005.7.29.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: N 530/2004

Megnevezése: Támogatások a természeti katasztrófák sújtotta
mezőgazdasági övezetekben (a 2004 június 20-i fagy és
felhőszakadás Pavia megyében)

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

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: 16 117 610 EUR az NN 54/A/04 támogatási
rendszer keretében jóváhagyott költségvetés által finanszírozva

Támogatás intenzitása vagy összege: 100 %-ig
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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: 2005.8.11.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: N 533/04

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: Támogatások a káro-
sodott mezőgazdasági övezetekben (2004. június 12-i és 20-i
jégeső, Brescia és Cremona megyék)

Célkitűzés: Meteorológiai információk nyújtása azokra az
időjárási viszontagságokra vonatkozóan, amelyekre az NN 54/
A/96 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 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)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 (Piemonte)

Támogatás száma: N 534/2004

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági térségekben nyújtott támogatások (2004 júniusában Ales-
sandria, Cuneo és Torino megyében hullott jégeső)

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/

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.12.

Tagállam: Olaszország (Marche)

Támogatás száma: N 587/04

Megnevezése: 102/2004 jogi határozat: támogatások a káro-
sodott mezőgazdasági övezetekben (zuhogó esők 2004. július
11. és augusztus 4. között Ascoli Piceno megyében)

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 információ: 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/
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A határozathozatal időpontja: 2005.8.4.

Tagállam: Olaszország (Piemont)

Támogatás száma: N 589/2004

Megnevezése: Intézkedések a károsodott mezőgazdasági
övezetekben (2004 augusztus 2-án és 8-án bekövetkezett jégeső
és áradás, Biella és Cuneo megyékben)

Célkitűzés: A kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében
a mezőgazdasági termelésben és létesítményekben bekövetke-
zett károk kompenzálása ( a 2004 augusztus 2-i és 8-i jégeső
és áradás által sújtott Biella és Cuneo megyék)

Jogalap: Decreto legislativo n. 102/2004

Költségvetés: Az NN 54/A/04 állami dokumentáció keretében
elfogadott költségvetésből finanszírozandó 1 771 120 EUR

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/
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