
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 278/03)

A határozat elfogadásának időpontja: 2005.8.31.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 381/2005

Megnevezése: Regionális törvény 5/2005, 9. cikk. Támogatás
a mezőgazdasági termelés fejlesztésére

Célkitűzés: A támogatást a mezőgazdasági üzemekbe történő
beruházásokra nyújtják

Jogalap: Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 „Interventi per
la valorizzazione delle produzioni”

Költségvetés: 978 500 EUR 2005-re

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatás intenzi-
tása a támogatható kiadások 50 %-a a hátrányos helyzetű
régiók esetében, ezt növelik a fiatal gazdálkodók esetében a
létrehozástól számított öt éven belül 5 %-kal

Időtartam: 2011. 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: 2005.9.14.

Tagállam: Olaszország (Szicília)

Támogatás száma: N 148/2005

Megnevezése: A természeti katasztrófák sújtotta mezőgazda-
sági övezetekben nyújtott támogatások (felhőszakadások a
2004. szeptember 6–8. közötti időszakban Szicília régió egyes
településein, Caltanissetta tartományban)

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 információ: 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: 2005.9.6.

Tagállam: Olaszország (Toscana)

Támogatás száma: N 211/2005

Megnevezése: Intézkedések a ragadozók által megtámadott
állattenyésztési állomány védelmére

Célkitűzés: Támogatás a megelőző és védelmi beruházásokhoz
és a védett ragadozó állatok támadásai okozta károk elleni
biztosítási díjak fizetéséhez

Jogalap: Proposta di legge „Tutela del patrimonio zootecnico
soggetto a predazione”

Költségvetés: 565 000 EUR a 2006. évre

Intenzitás vagy a támogatás összege: A beruházásokhoz: a
támogatható költségek 40 %-a és 50 %-a a hátrányos helyzetű
övezetekben. A biztosítási díjakhoz: a termelés 30 %át megha-
ladó veszteségek miatti díjak költségének 80 %-a és 20 % a
hátrányos helyzetű övezetekben. A termelés 20 %-vagy 30 %-
ánál kisebb veszteségek esetén a támogatás a biztosítási díjak
költségének 50 %-ára szorítkozik

Időtartam: hat 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: 2005.9.14.

Tagállam: Olaszország (Veneto)

Támogatás száma: N 303/04

Megnevezése: Támogatások a birtokfelületek tagosításához és
növeléséhez

Célkitűzés: A mezőgazdasági földbirtokok szerkezetátalakítása

Jogalap: Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 „Nuove
norme per gli interventi in agricoltura”, articoli 32, 33 e 34

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, articolo 13

Deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 21 giugno
2005

Költségvetés: 1 400 000 EUR az első évben, majd azt
követően az éves pénzügyi törvényekben meghatározott költ-
ségvetés

2005.11.11. C 278/11Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Támogatás intenzitása vagy összege: 32. és 33. cikk: 40 % a
nem hátrányos helyzetű övezetekben és 50 % a hátrányos
helyzetű övezetekben, minden esetben 5 százalékpont növelés
a fiatal gazdálkodóknak, akik a berendezkedésüket követő öt
éven belül tagosítást valósítanak meg.

34. cikk: a bérelt földterület kataszterenkénti jövedelmének
legfeljebb 50 %-a a bérleti szerződés teljes időtartama alatt,
100 000 EUR felső határral támogatottanként és három éves
időszakonként (ez a mezőgazdasági ágazaton kívül elhe-
lyezkedő támogatottaknak szóló intézkedés nem képez állami
támogatást)

Időtartam: Hat 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: 2005.8.12.

Tagállam: Olaszország (Bolzano autonóm megye)

Támogatás száma: N 325/2005

Megnevezése: A Garzason-Tisens Szövetkezetnek nyújtott
támogatás a kedvezőtlen klimatikus viszonyok miatt elszenve-
dett veszteségekért (2004. július 6-i fagy)

Célkitűzés: A mezőgazdasági termelésben a kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok miatt elszenvedett károk kompenzációja (2004.
július 6-i fagy)

Jogalap: Legge provinciale n. 8/1985 e successive modifiche,
articolo 5-bis

Költségvetés: 324 000 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: a veszteségek 11 %-a

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

Egyéb információ: Az N 679/2001. sz. állami támogatási
dokumentáció (a Bizottság C(2002)256 jelzésű, 2002. február
21-i levele) keretében a Bizottság által elfogadott rendszer alkal-
mazására 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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