
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 316/10)

A határozat elfogadásának dátuma: 2004.7.14.

Tagállam: Egyesült Királyság (Anglia)

Támogatás sorszáma: N 233/2004

Címe: Erdőgazdálkodási támogatási rendszer (Anglia) (1988) –
Újratelepítési és megújítási támogatás

Célkitűzés: Lehetővé tenni az erdőtulajdonosok és haszon-
bérlők számára, hogy vállalják az erdők újratelepítését az erdők
pótlásába történő befektetéssel (azaz: újratelepítés vagy
megújítás)

Jogi alap: The Forestry Act 1979

Költségvetés: Évente 1,5 millió GBP

A támogatás intenzitása vagy összege: A tevékenységek
támogatása legfeljebb a jogosult költségek 80 %-a erejéig

Időtartam: 1 év, 2004 júliusától

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: 2004.11.30.

Tagállam: Németország

A támogatás száma: 243/2004. sz

Megnevezése: A biológiailag lebontható kenőanyagok haszná-
latának ösztönzése

Célkitűzés: A meglévő, 651/2002 sz. támogatási programot 2
évvel meg kellene hosszabbítani. A támogatás ösztönzi a bioló-
giailag lebontható kenőanyagokkal és hidraulikafolyadékokkal
működő berendezések, valamint az olyan gépek és üzemek
használatát, amelyeket ennek megfelelően át lehet alakítani,
hogy ezáltal ösztönözzék a vállalatokat a környezetbarát
termékek használatára. E termékek piaci részesedése növelé-
sének a célja a gazdasági hatékonyság javítása és a termékfej-
lesztés támogatása

Jogalap: Richtlinien zur Förderung von Projekten zum Schwer-
punkt Einsatz von biologisch schnell abbaubaren Schmiers-
toffen und Hydraulikflüssigkeiten auf Basis nachwachsender
Rohstoffe

Költségvetés: A támogatási program éves költségvetése 7
millió EUR 2005-ben és 5 millió EUR 2006-ban

A támogatás intenzitása vagy összege: A támogatható költ-
ségek 60 %-a

Időtartam: 2006.12.31-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: 2004.12.22.

Tagállam: Olaszország (Abruzzo)

Támogatás száma: N 261/2004

Megnevezése: „Credito agrario agevolato”

Jogalap: Legge regionale 14 settembre 1994, n. 62 e Legge
regionale 9 marzo 2004, n. 11

Célkitűzés: A 2004. március 9-i 11. sz. tartományi törvény
módosítja az 1994. szeptember 14-i 62. sz. tartományi
törvényt a kedvezményes mezőgazdasági hitelt illetően

Költségvetés: A tartományi hatóságok 2004-re 900 000
EUR-s költségvetési keretet biztosítanak

Intenzitás vagy a támogatás összege: Az első állatvásár-
láshoz és berendezésekhez, felszerelésekhez nyújtott beruházási
támogatás: hátrányos helyzetű övezetekben a támogatható
beruházások 50 %-a, a többi övezetben 40 %.

Az alkalmazandó kamatláb 1,10 %-a

Időtartam: 5 év, 2009. 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 dátuma: 2004.6.18.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás sorszáma: N 295/2003

Címe: Bioenergiai Infrastruktúrarendszer

2005.12.13.C 316/22 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



Célkitűzés: A cél a megújuló energiaforrásoknak az elek-
tromos áram és hő termelésére való felhasználásának támoga-
tása

Jogi alap: The scheme has been initiated by the UK
Government as a voluntary proposal and will be established
under section 153(4) of the Environmental Protection Act
1990

Költségvetés: 3,5 millió GBP (5,1 millió EUR) költségvetési
összeg áll rendelkezésre

A támogatás intenzitása vagy összege: Legfeljebb 100 %

Időtartam: Öt év, támogatás nyújtása csak az első három
évben

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: 2004.7.6.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás sorszáma: N 498/03

Címe: Ipari Fórum Alkalmazási Rendszer: Gabona-rendszer

Célkitűzés: Az N470/99 (az Ipari Fórum Alkalmazási Rend-
szer – továbbiakban IFAS) jóváhagyásának részeként az Egye-
sült Királyság hatóságai vállalták, hogy alkalmazzák a vonat-
kozó közösségi iránymutatásokat a mezőgazdasági ágazatra, és
értesítik a Bizottságot a mezőgazdasági ágazatban alkalmazott
egyes támogatásokról. Az IFAS célja a piaci versenyképesség
folyamatos ösztönzése a legjobb gyakorlat átadásával az ágaza-
tokon belül. E támogatás célja a fokozott versenyképesség a
gabona ágazatban

A legjobb gyakorlatnak a gabona ellátási lánc számára történő
átadásával és a gabona ellátásban tevékenykedő vállalkozások
gyakorlatának javításával a szándék az ellátási lánc integráció-
jának és hatékonyságának javítása. Az eszköz ennek eléréséhez
olyan célzott program, amely azonosítja és célba veszi az ellá-
tási lánc gyengeségeit

Jogi alap: L Sections 7 and 8 of the Industrial Development
Act 1982

Költségvetés: A támogatási kifizetések összege, amelyet a
Hazai Termesztésű Gabona Hatóság (HGCA) kezel, az alábbi:

– 2003/04: 200 000 GBP (kb. 297 000 EUR)

– 2004/05: 458 000 GBP (kb. 680 000 EUR)

– 2005/06: 549 000 GBP (kb. 815 000 EUR)

– 2006/07: 203 000 GBP (kb. 301 000 EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: 50 %, a különbözet
magánfinanszírozással kiegészítve. A teljes projektköltséget a

HGCA kezeli. Az egyes kedvezményezettek nem kaphatnak
100 000 EUR-nál nagyobb összeget három év alatt

Időtartam: 3 év a jóváhagyás dátumától számítva

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: 2004.6.11.

Tagállam: Ausztria

Támogatás sorszáma: N 499/03

Címe: BSE-vel kapcsolatos támogatási intézkedések

Célkitűzés: A BSE-vel és az állati hulladék és elhullott állatok
elhelyezésével kapcsolatos finanszírozási intézkedések. Támoga-
tásokat fizetnének az állatok (szarvasmarhafélék és kis
kérődzők) vágásakor törvény szerint végrehajtott BSE és TSE
vizsgálatokkal, a TSE iránymutatások értelmében az elhullott
állatok szállításával és elhelyezésével kapcsolatban felmerült
költségekre, vagy alternatív módon, az ilyen költségeket fedező
biztosítási prémiumok valamint a TSE iránymutatások szerint
meghatározott kockázati anyagok valamint a kereskedelmi érté-
kesítésre már nem alkalmas hús- és csontliszt megsemmisíté-
sének költségeire

Jogi alap: Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und
der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen (BMGF) zur
Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der
TSE- und BSE-Vorsorge, Falltieren und Schlachtabfällen

Költségvetés: 6,8 millió EUR nemzeti támogatás a BSE/TSE
vizsgálatokra és 10,9 millió EUR az egyéb intézkedésekre

A támogatás intenzitása vagy összege: Alintézkedésenként
változó

Időtartam: Egyszeri 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 dátuma: 2004.5.14.

Tagállam: Olaszország (Trento autonóm tartomány)

A támogatás száma: N 531/03

Cím: A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta károk után a
gazdálkodók kártérítését célzó támogatások (deliberazione no

2724, 2003. október 17.)
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Célkitűzés: Azon mezőgazdasági termelők kártalanítása,
akiknek szénatermelése a kedvezőtlen időjárási viszonyok
következtében kárt szenvedett

Jogalap: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2724 del 17
ottobre 2003: «Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori
delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; criteri
e modalità per l'attuazione degli interventi per la siccità
dell'annata 2003»

Költségvetés: 10 000 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: A kár legfeljebb
80 %-a

Időtartam: A kérelmek elbírálásának idejére korlátozódik

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: 2004.5.10.

Tagállam (régió): Olaszország

Támogatás sorszáma: N 536/2003

Címe: Regionális beavatkozás a Confidi fejlesztése érdekében a
mezőgazdasági ágazatban

Célkitűzés: Kiegészítő garanciák nyújtása gazdák és szövetke-
zetek számára és konzultációs szolgáltatások nyújtása a
régióban működő gazdálkodók számára a Confidin keresztül

Jogi alap: Legge Regionale n. 13 del 25.7.2003 «Interventi per
lo sviluppo dei Confidi nel settore agricolo»

Költségvetés: 1 032 913,80 EUR garanciára és
516 456,90 EUR technikai segítségnyújtásra az első évre

A támogatás intenzitása vagy összege: A kiegészítő garan-
ciák készpénz támogatási egyenértékének kiszámítása a piaci
kölcsönkamatok és a bank által megadott, a garancia meglétét
követő tényleges kölcsönkamat különbségeként történik,
levonva a kedvezményezett által fizetett összeget (a garancia
nyújtásával kapcsolatos prémium és költség). A technikai segít-
ségnyújtási támogatás kedvezményezettenként legfeljebb
100 000 EUR, bármely három éves időszakra vonatkozóan. A
támogatás intenzitása legfeljebb a jogosult költségek 70 %-a

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 az időpontja: 2004.4.19.

Tagállam: Olaszország (Calabria)

A támogatás száma: N 559/03

Cím: A kártalanítás feltételeinek és módjának megállapítása a
gyümölcságazatban 2003. április 7-e és 9-e között, Calabria
bizonyos községeiben bekövetkezett fagyok miatt

Cél: Azon mezőgazdasági termelők kártalanítása, amelyek
csonthéjas gyümölcs és cedrát termése károkat szenvedett a
kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt

Jogalap: Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre
2003, n. 824: «Determinazione dei criteri e delle modalità di
erogazione d'indennizzi in favore del settore frutticolo a seguito
delle gelate verificatesi in alcuni comuni della Calabria dal 7 al
9 aprile 2003»

Költségvetés: 1 600 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: A károk mértéke
szerint változó (formula alapján meghatározva)

Időtartam: 1 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: 2004.8.12.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 731/2002 – Módosítás

Megnevezése: Támogatások a juhvertikum számára a minőség
jegyében

Célkitűzés: Az ellenőrzés költségeinek részbeni átvállalása a
minőségi birkatenyésztés érdekében

Költségvetés: 1 630 000 EUR évente

Támogatás intenzitása vagy összege: Az első évben a támo-
gatás összege a támogatható költségek 100 %-a, a második
évben 83 %-a, a harmadik évben 67 %-a, a negyedik évben
50 %-a, a hatodik évben 33 %-a, és a hatodik évben 17 %-a

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/
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