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Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 (voorheen artikelen 92 en 93) van het EG-Verdrag
(Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt)
(2000/C 12/02)
Datum waarop het besluit is genomen: 13.12.1999
Lidstaat: Italië (Molise)

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Nummer van de steunmaatregel: N 311/98

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Benaming: Maatregelen ten behoeve van bedrijven die zijn
getroffen door endemische runderleukose
Doelstelling: De steun moet de hervatting van de veehouderij
bevorderen op bedrijven die zijn getroffen door endemische
runderleukose
Rechtsgrond: Legge regionale approvata dal Consiglio regionale del Molise il 16 aprile 1998
Begrotingsmiddelen:
 1998: 500 miljoen ITL
 1999: 400 miljoen ITL
 2000: 350 miljoen ITL
Steunintensiteit of steunbedrag: 50 %
Looptijd: Van 11 juli 1996 tot en met 31 december 1997,
verlenging is mogelijk
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 25.11.1999
Lidstaat: Italië (Emilia-Romagna)
Nummer van de steunmaatregel: NN 114/99 (ex N 91/99)
Benaming: Steun voor de valorisatie en de afzet van de producten van de agrovoeding in het gebied
Doelstelling: Valorisatie en diversifiëring van de landbouwproductie door middel van experimenten, het zoeken naar kwaliteitsproducten en de verkoopbevordering van de producten
Rechtsgrond: Deliberazione della giunta regionale n. 3560 del
30.12.1996
Begrotingsmiddelen:
 1 086 071 EUR voor de plaatselijke groep SOPRIP
 917 932 EUR voor de plaatselijke groep Antico Frignano
 787 477 EUR voor de plaatselijke groep L'Altra Romagna
 917 693 EUR voor de plaatselijke groep Delta 2000

Datum waarop het besluit is genomen: 13.12.1999

Steunintensiteit of steunbedrag:

Lidstaat: Italië (Abruzzo)

 Ten hoogste 50 % voor materiële steun

Nummer van de steunmaatregel: N 88/99

 65 à 80 % voor immateriële steun

Benaming: Maatregelen ten behoeve van telersverenigingen
overeenkomstig Verordeningen (EG) nr. 952/97 en (EG) nr.
2200/96 van de Raad

Looptijd: Vier jaar

Doelstelling: Consolidatie en rationalisatie van bepalingen betreffende telersverenigingen op regionaal niveau
Rechtsgrond: Disegno di legge sulle associazioni di produttori
agricoli e di produttori ortofrutticoli

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Looptijd: Onbepaald
Andere inlichtingen: Het gaat om een algemene kaderwet die
voorziet in de tenuitvoerlegging van Verordeningen (EG) nr.
952/97 en (EG) nr. 2200/96 op regionaal niveau. De wet voorziet niet in steun, in welke vorm ook, ter aanvulling of vervanging van de communautaire financiering. Of artikel 3 betreffende staatssteun verenigbaar is met de gemeenschappelijke
markt zal worden beoordeeld in het kader van steunmaatregel
N 622/98

Datum waarop het besluit is genomen: 25.11.1999
Lidstaat: Denemarken
Nummer van de steunmaatregel: N 258/99
Benaming: Agromonetaire overgangssteun  steun waarvoor
het ontstaansfeit heeft plaatsgevonden op 1 en 3 januari 1999
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Doelstelling: Compensatie van de verliezen aan producteninkomen die het gevolg zijn van de daling van de wisselkoers
die geldt voor bepaalde directe steunmaatregelen in het kader
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Rechtsgrond: Ministerieel besluit, Verordening (EG) nr.
2800/98 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2808/98,
(EG) nr. 2813/98 en (EG) nr. 755/1999 van de Commissie
Begrotingsmiddelen:
 1999: 2,26 miljoen EUR
 2000: 0,75 miljoen EUR
 2001: 0,38 miljoen EUR
Steunintensiteit of steunbedrag: Varieert naar gelang van de
aard van de maatregelen
Looptijd: Drie jaar
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

C 12/3

Datum waarop het besluit is genomen: 9.12.1999
Lidstaat: Portugal
Nummer van de steunmaatregel: N 320/99
Benaming: Maatregelen ten behoeve van producenten die door
de cyclonen in december 1998 zijn getroffen
Doelstelling: Compensatie van de door de landbouwsector
geleden schade
Rechtsgrond: Projecto de decreto-lei relativo a uma ajuda destinada a compensar os agricultores que sofreram prejuízos derivados de ventos ciclónicos em Dezembro de 1998, nas regiões do Alentejo e Algarve
Begrotingsmiddelen: 1 000 miljard PTE (5 miljoen EUR)
Steunintensiteit of steunbedrag: 2,6 % (13,0 % voor kleine
producenten)
Looptijd: Onbepaald
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 9.12.1999
Lidstaat: Italië (Marche)

Datum waarop het besluit is genomen: 13.12.1999

Nummer van de steunmaatregel: N 266/99

Lidstaat: Italië (Lombardije)

Benaming: Aanvullende bijdrage voor landbouwers in de regio
Marche voor het verbouwen van luzerne

Nummer van de steunmaatregel: N 378/99

Doelstelling: Bovenop de in het kader van de cofinancieringsregeling toegekende premie, een bedrag van 20 tot 65 EUR per
hectare betalen aan landbouwers die zich ertoe hebben verbonden luzerne voor kunstmatige droging te verbouwen op percelen waarop reeds luzerne werd verbouwd

Benaming: Bevordering van de afzet van landbouwproducten
overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder l), m) en n) van Regionale Wet nr. 11 van 4 juli 1998
Doelstelling: Verbetering van het imago van de landbouwproducten van deze regio

Rechtsgrond: Programma Zonale Pluriennale Regionale, approvato dalla Commissione con decisione C(96) 2133 del
26.8.1996

Begrotingsmiddelen: Niet bepaald

Begrotingsmiddelen: 502 miljoen ITL (± 250 000 EUR)

Looptijd: Niet bepaald

Looptijd: Een jaar
Begunstigden: Ongeveer 115 tot 130 producenten van luzerne
voor kunstmatige droging

Andere inlichtingen: De Italiaanse autoriteiten hebben zich
ertoe verbonden de Commissie exemplaren voor te leggen
van het in het kader van de regeling gebruikte promotie- en
reclamemateriaal

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Rechtsgrond: Legge regionale 4 luglio 1998, n. 11
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Datum waarop het besluit is genomen: 9.12.1999

Datum waarop het besluit is genomen: 13.12.1999

Lidstaat: Italië (Toscane)

Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

Nummer van de steunmaatregel: N 408/99

Nummer van de steunmaatregel: N 599/99

Benaming: Wijzigingen in het promotieprogramma voor landbouwproducten voor 1999

Benaming: Registers voor rundvee- en schapenhouders

Doelstelling: In Italië en daarbuiten, verbetering van het imago
van landbouwproducten uit de regio
Rechtsgrond: Deliberazione del Consiglio regionale del
23.7.1997, n. 292 «Piano di promozione economica per il
triennio 1998-2000» approvato ai sensi dell'articolo 4 della
Legge regionale 14.4.1997 n. 28
Begrotingsmiddelen: 342 miljoen ITL (176 628 EUR)
Looptijd: Een jaar
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 26.10.1999
Lidstaat: Denemarken
Nummer van de steunmaatregel: N 576/99
Benaming: Agromonetaire overgangssteun  Regeling betreffende oppervlaktesteun voor de akkerbouw
Doelstelling: Compensatie van de verliezen aan producenteninkomen die het gevolg zijn van de daling van de wisselkoers
die geldt voor bepaalde rechtstreekse steun in het kader van het
gemeenschapelijk landbouwbeleid
Rechtsgrond: Ministerieel besluit, Verordening (EG) nr.
2800/98 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2808/98,
(EG) nr. 2813/98 en (EG) nr. 1639/1999 van de Commissie
Begrotingsmiddelen:

Doelstelling: De Britse regering zal een gestandaardiseerd register opstellen en daarvan aan alle rundvee- en schapenhouders in het Verenigd Koninkrijk een exemplaar geven om ervoor te zorgen dat de producenten een register bijhouden dat
op zijn minst de door de autoriteiten vereiste gegevens bevat.
Daardoor zullen de Britse autoriteiten gemakkelijker hun verplichting tot verificatie van de door de producenten verstrekte
gegevens kunnen nakomen. De bedoelde gegevens hebben betrekking op, enerzijds, aanvragen in het kader van door de
Gemeenschap gefinancierde steunregelingen en, anderzijds, de
bepaling van de oorsprong van de dieren. Dankzij de gegevens
in het register wordt het gemakkelijker de overheidsuitgaven te
controleren en zieke dieren, die in sommige gevallen een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren, te traceren
Rechtsgrond: De minister van Landbouw, Visserij en Voeding,
het regionale parlement van Wales, de Schotse minister voor
Plattelandsaangelegenheden en de staatssecretaris voor NoordIerland zullen, in het kader van de hun op grond van de Wet
van 1972 inzake de Europese Gemeenschappen toegekende
bevoegdheden, gratis registers verstrekken aan de rundvee- en
schapenhouders
Begrotingsmiddelen: De totale uitgaven bedragen maximaal
150 000 GBP
Naar schatting ten hoogste 130 000 rundveehouders en
80 000 schapenhouders komen voor de maatregel in aanmerking
Steunintensiteit of steunbedrag: De maatregel is geen steunmaatregel
Looptijd: De registers worden in de winter van 1999-2000
verspreid
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

 1999: 26,38 miljoen EUR
 2000: 8,79 miljoen EUR
 2001: 4,40 miljoen EUR

Datum waarop het besluit is genomen: 13.12.1999
Lidstaat: Duitsland

Steunintensiteit of steunbedrag: In 1999: tussen 10,60 EUR
en 20,85 EUR

Nummer van de steunmaatregel: N 605/99

Looptijd: Drie jaar

Benaming: Bevordering van de kwalitatieve verbetering van
aanvullende inkomensgenererende werkzaamehden op landbouwbedrijven in de Allgäu, Beieren

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Doelstelling: Landbouwers de middelen verschaffen om hun
aanvullende activiteiten (toerisme, verkoop van producten)
kwalitatief te verbeteren
Rechtsgrond: Richtlinie zur Förderung der qualitativen Verbesserung zusätzlicher Erwerbszweige
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Begrotingsmiddelen:
 1999: 1 290 000 DEM
 2000: 300 000 DEM
 2001: 250 000 DEM (nationale financiering)
Steunintensiteit of steunbedrag: De steun bedraagt ten hoogste 25 % van de betrokken investering, binnen een maximumbedrag van 200 000 DEM per investering/per begunstigde
Looptijd: De maatregel blijft van kracht tot en met 2001
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 25.11.1999
Lidstaat: Verenigd Koninkrijk

C 12/5

Benaming: Modernisering van de agro-industriële sector in
Piemonte
Doelstelling: Stimulering van de informatisering en de automatisering
Rechtsgrond: Disegno di legge regionale n. 504/99
Begrotingsmiddelen: 16 miljard ITL (± 8 miljoen EUR)
Looptijd: Een jaar
Begunstigden:
 Voor de punten a), b) en c): 10 tot 50
 Voor punt d: 200 tot 500
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Nummer van de steunmaatregel: N 621/99
Benaming: Tijdelijke agromonetaire steun  Regelingen voor
vlas en hennep
Doelstelling: De inkomensverliezen voor de producenten ten
gevolge van de lagere wisselkoersen die gelden voor sommige
vormen van rechtstreekse steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid compenseren
Rechtsgrond: Ministerieel besluit, Verordening (EG) nr.
2800/98 van de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 2808/98,
(EG) nr. 2813/98 en (EG) nr. 2200/1999 van de Commissie

Datum waarop het besluit is genomen: 25.11.1999
Lidstaat: Nederland
Nummer van de steunmaatregel: N 636/99
Benaming: Intrekking van het fonds milieuonderzoek 1988 
wijziging van de financiering van het fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen milieuproblematiek

 1999: 2,35 miljoen EUR

Doelstelling: Verlaging van de mestproductie, be- en verwerking van mest, afzet van mest en beperking van voor het
milieu schadelijke producten uit mest

 2000: 0,78 miljoen EUR

Rechtsgrond:

 2001: 0,39 miljoen EUR

Verordening tot intrekking verordening Vvr fonds milieuonderzoek 1988

Begrotingsmiddelen:

Steunintensiteit of steunbedrag:
In 1999:
 vlas: 708,98 EUR (hoge wisselkoers) en 615,40 EUR (lage
wisselkoers)
 Hop: 662,88 EUR
Looptijd: Drie jaar
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:
http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Heffingsverordening Vvr fondsen mengvoederindustrie, productie grondstoffen en handel in enkelvoudige diervoeders 1992
Begrotingsmiddelen: Niet meegedeeld
Steunintensiteit of steunbedrag: Voor steun die wordt toegekend via het fonds stimulering praktijkgerichte oplossingen
milieuproblematiek: 20 % van de subsidiabele kosten. Wanneer
het project extra risico's inhoudt en onzekerder is wat betreft
rentabiliteit en uitvoerbaarheid mag dit percentage worden verhoogd tot maximaal 35 %. Wanneer het project onderzoekactiviteiten omvat, mogen de subsidies maximaal 45 % bedragen
Looptijd: Onbepaald

Lidstaat: Italië (Piemonte)

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op
site:

Nummer van de steunmaatregel: N 622/99

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum waarop het besluit is genomen: 13.12.1999

