
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 314/03)

A határozat elfogadásának dátuma: 2004.5.10.

Tagállam: Olaszország (Toscana)

A támogatás száma: N 61/2004

Cím: Az elhullott állatok elszállítására és megsemmisítésére
adott támogatás

Cél: A mezőgazdasági üzemek területén elhullott állatok össze-
gyűjtése, elszállítása és megsemmisítése miatt az állattenyésztők
által viselt költségek támogatása

Jogalap: Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale n.
7 del 19.1.2004 „Interventi a favore degli allevatori in relazione
alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda”

Költségvetés: 810 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: Az elhullott állatok
összegyűjtéséért és elszállításáért: 300 EUR a szarvasmarha- és
a bivalyállomány, és 65 EUR a juh- és a kecskeállomány álla-
taiért. A támogatás mértéke semmiképpen nem haladhatja meg
a tenyésztő által ténylegesen viselt költségek 100 %-át

A 2002. november 1-je és 2004. december 31-e között elhul-
lott állatok csontvázai megsemmisítésének a költségeire:
50 EUR a szarvasmarha- és a bivalyállomány, és 7 EUR a juh-
és a kecskeállomány állataiért. A támogatás mértéke semmi-
képpen nem haladhatja meg a 2002. november 1-je és 2004.
december 31-e között elhullott állatok miatt a tenyésztő által
ténylegesen viselt költségek 100 %-át, illetve a 2004. január 1-
je és a 2004. december 31-e között elhullott állatok miatt a
költségek 75 %-át

Időtartam: A támogatásokat a 2002. november 1-je és 2004.
december 31-e között a mezőgazdasági üzemek területén elhul-
lott állatok tekintetében adják meg

Egyéb információk: A 2004. 01. 19-i 7. sz. törvénytervezet a
Bizottság által az N 639/2001. sz. (A 2002. január 31-i
SG(2002)198 bizottsági határozat [HL C 58/2002]) és az
N 739/2002. sz. (a 2003. január 15-i C(2003)64 bizottsági ha-
tározat [HL C 39/2003]) állami támogatás keretében jóváha-
gyott, meglévő rendszert módosít

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: Spanyolország

A támogatás száma: N 163/2004

Cím: Aragóniában a heves esőzések okozta károk helyreállí-
tását célzó támogatás

Célkitűzés: A heves esőzések okozta károk helyreállítása
Aragóniában

Jogalap: Proyecto de orden por la que se establecen ayudas
para paliar los daños causados por las tormentas y lluvias
torrenciales acaecidas en los meses de julio y agosto de 2003
en determinados municipios de la Comunidad Autónoma de
Aragón

Költségvetés: 285 000 EUR

A támogatás intenzitása vagy összege: Nem éri el a faültet-
vényekben okozott károk összegét

Időtartam: Ad hoc támogatás

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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