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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2008/C 294/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.13.

A támogatás száma NN 68/03

Tagállam Belgium

Régió Vlaanderen

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Ophaling en verwerking van krengen van landbouwdieren

Collecte et transformation des cadavres d'animaux d'exploitation

Jogalap Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voor-
koming en het beheer van afvalstoffen. Besluit van de Vlaamse regering van 24
mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval. Ministe-
rieel besluit van 16 december 1999 houdende nadere bepalingen omtrent het
abonnement voor de financiering van het ophalen en verwerking van krengen
voor 2000

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Elhullott állatok eltávolítása és megsemmisítése; állati eredetű termékek tárolása
és megsemmisítése

A támogatás formája Elhullott állatok eltávolításával és megsemmisítésével, valamint állati eredetű
termékek tárolásával és megsemmisítésével kapcsolatos költségekre adott kárté-
rítés

Költségvetés Teljes költségvetés: 53 millió EUR

A támogatás intenzitása 1993-2003: Az elhullott állatok eltávolításával és megsemmisítésével kapcsola-
tos költségek legfeljebb 100 %-a; az állati eredetű termékek tárolásával és
megsemmisítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 100 %-a.

2004-2007: Az elhullott állatok eltávolításával kapcsolatos költségek legfeljebb
100 %-a, az elhullott állatok megsemmisítésével kapcsolatos költségek legfeljebb
75 %-a

Időtartam 1993-2007

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság
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A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

OVAM
Stationstraat 110
B-2800 Mechelen

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.2.

A támogatás száma NN 52/07

Tagállam Észtország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Hukkunud põllumajandusloomade korjuste jäätmekäitlusettevõttes hävitamise ja
kokkuveo teenuse kulude katmine

Jogalap – 2007. aasta riigieelarve seadus

– 2007. aasta kohta käiv riigieelarvelise eraldise leping Loomsete Jäätmete käit-
lemise AS-ga

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Elhullott állatok eltávolítása és megsemmisítése

A támogatás formája Támogatott szolgáltatás

Költségvetés Teljes költségvetés: 154 millió EEK

Tervezett éves költségvetés: 22 millió EEK

A támogatás intenzitása Az elhullott állatok megsemmisítése költségeinek legfeljebb 75 %-a.

Az elhullott állatok eltávolítása költségeinek legfeljebb 50 %-a

Időtartam 2007.5.1.-2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazat Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Põllumajandusministeerium
Lai 39/41
EE-15056 Tallinn

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.3.

A támogatás száma NN 67/07

Tagállam Írország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Stamp duty relief for farm consolidation

Jogalap Section 121 of the Finance Act 2005

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A földszerzés megkönnyítése és a földterületek feldaraboltságának csökkentése

A támogatás formája Illetékkedvezmény

Költségvetés Legfeljebb 1 millió EUR

A támogatás intenzitása 9 %

Időtartam 2005.7.1.-2007.6.30.

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Revenue Commissioners
Dublin Castle
Dublin 2
Ireland

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja 2008.10.13.

A támogatás száma N 235/08

Tagállam Görögország

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, χαλάζι, παγετό, χιονόπτωση,
χιονοθύελλα), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2006»

Jogalap Σχέδιο διϋπουργικής απόφασης

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kedvezőtlen időjárási viszonyok, természeti katasztrófák miatt bekövetkezett
károk kiegyenlítése
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A támogatás formája Támogatások

Költségvetés 50 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Legfeljebb 80 %

Időtartam 2010 végéig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

ΕΛ.Γ.Α.
Μεσογείων 45,
GR-11510 Αθήνα

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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