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

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2009/C 70/05)

A határozat elfogadásának időpontja 2009.2.25.

A támogatás száma NN 116/02 ex N 563/02

Tagállam Hollandia

Régió —

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Tijdelijke noodmaatregel: overname varkens wegens MPA-verontreiniging

Jogalap Artikelen 93 en 26 van de wet op de bedrijfsorganisaties. Algemene Voor-
waarden tijdelijke noodmatregel overname varkens wegens MPA-verontreiniging
zoals vastgesteld door het Productschap Vee en Vlees

Az intézkedés típusa Egyszeri kompenzációs intézkedés

Célkitűzés Állatok és emberek egészségének védelme, az MPA-szennyeződés elterjedésének
megelőzése: annak megakadályozása, hogy az MPA a táplálkozási láncba
kerüljön

A támogatás formája Azon üzemek kompenzációja, ahol MPA-szennyeződés gyanúja miatt sertéseket
vágtak le, mivel az üzem néhány egyede az MPA-szennyeződés vizsgálata során
pozitív eredményt mutatott

Költségvetés 6 350 000 EUR

A támogatás intenzitása A sertések piaci értékének legfeljebb 100 %-a

Időtartam 2002. augusztus–szeptember

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság – állattenyésztés (sertés)

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Egyéb információ Az EK-Szerződés 87. cikke (2) bekezdésének b) pontja – rendkívüli esemény

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.1.13.

A támogatás száma N 394/08

Tagállam Spanyolország

Régió Navarra

A támogatás megnevezése (és/vagy a
kedvezményezett neve)

Ayudas para el fomento de sistemas de producción ganadera sostenibles

Jogalap Orden foral de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se establecen las normas reguladoras para la concesión de las ayudas para el
fomento de sistemas de producción ganadera sostenibles
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Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés Támogatás nyújtása a navarrai állattenyésztő gazdaságokban meghonosítandó
fenntarthatóbb termelési formákkal kapcsolatos agrár-környezetvédelmi kötele-
zettségvállalások teljesítéséhez

A támogatás formája Közvetlen támogatás

Költségvetés 12 000 000 EUR

A támogatás intenzitása Hektáronként legfeljebb 35 EUR

Időtartam 2013. december 31-ig

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
C/ Tudela, 20
31003 Pamplona (Navarra)
ESPAÑA

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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