
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 331/04)

Támogatás száma: XA 343/08

Tagállam: Dánia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Sundhedsstyring i vildtopdræt

Jogalap:

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forord-
ninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndi-
gelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 300 000 DKK

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: 2008. október 1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. szeptember 30-ig

A támogatás célja: A program célja annak biztosítása, hogy a
vadászati célból szabadon engedett fiatal szárnyasvadak egészsé-
gesek legyenek, és emberi fogyasztásra alkalmas életképes szár-
nyasvad-populációt képezzenek. Mivel a nagyon fiatal szár-
nyasvadak állománypusztulási aránya gyakran magas, a program
tájékoztatást kíván biztosítani a legfiatalabb szárnyasvadak pusz-
tulásának fő okairól. A tenyésztési veszteségek minimalizálása
céljából az összegyűjtött adatok alapján kidolgoznak egy kézi-
könyvet, amely a keltetés utáni első három hét során segítséget
nyújthat a szárnyasvadállomány (főként fácánok) megfelelő
gondozásában.

A támogatás végső kedvezményezettjei szárnyasvadtenyésztők, a
programban csak kis- és középvállalkozások vehetnek részt.

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésé-
nek c) pontjával összhangban, tanácsadási szolgáltatások költsé-
geivel kapcsolatban nyújtják

Az érintett ágazat(ok): Vadmadarak

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 Copenhagen V

Internetcím:

http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 344/08

Tagállam: Franciaország

Régió: Département du Gers

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Programme d'aide en faveur du remplacement des éleveurs
gersois

Jogalap:

– az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke,

– articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code
général des collectivités territoriales,

– délibération du Conseil général du Gers du 29 juillet 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 60 000 EUR/év

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás mérté-
ke a fiatal gazdálkodók esetében a napi helyettesítési költségek
35 %-a, más állattenyésztők esetében a napi helyettesítési költ-
ségek 35 %-a, gazdaságonként legfeljebb évi 24 nap erejéig

A végrehajtás időpontja: 2008, attól a naptól kezdve, amelyen
a mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján
közzéteszik

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008
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A támogatás célja: A helyettesítés olyan megoldás, amely lehe-
tővé teszi az üzemben egész évben mindennapi jelenlétet
igénylő tevékenységeket folytató mezőgazdasági termelőknek,
hogy munka- és életritmusuk hasonló legyen a más gazdasági
ágazatban dolgozókéhoz. Ugyanakkor – eltekintve azoktól az
esetektől, amelyeknél ennek költségeit megtérítik (szülési és
gyermekgondozási szabadság, balesetre vagy betegségre vonat-
kozó magánbiztosítás) – e helyettesítési szolgáltatásokat költsé-
gességük miatt ritkán veszik igénybe.

A javaslat alapján tehát támogatással ösztönöznék az említett
szolgáltatások igénybevételét. A támogatást minden olyan valós
költséggel kapcsolatban nyújtanák, amely a gazdálkodó betegség,
szabadság vagy szakmai továbbképzés esetén való helyettesíté-
séből adódik (kivéve a szakszervezetek által támogatott költsé-
geket). A támogatást természetben, támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek
adott közvetlen kifizetéseket.

A mezőgazdasági mentességi rendelet 15. cikkének 4. pontjával
összhangban a támogatás nem korlátozódna a termelői vagy
más meghatározott szervezetek tagjaira. Ha a támogatást vala-
mely termelői vagy más szervezetnek olyan szolgáltatás miatt
nyújtanák, amelyet nem saját tagjának nyújtott, akkor a támo-
gatás összege kizárólag a helyettesítési szolgáltatásokkal kapcso-
latos kiadásokhoz igazodna

Az érintett ágazat(ok): Valamennyi olyan mezőgazdasági
üzem, amelyben a (főfoglalkozású) gazdálkodónak egész évben a
gazdaságban kell tartózkodnia

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil Général du Gers
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement
81, route de Pessan
F-32000 AUCH

Internetcím:

http://www.gers-gascogne.com/ovidentia/index.php?tg=oml&
file=publication/fich.html&art=1211&cat=33

Támogatás száma: XA 345/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Catalonia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Ayudas para la repoblación ganadera de reproductores bovinos
sacrificados por motivo de saneamiento oficial

Jogalap:

Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación
y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas para la reposición de animales reproductores bovinos
sacrificados por motivos de saneamiento oficial y se convocan
las correspondientes al año 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
Évi 810 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az állategészségügyi
okokból leölt állatok pótlására legfeljebb 500 EUR állatonként.
A támogatás összege állatonként nem lehet több, mint az új
állat vételára és adott esetben a biztosításból befolyt, valamint a
betegség következtében fel nem merült szokásos költségekből
megmaradt összeg különbözete, és a bruttó támogatási inten-
zitás nem haladhatja meg a 100 %-ot

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól fogva, amikor az
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató-
ságának honlapján közzéteszik az 1857/2006/EK rendelet
szerinti mentességi kérelem jegyzékszámát. A jogalap a kataló-
niai hivatalos közlönyben (Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya) való közzétételét követően lép hatályba, várhatóan
2008. szeptemberétől

A program időtartama: 2008-as közzétételétől 2013.
december 31-ig

A támogatás célja: A támogatás célja az 1857/2006/EK rende-
let 10. cikkével összhangban a hús-, tej- illetve harci hasznosí-
tású szarvasmarhák tenyészállatainak állategészségügyi okokból
történő leölése következtében az állattartókat ért kár ellentétele-
zése, valamint pénzeszközök biztosítása a betegség megjelenése
előtti tenyészállat-létszám helyreállításához.

A támogatásokat a szarvasmarha-tuberkulózis és/vagy a szarvas-
marha-brucellózis elleni harc jegyében nyújtják, tehát:

– olyan betegségről van szó, amelynek kitörését az állami ható-
ságok hivatalosan elismerték,

– a szóban forgó betegség megelőzésére vagy felszámolására
irányuló közösségi, nemzeti vagy regionális szintű állami
program részét képezik,

– nem vonatkoznak azokra az intézkedésekre, amelyekre vonat-
kozóan a közösségi jogszabályok előírják, hogy azok költsé-
geit a mezőgazdasági üzem viseli,

– nem vonatkoznak olyan betegségre, amelynek az ellenőrzési
intézkedéseire a közösségi jogszabályok speciális díjakat írnak
elő,

– az állatokat egészségügyi okokból ölték le a 2007. és
2008. gazdasági év során a gazdaságban végrehajtott állat-
egészségügyi kiürítés keretében; a pótlandó állatok leölése
2007-ben történhetett, így a támogatási program megfelel az
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (8) bekezdésében előírt
azon követelménynek, hogy a kár felmerülését követő három
éven belül be kell vezetni, és a támogatást a kár felmerülését
követő négy éven belül ki kell fizetni.

Csak mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak számító állattartó
gazdaságok számára nyújtható ilyen támogatás
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Az érintett ágazat(ok): A NACE 01.41 (explotación de ganado
bovino para la producción de leche) és 01.42 (explotación de
otro ganado bovino y búfalos) kódok alá tartozó, tej-, hús- vagy
harci hasznosítású szarvasmarha-fajták tenyészállatai

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Departamento de Agricultura, Alimentación y acción Rural de la
Generalitat de Catalunya
Gran Vía de les Corts Catalanes nos 612-614
E-08007 Barcelona

Internetcím:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%
20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%
20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008267.pdf

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 349/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Liguria
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:
Concessione di contributi per le spese relative alla tenuta dei
Libri Genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali
del bestiame

Jogalap:
Delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 12.9.2008 «Criteri e
modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge
regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di regolamento
(CE) n. 1857/2006 della Commissione» e articolo 1 della legge
della Regione Liguria 4 agosto 2000 n. 36 «Norme in materia di
associazioni allevatori»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás:
A támogatást az állam évente bocsátja a tartomány rendelkezé-
sére, a megvizsgált állatok száma, a tenyészetek istállóinak
száma, illetve az adott terület környezetvédelmi és termelési
körülményei alapján; a támogatás összege a 2008-as évre
748 250 EUR-ban került megállapításra

A támogatás maximális intenzitása: A 2000. augusztus 4-i
tartományi törvény 1. cikke a támogatás maximális intenzitását
a törzskönyvezéssel kapcsolatos költségek 100 %-ában és az
állatállomány termelékenységi ellenőrzésével kapcsolatos költ-
ségek 70 %-ában határozza meg (lásd: az 1857/2006/EK rende-
let 16. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja)

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
honlapján közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának
időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: A törzskönyvezésre vonatkozó támogatás a
szükséges vizsgálatok elvégzésének és az így gyűjtött adatok
feldolgozásának költségeire, míg a termelékenységi ellenőrzé-
sekre vonatkozó támogatás a vizsgálatok elvégzésének, az
adatok feldolgozásának és az összegyűjtött információknak az
állattenyésztőkhöz való eljuttatásának költségeire terjed ki.

A 2000. augusztus 4-i tartományi törvény 1. cikke alapján
kiutalt támogatások az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke
(1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a törzskönyv veze-
tésével kapcsolatos költségek 100 %-áig, illetve az állatállomány
termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgá-
latok költségeinek 70 %-áig terjednek, kivéve az állatállomány
tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének
rendszeres ellenőrzését

Az érintett ágazat(ok): A támogatás a Liguria tartomány terü-
letén található állattartó gazdaságok részére az állattenyésztő
egyesületek közreműködéséval kerül kifizetésre

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genova

Internetcím:
A 2008. szeptember 12-i 1117. számú határozat:

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/
20080916/dgr08_1117.pdf

A 36/2000. sz. tartományi törvény:

http://www.regione.liguria.it/leggi/dos/20000036.htm
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