
Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő 
alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet 

alapján nyújtott állami támogatásokról 

(2009/C 124/03) 

Támogatás sz.: XA 62/09 

Tagállam: Magyarország 

Régió: Magyarország teljes területe 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Állami program kere
tében egyes állatbetegségek megelőzéséhez, illetve leküzdéséhez 
kapcsolódóan igénybe vehető nemzeti támogatások 

Jogalap: 

— A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 148/2007. 
(XII. 8.) FVM rendelete az egyes állatbetegségek megelőzé
sével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylé
sének és kifizetésének rendjéről (XA 348/2007.). 

— Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rend
jéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról 
szóló …/2009. (… …) FVM rendelet 

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

Éves támogatási összeg: 5 200 millió Ft 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás mértéke a 
maximálisan elszámolható díjakat meg nem haladó, ÁFÁ-t 
nem tartalmazó, számlaérték 100 %. A rendelet állatbetegségen
ként, tételesen tartalmazza a maximálisan elszámolható költsé
geket. 

A végrehajtás időpontja: 2009. február 23., illetve a Bizottság 
állásfoglalását követően. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 
2013. december 31. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja: az állatállományokban a rendelet mellékle
tében felsorolt állatbetegségek figyelemmel kísérése, illetve 
felszámolása, valamint a felsorolt zoonózisok megelőzése. 

A 1857/2006/EK rendelet 10. cikkében foglaltakat alkalmazzuk 
az állat betegségek monitorozása és a fertőzések megelőzése, 
felszámolása tekintetében nyújtandó támogatásokra vonatko
zóan, a TSE vizsgálatok esetében pedig a 16. cikk (1) bekezdés 
g) pontjára vonatkozó előírásokat. 

A támogatást az állatbetegségekkel kapcsolatos vizsgálatok, elle
nőrzések, monitoring program végrehajtása, a gyógykezelések, 
illetve immunizálások során felmerült, számlával igazolt, állat- 
egészségügyi szolgáltatások költségeinek támogatására lehet 
igénybe venni. 

Az érintett ágazat(ok): Az egyes állatbetegségekre vonatko
zóan a rendelet külön-külön tartalmazza a támogatható állat
fajok körét. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
11 Kossuth tér 
Budapest 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

Internetcím: 

www.fvm.hu/main.php?folderID=1846&articleID=13710& 
ctag=articlelist&iid=1 

További információ: 

Az XA 348/2007. állami támogatási program egy működő 
állami támogatási jogcím, amely alapvető feltételeiben nem 
változik, egyedül a szarvasmarha támogatható állatfaj körével 
kapcsolatban bővül jelen tájékoztatás mellékletében megküldött 
rendelet szerint. 

Dr. MÁHR András 

Szakállamtitkár 

Támogatás sz.: XA 393/08 

Tagállam: Hollandia 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Tegemoetkoming 
sneeuwdrukschade 2005 

Jogalap: Artikel 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies 

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

3 500 000 EUR
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A támogatás maximális intenzitása: 70 % 

A végrehajtás időpontja: 2008. november 25. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009. július 31. 

A támogatás célja: Kedvezőtlen időjárási körülmények folytán 
nyújtott támogatás (lásd az 1857/2006/EK rendelet 11. cikkét). 

Az érintett ágazat(ok): Faiskolai ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerie van LNV (Holland Földművelésügyi, Természetvé
delmi és Élelmiszer-minőségügyi Minisztérium) 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Internetcím: 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321 
&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=31942 

Egyéb információk: 

E rendelet a kedvezőtlen időjárási körülmények – súlyos havazás 
– következtében 2005. november 25-én a faiskolai szektorban 
keletkezett károk enyhítését hagyta jóvá. A rendelet a mezőgaz
dasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalko
zásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló 1857/2006/EK 
rendelet 11. cikkén alapul. 

Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikkében foglalt követelmények 
teljesülnek. A támogatás maximális intenzitása 70 %-os, a károk 
mértéke az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (2) bekezdése 
alapján kerül megállapításra. A támogatás körébe tartozó 
károk maximális összegét továbbá a nem a kedvezőtlen időjárási 
körülmények következtében keletkezett költségekkel csökkentik. 
A káresemény időpontjában nem állt rendelkezésre az ilyen 
károk vonatkozásában biztosítási rendelet. A keletkezett károkat 
az egyes gazdaságok szintjén számítják ki, a támogatást pedig 
közvetlenül az érintett termelő részére folyósítják. A támogatási 
rendelet 2008. november 25-én lép hatályba. A támogatási 
program 2009. július 1-jétől 2009. július 31-ig tart. Ezáltal a 
támogatási rendelet a káreseménytől számított három éven belül 
bevezetésre kerül. A támogatásokat a káreseménytől számított 
négy éven belül folyósítják. 

A fentiek tekintetében az 1857/2006/EK rendelet 11. cikkében 
foglalt követelmények tehát teljesültek. Az 1857/2006/EK ren

delet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban a támogatási 
program legkorábban az összefoglaló bejelentőlap benyújtását 
követő tizedik napon lép életbe. 

Támogatás sz.: XA 438/08 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Freistaat Sachsen 

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

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Siche
rung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen 
ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürli
ches Erbe): 

— Anwendung des Maßnahmebereiche A 1 davon Trocken- 
und Weinbergsmauern 

Jogalap: Die Förderung wird darüber hinaus nach Maßgabe der 
§§ 23 und 44 der Haushaltsordnung für den Freistaat Sachsen 
(Sächsische Haushaltsordnung – SäHO, SächsGVBl. 2001, 
S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften 
des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen gewährt. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 
Évente 1,4 millió EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A 1: legfeljebb 80 %-ig. 

A támogatás maximális intenzitása a 60 %-os támogatásból, 
valamint a hagyományos anyagok felhasználása miatt keletke
zett többletköltségek 100 %-os ellentételezéséből tevődik össze. 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program az 
1857/2006/EK rendelet 20. cikkének megfelelően, de legko
rábban 2009. január 1-jén lép hatályba.
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A program időtartama, illetve az egyedi támogatás kifize
tése: 

2009. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a hagyományos tájkép és épületek megőrzése. 
Ezért az 1857/2006/EK rendelet 5. cikke alapján a következő 
intézkedéseket indokolt engedélyezni: 

A. A természetes biodiverzitásnak a vidéki közegen kívüli 
megőrzését szolgáló beruházások. 

A.1 BIOTÓPOK KIALAKÍTÁSA 

ebből: 

Terméskőfalak és szőlőültetvények falai, valamint különleges 
intézkedések a környező területek védelmében. 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Außenstelle Mockrehna 
Schildauer Straße 18 
04862 Mockrehna 
DEUTSCHLAND 

Außenstelle Kamenz 
Garnisonsplatz 7 
01917 Kamenz 
DEUTSCHLAND 

Außenstelle Zwickau 
Werdauer Straße 70 
08060 Zwickau 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/download/RL_NE_ 
Aenderung1857_2006.pdf 

Egyéb információk: 

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
Referat 23 „Förderstrategie“ 
Postanschrift: 01076 Dresden 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 351564-6847 

Támogatás sz.: XA 445/08 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Provincia Autonoma di Trento 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Intervento per lo smal
timento di materiale a rischio nel caso di capi sottoposti obbli
gatoriamente a test TSE. 

Jogalap: 

L.P. 4 del 28. marzo 2003. «Sostegno dell’economia agricola, 
disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di 
prodotti geneticamente non modificati» art. 43 bis. 

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3213 del 
12. dicembre 2008. criteri attuativi dell’art. 43 bis della 
L.P.4/2003. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A költségvetésben elkülönített éves összeg 
300 000,00 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás az elhullott 
állatok összegyűjtése, megsemmisítése és az ártalmatlanítása 
tekintetében a költségek 100 %-át fedezi, az alábbi összegha
táron belül: 

A kiadás típusa: II. „Nagy állatok tetemeinek begyűjtése és 
elégetése” 

Maximális összeg: 190,00 EUR/db. 

A végrehajtás időpontja: A program azt követően hajtható 
végre, hogy a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a mentességi határo
zat azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: Támogatásokat 2013. december 31-ig lehet nyújtani. 

A támogatás célja: 

Az állattenyésztők mentesítése a TSE-vizsgálatnak kötelezően 
alávetett, elhullott egyedek (szarvasmarha, lófélék, juh- és kecs
kefélék, sertés, baromfi és házinyúl) összegyűjtésének és 
megsemmisítésének költségei alól. 

A támogatási program esetében az 1857/2006/EK mentesítési 
rendelet 16. cikke (1) bekezdésének f) pontja az irányadó. 

Az elhullott állatok eltávolításának (összegyűjtés és szállítás), 
illetve megsemmisítésének költségeihez (elhelyezés, átalakítás 
és végleges megsemmisítés) nyújtható támogatás.
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Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés (szarvasmarha, lófélék, 
juh- és kecskefélék, sertés, baromfi és házinyúl) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione 
Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole 
Via G.B. Trener, 3 
38100 Trento 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp? 
Item=61&Type=FulView 

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp? 
Item=61 

Egyéb információk: Ez a támogatási program az XA 038/08. 
szám alatt korábban már bejelentett program kiegészítése.
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