
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 124/04) 

Támogatás száma: XA 64/2009 

Tagállam: Lettország 

Régió: — 

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

Jogalap: A „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimnie
cībai un tā piešķiršanas kārtību” című kabinetrendelet-tervezet 2. 
melléklete 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A program tervezett éves költségvetése 
15 000 000 LVL. 

A támogatás maximális intenzitása: 

Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke alapján: 

1. a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igaz
gatási költségek esetében legfeljebb 100 %; 

2. harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai 
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érde
kében elvégzett vizsgálatok esetében legfeljebb 70 %, de 
nem nyújtható támogatás az állatállomány tulajdonosa által 
elvégzett ellenőrzésekre és a tej minőségének rendszeres elle
nőrzésére; 

3. az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett inno
vatív állattenyésztési technikák és eljárások esetében legfel
jebb 40 % (2011. december 31-ig), de nem nyújtható támo
gatás a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos költsé
gekre; 

4. az elhullott állomány eltávolítása esetében legfeljebb 100 %, 
tetemek megsemmisítése esetében legfeljebb 75 %. 

Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke alapján: 

1. a vállalkozások közötti tapasztalatcserét célzó fórumok, vala
mint versenyek, kiállítások és vásárok szervezésével és az 
ezeken való részvétellel kapcsolatos költségek esetében legfel
jebb 100 %. 

A végrehajtás időpontja: 2009. március 16-tól 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

2013. december 31-ig 

2011. december 31-ig az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén 
bevezetett, nem a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos 

innovatív állattenyésztési technikák és eljárások támogatása 
esetében. 

A támogatás célja: 

A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás céljai a 
következők: 

— ösztönözni a tenyésztőket arra, hogy az utódkiválasztásos és 
egyéb kiválasztási programok keretében részt vegyenek a 
tenyészállomány értékelésében, 

— növelni az állomány termelékenységét, javítani genetikai 
potenciálját, növelni a kiváló tenyészértékű tenyészvonalak 
számát, 

— nyilvántartásokat felállítani az egyedek eredetéről és terme
lékenységéről, egy közös informatikai hálózat felhasználá
sával javítani a tenyésztési tevékenységgel és a kiválasztási 
programokkal kapcsolatos szoftvereket, 

— korszerűsíteni az állatok termelékenységének megállapítását 
és a hús minőségértékelését lehetővé tévő technológiákat, 

— ösztönözni a tenyésztőket minőségi tenyészvonalakhoz 
tartozó egyedek tartására és a leszármazási tulajdonságok 
javítására, 

— tenyészegyedeket tartani, tenyészegyedek genetikai állomá
nyát megőrizni és javítani Lettországban, 

— értékelni a tenyészegyedeket, kiállításokat és a munkavégző 
képességet mérő teszteket/versenyeket szervezni lovak 
számára. 

A támogatási programra az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
15. és 16. cikke irányadó. 

A támogatható költségek a következők: 

1. a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos 
igazgatási költségek; 

2. harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai 
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érde
kében elvégzett vizsgálatok költségei, kivéve az állatállomány 
tulajdonosa által elvégzett ellenőrzések és a rendszeres tejmi
nőség-ellenőrzés költségeit; 

3. az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett inno
vatív állattenyésztési technikák és eljárások költségei, kivéve 
a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos költségeket; 

4. a vállalkozások közötti tapasztalatcserét célzó fórumok, vala
mint versenyek, kiállítások és vásárok szervezésével és az 
ezeken való részvétellel kapcsolatos költségek.
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Az érintett ágazat(ok): 

A támogatás címzettjei a mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozások. 

A támogatás az állattenyésztési ágazatban vehető igénybe. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Zemkopības ministrija 
Riga 10.03.2009 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
Riga, LV-1981 
LATVIJA 

Internetcím: 

A „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā 
piešķiršanas kārtību” című kabinetrendelet-tervezet 2. melléklete 
a következő internetcímen olvasható: http://www.zm.gov.lv/ 
index.php?sadala=1546&id=8055 

Egyéb információk: 

Ez a támogatási program az XA 150/2008. sz. támogatási 
program helyébe lép (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 
222., 2008.8.30., 8. o.). 

A program módosítása annak a kritériumnak az érvényesítését 
szolgálja, amely szerint az állatállomány genetikai minőségének 
meghatározásával kapcsolatos támogatott szolgáltatások csak 
olyan tejelő tehenek esetében vehetők igénybe, amelyek a 
legutóbbi rendes tejtermelési időszak során általános esetben 
legalább 5 000 kg, ökológiai termelés esetében legalább 
4 000 kg tejet adtak. 

A támogatási program keretében a kedvezményezett állatte
nyésztési ágazatokban a törzskönyvek létrehozásával és az állo
mány genetikai minőségével összefüggésben felmerülő igazgatási 
jellegű kiadásokra is nyújtható támogatás. 

A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó 
kis- és középvállalkozásoknak szóló támogatás nyújtása a Szer
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá
sával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendel
kezéssel összhangban fog történni: a támogatás természetben, 
támogatott szolgáltatások finanszírozása formájában fog megva
lósulni, a termelők közvetlen pénzkifizetésben nem részesülnek; 
a támogatás továbbá nem nyújtható visszamenőlegesen olyan 
tevékenységekre, amelyeket a kedvezményezett már korábban 
végrehajtott. 

Ezúton kijelentjük, hogy a támogatás nem nyújtható visszame
nőlegesen, hiszen az állattenyésztési tevékenységek támogatására 
vonatkozó XA 150/2008. sz. támogatási program (Az Európai 
Unió Hivatalos Lapja, C 222., 2008.8.30., 8. o.) egyik fejezete 
már tartalmazza az állati tetemek összegyűjtésére, szállítására, 
feldolgozására és megsemmisítésére nyújtható támogatásokat. 
Az XA 150/2008. sz. támogatási program e programnak (ideig

lenes sorszám: 22786) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
való közzétételéig hatályban marad. 

Az ágazaton belüli információcserét célzó szakmai versenyek, 
kiállítások, vásárok és fórumok szervezésével és az ilyen rendez
vényeken való részvétellel összefüggő költségek támogatása a 
Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előál
lításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 
állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 15. cikkének (4) bekezdésben 
foglalt rendelkezésekkel összhangban fog történni: a támoga
táshoz az érintett területen működő valamennyi jogosult 
objektív módon meghatározott kritériumok alapján férhet 
hozzá. 

A támogatási program költségvetésének intézkedésenkénti terve
zett bontása a következő: 

— tenyésztésfejlesztési célú támogatás: 14 000 000 LVL, 

— az elhullott állatok összegyűjtésével, szállításával, feldolgozá
sával és megsemmisítésével összefüggő támogatás: 
1 000 000 LVL. 

A tenyésztésfejlesztési célú támogatást mintegy tíz szolgáltató 
fogja kapni (tenyészegyedek tartásával foglalkozó termelők szer
vezetei), és a szolgáltatásokat körülbelül 10 000 gazdálkodó 
fogja igénybe venni. 

Az elhullott állatok összegyűjtésével, szállításával, feldolgozá
sával és megsemmisítésével összefüggő támogatást három szol
gáltató fogja kapni. 

Támogatás száma: XA 455/2008 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Προγράμματα εκρίζωσης 
και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων. 

Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 – Συμμετοχή 
σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) 

3. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001) 

4. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 305 
και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου  2008 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  με αριθμό 4339 και ημερομηνία 
16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,46 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 100 %
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A végrehajtás időpontja: A program végrehajtására csak azt 
követően kerül sor, hogy azt az Európai Bizottság közzétette az 
1857/2006/EK rendelettel összhangban. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009. december 31-ig 

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke). A program a következőkre vonatkozik: i. a mező
gazdasági termelőknek az állatbetegségek megelőzése és felszá
molása során felmerült költségekhez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és ii. a 
mezőgazdasági termelőknek az állatbetegségek okozta károk 
ellentételezésére nyújtott támogatás (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikkének (2) bekezdése). 

Az érintett ágazat(ok): 

NACE-kód 
A10401— Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 
A10405— Juh- és kecsketenyésztés 
A10407— Baromfitenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος (mezőgazdasági, környezetvédelmi és a termé
szeti erőforrásokért felelős minisztérium) 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (állat-egészségügyi szolgálat) 
Athalassa 
1417 Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/DMLinfo_gr? 
OpenDocument 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1 
F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/Απόφαση %20Αρ. % 
20305.pdf 

Egyéb információk: A támogatás célja – a közösségi szabá
lyozás (64/432/EK irányelv) vonatkozó rendelkezéseivel össz
hangban – a szarvasmarha-, juh- és kecskebrucellózis felszámo
lására és megfigyelésére vonatkozó programok végrehajtása 
(64/432/EGK irányelv – szarvasmarhafélék, 91/68/EGK irányelv 
– juh- és kecskefélék). A szóban forgó betegségek szerepelnek az 
Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében és a 
90/424/EGK tanácsi határozat mellékletben (azon betegségek 
jegyzéke, amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható). A szar
vasmarha-, juh- és kecskebrucellózis felszámolására és megfigy
elésére vonatkozó programok tervezett 2009-es kiadásairól a 
társfinanszírozási programok keretében értesítették az Európai 
Bizottságot. Az említett intézkedés keretében nyújtandó támo
gatás kedvezményezettjei a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt 
álló területeken tevékenységet folytató szarvasmarha-, juh- és 
kecsketenyésztők. A brucellózis-felszámolási program keretében 
támogatásban részesülnek azok az állattenyésztők, akik mező
gazdasági üzemeiben felmerült a betegség gyanúja, illetve megál
lapítást nyert a betegség jelenléte. A brucellózis-megfigyelési 
program magában foglalja a szarvasmarha-, juh- és kecskete
nyésztő üzemekben végzett mintavételezést és a minták labora
tóriumi vizsgálatát.
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