
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 154/06) 

Támogatás sz.: XA 40/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Principado de Asturias 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Asociación de Criadores 
de Gochu Asturcelta 

Jogalap: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Prin
cipado de Asturias y la Asociación de Criadores de Gochu Astur
celta (ACGA) para el desarrollo del programa de conservación de 
la raza autóctona asturiana Gochu Asturcelta durante el trienio 
2009-2011. 

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

A jogalapként szolgáló megállapodás hatálya alá tartozó költ
ségvetési években a támogatás maximális összege a következő 
lesz: 

EUR 

2009 2010 2011 

17 000 19 000 21 000 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás kedvezményezettje által elvégzendő tevékeny
ségeket meghatározó program egyes jogcímei esetében a támo
gatás maximális intenzitása a következő lesz: 

A támogatás jogcíme A támogatás maximális intenzitása 

I. Törzskönyv vezetése 100 % 

II. Technikai segítségnyújtás 100 % 

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011. december 31-ig 

A támogatás célja: Program végrehajtása az Asztúriában 
őshonos Gochu Asturcelta sertésfajta megőrzése érdekében. 

A támogatás nyújtására az 1857/2006/EK rendelet következő 
cikkei alapján kerül sor: 

15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban. A támogat
ható költségek: az állattartóknak szánt szakképzési programok 
szervezésének költségei, harmadik személyek által nyújtott 
tanácsadási szolgáltatások költségei, ismeretcsere-fórumok, 
szakmai versenyek és kiállítások szervezési költségei, tudomá
nyos ismeretek terjesztésének költségei, kiadványok szerkesztési 
költségei. 

Az említett 15. cikk (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése 
érdekében a technikai segítségnyújtást minden olyan állat tulaj
donosa igénybe veheti, amely szerepel a fajta törzskönyvében; a 
szolgáltatás igénybevételéhez nem kell a szövetség tagjának 
lenni. 

16. cikk: Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás. A támo
gatható költségek: a törzskönyv vezetésével kapcsolatos költ
ségek. 

Az említett rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében és 
16. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően 
a támogatás nyújtása támogatott szolgáltatások finanszírozásán 
keresztül történik, a termelők közvetlen kifizetésben nem része
sülnek. 

Az érintett ágazat(ok): Sertéstenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
C/Coronel Aranda, s/n, 4 a planta 
33071 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

Internetcím: Az együttműködési megállapodás a www. 
asturias.es portálon keresztül érhető el, és a következő internet
címen olvasható: http://www.asturias.es/Asturias/descargas/ 
CONVENIOS%20GANADERIA/ACGA%2009%20convenio.pdf 

Egyéb információk: — 

Director-General for Livestock Farming and Agri-Food 

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES
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Támogatás sz.: XA 45/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Andalucía 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para la restitu
ción de los invernaderos en producción gravemente dañados 
como consecuencia de la tormenta de granizo ocurrida el día 
25 de noviembre de 2008., en el Campo de Dalìas (Almería) 

Jogalap: Resolución del Delegado de Consejería de Agricultura y 
Pesca en Almería, por Delegación de competencias del Conse
jero de Agricultura y Pesca mediante Orden de 23 de diciembre 
de 2008., por la que se concede una subvención para la resti
tución de los invernaderos en producción gravemente dañados 
como consecuencia de la tormenta de granizo ocurrida el día 
25 de Noviembre de 2008., en el Campo de Dalías (Almería). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
6 000 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

Az elfogadott költségvetés 50 %-a, a mentességi 
(1857/2006/EK) rendelet 11. cikkének (6) bekezdésében rögzí
tett támogatási intenzitás figyelembe vételével. 

A mentességi rendelet 11. cikkének (3) bekezdésével össz
hangban a támogatásra jogosító legnagyobb kárösszegből le 
kell vonni a biztosításokból befolyt összeget, valamint a kedve
zőtlen időjárási jelenség következtében elmaradt kiadások össze
gét. 

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. Mivel a kár 2008. november 25-én történt, a 
támogatási program megfelel a mentességi rendelet 11. cikkének 
(10) bekezdésében meghatározott követelménynek: a kár felme
rülésétől számított három éven belül bevezetésre kerül, és a 
támogatásokat a felmerülést követő négy éven belül kifizetik. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

a 2009-es költségvetési évre terjed ki. 

A támogatás kifizetésére 2009. december 31-ig sor kerül, így az 
1857/2006/EK rendelet 11. cikkének (8) bekezdése nem alkal
mazandó. 

A támogatás célja: Az üzem támogatásra jogosult károsodott 
részeinek mihamarabbi helyreállítása, vagyis azon melegházak 
rendbehozatala, amelyekben a kedvezőtlen időjárás idején 

termelés folyt, és amelyekben a jégverés olyan kárt tett, amit 
a tartományi önkormányzat által kirendelt műszaki szak
emberek is megállapítottak. 

Az érintett ágazat(ok): Azon érintett termelők, akiknek terme
lésre használt melegházában olyan kár esett, amit a kirendelt 
szakértők megállapítottak és felmértek. A termelők támogatási 
kérelmet nyújtottak be, a rendelet 11. cikkének (5) bekezdé
sében foglalt követelmény, vagyis hogy „A támogatást közvetlenül 
az érintett mezőgazdasági termelőnek (…) kell kifizetni” teljesül. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
C/Tabladilla, s/n 
41071 Sevilla 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.cap.junta-andalucia.es 

A rendelet (orden) tervezetének teljes szövege a következő inter
netcímen olvasható: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/ 
opencms/portal/Legislaciones/2009/propuesta_resolucion_ 
subvencion_restitucion_invernaderos_tormentagranizo_ 
campodalias 

Egyéb információk: Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (7) 
bekezdésének való megfelelés érdekében az andalúziai Mezőgaz
dasági és Halászati Minisztérium (Consejería de Agricultura y 
Pesca) hivatalosan elismerte a kedvezőtlen éghajlati jelenség 
okozta kárt. 

Támogatás sz.: XA 53/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Département de la Drôme 

A támogatási program megnevezése: Aides supplémentaires à 
la reconstitution du patrimoine nucicole, en complément au 
dispositif XA 302/08, pour les dommages causés aux exploita
tions agricoles nucicoles en 2007 par les calamités. 

Jogalap: 

— A 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 11. cikke 
— Articles L. 361-1 et suivants du Code rural 
— Articles D. 361-1 et suivants du Code rural 
— Décret n o 2007-592 du 24 avril 2007. relatif à l’indemni

sation des calamités agricoles
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— Arrêté du ministère de l’agriculture et de la pêche fixant les 
conditions générales d’indemnisation au titre des calamités 
agricoles du 29 septembre 2005. 

— Arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche des 
21 novembre 2007. et 25 janvier 2008., de reconnaissance 
au titre des calamités agricoles des dommages subis en 2007 
dans la Drôme, 

— Règlement 9E1 «Aide à la reconstitution du patrimoine nuci
cole» adopté par l’assemblée départementale le 16 juin 
2008. 

— Délibérations du Conseil général : 4E1 du 8 décembre 
2008., et 12E1 du 27 janvier 2009. pour l’attribution nomi
native des aides, ainsi qu’1E1 du 15 décembre 2008. pour 
compléter l’enveloppe budgétaire initiale. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
További 19 000 EUR a 2009. évre. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A vihar által kidöntött fák után járó támogatás mértéke 25 % és 
35 % között változik (a termelő által kötött biztosítástól függő
en). A fák felegyenesítése és/vagy visszavágása esetén a támo
gatás intenzitása 90 %. 

Az összes támogatást figyelembe véve a kártalanítás összege 
nem lépheti túl az állami támogatás maximális értékét, azaz 
hegyvidéki területek esetében a kár értékének 90 %-át. 

A végrehajtás időpontja: 2009. február 26-tól, feltéve, hogy a 
mentességi kérelem bejegyzési számát közzétették a Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján. 

A támogatási program időtartama: Legkésőbb 2009 végéig. 

A támogatás célja: 

A megye azoknak a diótermelőknek kíván segíteni, akiket rend
kívül szélsőséges éghajlati jelenségek – 2007. július 8-i és 2007. 
augusztus 2-i heves viharok, valamint 2007. szeptember 17-i és 
18-i kisebbfajta forgószél – következtében károsultak. A beér
kezett számos kérelem, valamint az elszenvedett károk mértéke 
miatt a helyi önkormányzat (Conseil Général) által az XA 
302/08 számú támogatás keretében eredetileg megállapított 
források nem bizonyultak elegendőnek. 

A helyi önkormányzat ezért 2008. december 8-i 4E1 határoza
tában további 19 000 EUR keret megállapítását javasolta, majd 
azt a 2008. december 15. és 16-i ülésen a 2009-es ideiglenes 
költségvetés keretében elfogadta. A költségvetés tervezett 
emelésének végrehajtását az önkormányzat az Európai Bizottság 
hozzájárulásától tette függővé. 

Az XA 302/08 számú támogatást kiegészítő intézkedés az 
eredeti programmal azonos feltételekkel fog megvalósulni, leszá
mítva a támogatási program időtartamát és a támogatás össze
gét. 

A támogatási program keretében nyújtott minden támogatás 
esetében szigorúan teljesülnie kell a 2006. december 15-i 
1857/2006/EK rendelet 11. cikkében előírt valamennyi feltétel
nek. 

Az érintett ágazat(ok): A támogatásra csak azoknak a kedve
zőtlen helyzetű területeknek a diótermelő mezőgazdasági vállal
kozásai jogosultak, ahol 2007-ben elismerten természeti csapás 
következett be. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Le Département de la Drôme 
Hôtel du Département 
Service Agriculture 
26 Avenue du Président Herriot 
26026 Valence Cedex 9 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.ladrome.fr/fr/les-services/ 
agriculture-et-environnement/agriculture/ 
reglements-et-subventions/index.html 

http://www.ladrome.fr/fr/les-services/ 
agriculture-et-environnement/agriculture/index.html 

Támogatás sz.: XA 54/09 

Tagállam: Lettország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma „Atbalsts 
produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai” 

Jogalap: Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par ikgadējo 
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 6. 
pielikuma 4. programma 20.-35. punkts 

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

A támogatási program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 
a 2009. évben: 500 000 LVL. 
A támogatási program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 
a 2010. évben: 500 000 LVL. 
A támogatási program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 
a 2011. évben: 500 000 LVL. 
A támogatási program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 
a 2012. évben: 500 000 LVL. 
A támogatási program keretében rendelkezésre álló teljes összeg 
a 2013. évben: 500 000 LVL.
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A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás intenzitása 40 %. 

A támogatás állandó ültetvények termelési célból történő telepí
téséhez, a következő tevékenységekre vehető igénybe: 

26.1. a talaj előkészítése, beleértve a gyomtalanító kezelés és a 
gyomirtó szerek költségeit is; 

26.2. a növények beszerzése és elültetése; 

26.3. növénytermesztési támrendszerek beszerzése és telepítése; 

26.4. kerítések és kerítésmegtámasztó elemek beszerzése és 
felállítása. 

A támogatás az ültetvények telepítésével járó költségek 40 %-át 
fedezi, a következő korlátozásokkal: 

Table 

A támogatás legnagyobb összege és a minimális 
növényszám: 

Sz. Haszonnövény Minimális növény
szám hektáronként 

A támogatás 
legnagyobb 

összege (LVL/ 
ha) 

1. Alma 1 200 
660 
400 

2 415 
1 265 

805 

2. Körte 400 920 

3. Cseresznye 500 1 150 

4. Szilva 660 1 150 

5. Meggy 660 805 

6. Fekete ribiszke 3 000 230 

7. Piros és fehér ribiszke 2 500 460 

8. Egres 2 000 805 

9. Fekete áfonya 2 000 2 530 

10. Málna 5 000 805 

11. Ezüstös homoktövis 1 000 690 

12. Szőlő 1 000 1 100 

13. Földieper-palánta 10 000 690 

14. Málnapalánta 5 000 1 035 

15. Almafacsemete 20 000 1 380 

16. Japánbirs 2 000 460 

17. Tőzegáfonya 300 000 2 300 

A végrehajtás időpontja: 2009. március 1-jétől 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. december 30-ig 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a gyümölcsök és a bogyós növények terme
lése hatékonyságának és az ágazat versenyképességének biztosí
tása, valamint az ágazat tevékenységének diverzifikálása. 

A támogatás nyújtása a Szerződés 87. és 88. cikkének a mező
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállal
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazá
sáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. 
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4. cikke 
alapján történik. 

Az érintett ágazat(ok): 

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

A támogatás a növénytermesztési ágazatban vehető igénybe. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Zemkopības ministrija 
Rīga. 27.1.2009. 
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 
Rīga, LV-1981 
LATVIJA 

Internetcím: 

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Atbalsts_ilggadigajiem_ 
stadijumiem.pdf 

Egyéb információk: 

A támogatás 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, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott, XA 
140/2008. számon nyilvántartásba vett „Atbalsts produktīvu 
ilggadīgo stādījumu ierīkošanai” című támogatást váltja fel, 
amelynek összefoglalója a Hivatalos Lap 2008. évi C 214. 
számában jelent meg.
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A támogatás nem nyújtható visszamenőleges hatállyal olyan 
tevékenységekre, amelyeket a kedvezményezett már végrehajtott. 

Egy gazdaság három éven belül legfeljebb 281 120 LVL 
(400 000 EUR) összegű, ha kedvezőtlen helyzetű területeken 
fekszik, legfeljebb 351 400 LVL (500 000 EUR) összegű támo
gatásban részesülhet. 

A támogatást nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem vehetik 
igénybe. 

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (10) bekezdésével össz
hangban a támogatás nem vehető igénybe olyan termék előál
lításához, amely tejet, illetve tejterméket utánoz vagy helyettesít.
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