
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 177/03) 

Támogatás sz.: XA 74/09 

Tagállam: Hollandia 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Kennisverbreding biolo
gische landbouw ten behoeve van omschakeling van gangbare 
landbouw naar biologische landbouw. 

Jogalap: Artikel 21:13 van de Wet tot vaststelling van de begro
tingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voed
selkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,1 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrehajtás időpontja: A lehető legrövidebb időn belül, az 
1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével össz
hangban. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A fent megjelölt időponttól kezdődő 2012.1.1. záródó 
időszakban. 

A támogatás célja: 

A mezőgazdasági, természeti és élelmiszerminőségi miniszté
rium a biogazdaságok működtetésével és az elsődleges bioter
mékekkel kapcsolatos tájékoztató rendezvények szervezésével 
kíván segítséget nyújtani. E rendezvényeket az ország külön
böző pontjain tartják, az érdeklődő mezőgazdasági kkv-k az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével össz
hangban ingyen vehetnek részt rajtuk. A támogatás célja, 
hogy a részt vevő mezőgazdasági termelőket információkkal 
és tanácsokkal lássák el. A termelők a rendezvényeken olyan 
információkhoz és tanácsokhoz jutnak, amelyek segítségével 
csökkenthetik a biogazdálkodásra való átállás nehézségeit. E 
tanácsok ezért az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekez
désének d) pontja értelmében tudásmegosztásnak minősülnek. A 
mezőgazdasági, természeti és élelmiszerminőségi minisztérium a 
rendezvények szervezésével kíván segítséget nyújtani, tehát az 
említett rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
nem teljesít közvetlen kifizetéseket a termelők felé. 

A mezőgazdasági, természeti és élelmiszerminőségi miniszté
rium egy olyan internetes oldal létrehozásával is segítséget 
kíván nyújtani, amelyen a biogazdálkodásra való átállást fontol
gató termelők tájékoztatását szolgálja. Ez a hozzájárulás össz
hangban van az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése 
d) pontjának iii. alpontjával. 

Az érintett ágazat(ok): Minden olyan mezőgazdasági vállal
kozás (elsődleges termelők), amely az EK-Szerződés I. mellékle
tében felsorolt termékek előállításával foglalkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640827&_ 
dad=portal&_schema=PORTAL 

(az információhoz görgessen az oldal aljára) 

Egyéb információk: 

A mezőgazdasági, természeti és élelmiszerminőségi miniszté
rium a biogazdaságok működtetésével és az elsődleges bioter
mékekkel kapcsolatos tájékoztató rendezvények szervezésével 
kíván segítséget nyújtani. E rendezvényeket az ország külön
böző pontjain tartják, az érdeklődő mezőgazdasági kkv-k az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével össz
hangban ingyen vehetnek részt rajtuk. A támogatás célja, 
hogy a részt vevő mezőgazdasági termelőket információkkal 
és tanácsokkal lássák el. A termelők a rendezvényeken olyan 
információkhoz és tanácsokhoz jutnak, amelyek segítségével 
csökkenthetik a biogazdálkodásra való átállás nehézségeit. E 
tanácsok ezért az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekez
désének d) pontja értelmében tudásmegosztásnak minősülnek. A 
mezőgazdasági, természeti és élelmiszerminőségi minisztérium a 
rendezvények szervezésével kíván segítséget nyújtani, tehát az 
említett rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
nem teljesít közvetlen kifizetéseket a termelők felé.
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A mezőgazdasági, természeti és élelmiszerminőségi miniszté
rium egy olyan internetes oldal létrehozásával is segítséget 
kíván nyújtani, amelyen a biogazdálkodásra való átállást fontol
gató termelők tájékoztatását szolgálja. Ez a hozzájárulás össz
hangban van az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdése 
d) pontjának iii. alpontjával. 

Támogatás sz.: XA 78/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

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

Jogalap: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la 
línea „Programas intersectoriales en materia de tributos y valores 
de la Calidad Agroalimentaria” 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 145 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 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: 2009 decemberéig. 

A támogatás célja: 

Valencia autonóm körzet élelmiszer-minőséggel, élelmiszer- 
biztonsággal és élelmiszer-ipari termékekkel foglalkozó szakmai 
napjainak megszervezése; a szakmai napokon elhangzott 
előadások írásos változatát tartalmazó kiadványok kiadása; szak
tanulmányok és jelentések: az agrár-élelmiszeripar bemutatása. 
Az ágazati versenyképesség figyelője. Jelentések, szakcikkek, 
szakmai, tájékoztató és oktatási anyagok. Valencia autonóm 
körzet agrár-élelmiszeriparával kapcsolatos tanulmányok készí
tésének megtervezése és előkészítése; képzés: önellenőrző 
HACCP rendszerekkel kapcsolatos tanfolyamok szervezése a 
mézcsomagolás területén. Higiéniai, nyomon követő és 
HACCP rendszerek bevezetéséhez szükséges intézkedések terve
zése és kivitelezése az agrár-élelmiszeripari vállalatnál. Élelmi
szer-biztonsági rendszerek tanúsítása; az agrár-élelmiszeripart 
bemutató internetes oldalak; részvétel a vállalkozások számára 
szervezett szakmai vásárokon és ismeretcsere-fórumokon. 

A fenti tevékenységek a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 14. és 15. cikkében szerepelnek. 

Az érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmi
szeripari kis- és középvállalkozásai. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura 
Pesca y Alimentación 
C/Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
FEDACOVA.pdf 

Egyéb információk: — 

La Directora General de Comercialización 
Marta VALSANGIACOMO GIL 

Támogatás sz.: XA 92/09 

Tagállam: Németország 

Régió: Rheinland-Pfalz 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gewährung von 
Beihilfen nach der Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse Rhein
land-Pfalz 

Jogalap: Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse von Rheinland- 
Pfalz über die Gewährung von Beihilfen (nem közzétett tervezet) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program teljes összege 3,3 millió EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: Legfeljebb 100 %. 

A végrehajtás időpontja: A közlemény Bizottság általi, inter
neten való – az 1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekez
dése szerinti – közzétételét követően, de legkorábban 2009.1.1- 
jétől. 

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

A támogatás célja: 

Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke alapján) 

Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban – állat-egészség
ügyi tanácsadási szolgáltatások (az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján) 

Az érintett ágazat(ok): A104 – Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz 
Anstalt des Öffentlichen Rechts 
Burgenlandstraße 7 
55543 Bad Kreuznach 
DEUTSCHLAND
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Internetcím: 

http://www.lwk-rlp.de/bilder/mediafile_9137_Beihilfesatzung_ 
2009_INTERNET_.pdf 

Egyéb információk: 

Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke szerinti összes támogatást 
közösségi vagy tagállami jogi, illetve közigazgatási előírásokban 
szereplő állatbetegségekkel összefüggésben nyújtják. 

Az állatbetegségekkel összefüggésben csak a Nemzetközi Állat
járványügyi Hivatal (OIE) jegyzékében és/vagy a 90/424/EGK 
tanácsi határozat mellékletében szereplő olyan betegségek esetén 
nyújtanak támogatást, amelynek kitörését az illetékes állat-egész
ségügyi hatóságok megállapították. 

A támogatás nem vonatkozik olyan állatbetegségre, amelyre 
vonatkozóan a közösségi jogszabályok speciális díjakat írnak 
elő az ellenőrzési intézkedéseket illetően. 

A támogatás nem vonatkozik olyan intézkedésekre, amelyek 
költségeit a közösségi jogszabályok szerint maguknak a mező
gazdasági termelőknek kell viselniük. 

Támogatás sz.: XA 95/09 

Tagállam: Spanyol Királyság 

Régió: Comunidad Autónoma de Canarias 

A támogatási program megnevezése: Subvenciones desti
nadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas de Canarias 

Jogalap: Proyecto de Orden de la Consejería De Agricultura, 
Ganadería, Pesca Y Alimentación por la que se convocan, 
durante el ejercicio de 2009, las subvenciones destinadas al 
fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
de Canarias. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
Hatszázezer-négyszázharminckét EUR (600 432 EUR) 

A támogatás maximális intenzitása: 

A fent említett miniszteri rendelet tervezetében szereplő leírás 
harmadik fejezete szerint az első fejezetben meghatározott 
támogatás összege a program költségének legfeljebb 75 %-át 
fedezheti. A 2003. április 11-i 428/2003. sz. királyi rendelet 
5. cikke (3) bekezdésének megfelelően mindazonáltal a pályázati 
felhívásban szereplő tevékenységek céljára a nemzeti Környezet
védelmi, Vidékfejlesztési és Tengerügyi Minisztérium a program 
összköltségének legfeljebb 50 %-a erejéig támogatást nyújthat, 
míg a Kanári-szigetek Autonóm Körzet ezt az összeget a fent 
megjelölt támogatási intenzitás mértékéig kiegészítheti. 

Az említett 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdé
sével összhangban támogatás közvetlen készpénzkifizetés 

formájában nem nyújtható; a kedvezményezett termelők a 
támogatáshoz csak támogatott szolgáltatások formájában 
juthatnak hozzá, és ezeknek a szolgáltatásoknak az adott 
térségben valamennyi jogosult személy számára objektív krité
riumok alapján hozzáférhetőeknek kell lenniük. 

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették az 1857/2006/EK 
rendeletben előírt mentességi kérelem jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2008.10.7-től 2009.10.6-ig, mindkét említett napot bele
értve, illetőleg amíg a támogatás céljára előirányzott költségvetés 
(600 432 EUR) tart. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a már említett 1857/2006/EK rendelet 
10. cikkében foglalt rendelkezéseknek felel meg, tehát állat- és 
növénybetegségek, illetőleg kártevőfertőzés tekintetében adott 
támogatásról van szó. 

1. Az állat-egészségügyi védekezési csoportok működésének 
segítését célzó támogatásokra irányadó alapvető szabályok 
megállapításáról szóló, 2003. április 11-i 428/2003. sz. 
királyi rendeletnek megfelelően a jogszabály célja az állat- 
egészségügyi védekezési csoportok működésének segítését 
célzó 2009. évi támogatási programra vonatkozó szabályok 
megállapítása. 

2. A támogatásnak magának az a célja, hogy növelje az állat
tartó gazdaságokban alkalmazott állat-egészségügyi és 
tenyésztéstechnikai eszközrendszer színvonalát, ennek érde
kében pedig segítséget nyújtson az állat-egészségügyi védeke
zési csoportok által a rendelettervezet III. mellékletében előírt 
tevékenységek körében szervezett állat-egészségügyi progra
mok, valamint a részt vevő gazdaságok állat-egészségügyi 
feltételeinek és a termék-előállítás színvonalának javítását 
célzó kollektív és közös állatbetegség-megelőzési és védeke
zési programok végrehajtásához. Ezeket a tevékenységeket az 
állattartó gazdaságok általános nyilvántartására irányadó 
fogalommeghatározásoknak megfelelően a gazdaságok a 
következő haszonállatok vonatkozásában végezhetik: 

Gazdaság működési 
területe (faj) Gazdaság típusa Egyedszám 

SZARVASMARHA Tej- és húster
melési, vala
mint vegyes 
célú szaporítás 

— Hímivarú tenyészegyedek 
száma 

— Nőivarú tenyészegyedek 
száma 

Hizlaló gazda
ságok 

— Egyedszám 

JUH, KECSKE Tej- és húster
melési célú, 
valamint 
vegyes célú 
szaporítás 

— Hímivarú tenyészegyedek 
száma 

— Nőivarú tenyészegyedek 
száma
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Gazdaság működési 
területe (faj) Gazdaság típusa Egyedszám 

SERTÉS Termelés — Hímivarú egyedek száma 
— Nőivarú egyedek száma 

TOJÓBAROMFI Tojástermelés — Tojótyúkok száma 
Tojócsirke
tartás 

— Csirkék száma 

HÚSBAROMFI Hústermelés — Baromfiak tényleges 
száma 

NYÚL Hústermelés — Hímivarú tenyészegyedek 
száma 

— Nőivarú tenyészegyedek 
száma 

STRUCC Hústermelés — Tenyészegyedek száma 
TEVE — Egyedszám 
MÉH — Kaptárszám 

Az állat-egészségügyi programok olyan, állat-egészségügyi 
védekezési csoporthoz tartozó, a Kanári-szigetek állattartó 
gazdaságainak nyilvántartásába bejegyzett gazdaságokban 
hajthatók végre, amelyek adataikat a nyilvántartásban 
megfelelően naprakésszé tétették, és a támogatás folyósítása 
kizárólag az állattartó gazdaságok nyilvántartásának létreho
zásáról és szabályai megállapításáról szóló, 2004. március 
26-i 479/2004. sz. királyi rendelet 4. cikkének (3) bekezdése 
alapján a nyilvántartásba 2009. január 1. és 2009. február 
28. között bevezetett adatokon alapulhat. 

Egy gazdaság csak egyetlen állat-egészségügyi védekezési 
csoporthoz tartozhat, kivéve akkor, ha többféle haszonállat 
tartásával is foglalkozik. 

3. A támogatás a következő költségeket fedezheti: 

A. az állat-egészségügyi program végrehajtásáért felelős állat
orvosok költségeit; 

B. az állat-egészségügyi program keretében alkalmazott 
gyógyszerek költségeit, a diagnosztikai vizsgálatok és 
tesztek eredményeképpen szükségessé váló, valamint a 
gazdaság napi működéséhez szükséges gyógyszerek költ
ségei kivételével. 

4. A támogatás a fentiek szerinti programok megvalósításához 
szükséges, a 2008. október 7-től 2009. október 6-ig terjedő 
időszakban (e két napot is beleértve) végrehajtott tevékeny
ségek kapcsán felmerülő költségekre nyújtható oly módon, 
hogy a támogatás összege legfeljebb a program költségeinek 
75 %-át fedezheti. 

Az érintett ágazat(ok): Minden olyan állattartó gazdaság, 
amely állat-egészségügyi védekezési csoporthoz tartozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Dirección General de Ganadería) 
Edificio Usos Múltiples II 
Avda. José Manuel Guimerá, 8, 3 a planta 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http//www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/reglamento_ 
CE_pymes.htm 

Támogatás sz.: XA 106/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Cantabria 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a la reposición 
de ganado bovino, ovino y caprino después de la realización del 
vacío sanitario. 

Jogalap: 

Orden DES/12/2008, de 7 de marzo, por la que se establecen 
normas de control sanitario y de desarrollo de las Campañas de 
Saneamiento de la Cabaña Bovina Ovina y Caprina 

Orden de 1 de junio de 2001., por la que se regula la realiza
ción de vaciados sanitarios en las explotaciones de ganado 
bovino, ovino y caprino en el marco de las campañas de sane
amiento. 

Orden DES/66/2008, de 24 de noviembre, por la que se estab
lecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2009 
ayudas a la reposición de las explotaciones de ganado vacuno, 
ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évente 600 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás összege a pótolt egyed genetikai értékének függ
vényében 240, 600 vagy 800 EUR lehet. A támogatás egyeden
ként vett átlagos összege leölésenként, illetve vágóérték alapján 
összegezve ugyanakkor egyetlen esetben sem haladhatja meg a 
támogatási kérelem tárgyát képező állatbeszerzés igazolt átlagos 
értékét. 

A támogatás legfeljebb az állat-egészségügyi kiürítést megelőző 
három évben a gazdaságban átlagosan tartott egyedek száma 
75%-ának megfelelő egyedszámra igényelhető. 

Egy kérelmező legfeljebb 59 999 EUR összegű támogatásban 
részesülhet. 

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
jegyzékszámát.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013.12.31-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a húsukért vagy tejükért tartott szarvasmar
hafajták, valamint a juh- és a kecskefajták tenyészegyedeinek 
valamely nemzeti állatbetegség-felszámolási program keretében 
való leölésével összefüggésben az állattartó gazdaságok által 
elszenvedett veszteségek ellentételezése, valamint annak lehetővé 
tétele, hogy a szóban forgó gazdaságok az elveszített tenyészál
latokat pótolják, és így – összhangban az 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikkével – helyreállítsák a betegség megjelenése 
előtti termelési kapacitásukat. 

A támogatások odaítélése a nemzeti állatbetegség-felszámolási 
programok tárgyát képező állatbetegségek, elsősorban a szarvas
marha-tuberkulózis és a szarvasmarha-brucellózis elleni 
küzdelem keretében történik, ennek megfelelően a támogatások: 

— olyan betegségekre vonatkoznak, amelyek kitörését a ható
ságok hivatalosan elismerték, 

— közösségi, nemzeti vagy regionális szintű kötelező felszámo
lási program részét képezik, 

— nem nyújthatók olyan célra, amelynek költségét a gazda
ságnak magának kell állnia, 

— nem vonatkoznak olyan betegségekre, amelyekkel összefüg
gésben a közösségi jog a védekezési intézkedések céljára 
speciális díjakat ír elő, 

— feltétele, hogy a leölésre hatóságilag, állat-egészségügyi okból 
került sor annak folytán, hogy a gazdaságban hatósági állat- 

egészségügyi védekezés céljából állat-egészségügyi kiürítést 
kellett végrehajtani, 

— teljesítik az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 10. cikkének 
(8) bekezdésében előírt feltételt, 

— csak mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő állat
tartó gazdaságok által vehetők igénybe. 

Támogatható költségek: a pótlásként beszerzett állatok beszer
zési költségei; a támogatás egyedenként vett átlagos összege 
leölésenként, illetve vágóérték alapján összegezve ugyanakkor 
egyetlen esetben sem haladhatja meg a támogatási kérelem 
tárgyát képező állatbeszerzés igazolt átlagos értékét. 

Az érintett ágazat(ok): Húsukért vagy tejükért tartott szarvas
marhafajták tenyészegyedei, húsáért vagy tejéért tartott juh és 
kecske tartásával foglalkozó gazdaságok 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejeria de Desarrollo Rural, Ganaderia, Pesca y Biodiversidad 
Dirección General de Ganaderia 
C/Gutierrez Solana s/n (Edificio Europa) 
39011 Santander 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/ 
OR%202008-12-04%20235/PDF/16375-163 78.pdf 

Egyéb információk: —
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