
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 189/08) 

Támogatás sz.: XA 156/09 

Tagállam: Spanyol Királyság 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas compensatorias 
por los costes de prevención y erradicación de Salmonelosis en 
avicultura 

Jogalap: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establecen Ayudas compen
satorias por los costes de prevención y erradicación de Salmo
nelosis en avicultura 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 800 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek 
80 %-a. 

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

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama: 2013. december 31-ig 

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének 
megfelelően állat- és növénybetegségek és kártevőfertőzés tekin
tetében adott támogatás. 

Az érintett ágazat(ok): A Valenciában hivatalosan nyilvántar
tásba vett baromfiágazati kis és középvállalkozások. 

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/ 
salmonelosis2009.pdf 

Egyéb információk: — 

Támogatás sz.: XA 157/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Univer
sidad Politécnica de Valencia 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea 
nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la 
Generalitat 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
24 000 EUR a 2009. évre 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek 
100 %-a. 

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

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009-től 
2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Az állattartás támogatása a gazdáknak biztosított képzés, ta
nácsadás és technikai segítségnyújtás révén (az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikkének megfelelően). 

Támogatható költségek: állattartók oktatása (a szakképzési 
program szervezésének költségei, illetve a résztvevők utazási 
és ellátási költségei), a harmadik felek által (a vállalkozásra 
nem jellemző tevékenységek tekintetében) nyújtott tanácsadási 
szolgáltatások díjai, tapasztalatokat megosztó fórumok szerve
zésének költségei, valamint kiadványok, például katalógusok 
vagy honlapok készítésének díjai. 

Az érintett ágazatok: Állattenyésztés 

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/ 
upv09.pdf
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Támogatás sz.: XA 158/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subvenciones destinadas 
a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG en lo 
sucesivo). 

Jogalap: 

Proyecto de Real Decreto /2009, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las agrupa
ciones de defensa sanitaria ganaderas (rövidesen közzétételre 
kerül az állami hivatalos közlönyben). 

Az új rendelet meghatározza az alkalmazandó követelményeket 
és egészségügyi programokat, rendelkezik az autonóm körzetek 
közötti forrásmegosztás kritériumairól, és a 2006. július 21-i 
887/2006. sz. királyi rendelettel jóváhagyott új támogatási 
törvényhez való hozzáigazítás végett kisebb módosításokat 
hajt végre a jelenlegi szabályozáson. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A kedvezményezettek összessége számára előirányzott 
teljes költségvetés (közkiadás) a 2009. évre 8 millió EUR. Az 
összeg minden évben emelkedik, így 2013-ban eléri a 16,5 
millió EUR-t. A program teljes költségvetése 57,15 millió EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: Az 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően a támogatás 
intenzitása a támogatható költségek 100 %-áig terjedhet. 

A végrehajtás időpontja: A rendelet által szabályozott támo
gatások odaítélésére akkor kerülhet sor, ha az Európai Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes 
oldalain közzétették a mentességi kérelem jegyzékszámát. Ezt 
megelőzően nem nyújtható támogatás. 

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

A támogatás célja: 

Az állat-egészségügyi védekezési csoportok (ADSG) számára 
nyújtott átlátható támogatás, amelynek segítségével azok az 
integrált állattartó telepek (mezőgazdasági kis- és középvállalko
zások) számára közös programok és fellépések végrehajtása 
érdekében szolgáltatásokat nyújthatnak, tehát az állat-egészség
ügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi 
határozat mellékletében és a Nemzetközi Állatjárványügyi 
Hivatal (OIE) állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő 
állatbetegségek kapcsán a következő tevékenységek költségeinek 
támogatása: 

a) Egészségügyi ellenőrzések, diagnosztikai tesztek, laborató
riumi elemzések és más betegségszűrési intézkedések, bele
értve az állat-egészségügyi védekezési csoport állatorvosainak 
tiszteletdíjait is. Nem tartoznak a támogatható költségek 
körébe az állat-egészségügyi védekezési csoport állatorvosai 
által az Unió által társfinanszírozott egyéb állatbetegség- 
felszámolási nemzeti programok keretében végzett állat
orvosi diagnosztikai vizsgálatok és mintavételek díjai. 

b) Oltóanyagok, állatgyógyszerek, biocid termékek és egyéb 
állat-egészségügyi termékek beszerzése és alkalmazása, bele
értve az állat-egészségügyi védekezési csoport állatorvosainak 
tiszteletdíjait is. 

c) A beteg vagy vélhetően fertőzött állatok levágása vagy kasok 
megsemmisítése, beleértve az állat-egészségügyi védekezési 
csoport állatorvosainak tiszteletdíjait is. 

d) Az állat-egészségügyi védekezési csoport tevékenységének 
területe szerinti autonóm körzet hatóságai által előírt, az 
érintett terület állat-egészségügyi helyzetének és a csoporto
sulás jellegének megfelelő egyéb állat-egészségügyi intézkedé
sek, beleértve az állat-egészségügyi védekezési csoport állat
orvosainak tiszteletdíjait is. 

A támogatás olyan tevékenységekhez nyújtható, amelyekre a 
támogatási kérelem benyújtását követően került sor. 

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 10. cikke (1) 
bekezdésének, természetben nyújtják. 

Az érintett ágazat(ok): Olyan állat-egészségügyi védekezési 
csoportok, amelyek kizárólag elsődleges termelést folytató 
mezőgazdasági kis- és középvállalkozásokat tömörítenek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
C/ Alfonso XII, 62 
28014 Madrid 
ESPAÑA 

Internetcím: 

A támogatási program feltételeinek és követelményeinek rész
letes leírása a következő internetcímen érhető el: 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/proyecto_RD_ 
ayudas.pdf 

A támogatási program tervezetének elfogadását követően a rész
letes kiírás elérhetővé válik a spanyol állami hivatalos közlöny 
adattárán keresztül: 

http://www.boe.es/g/es/iberlex/
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Egyéb információk: 

A támogatások összeegyeztethetők más közigazgatási intéz
mény, ahhoz tartozó vagy annak alárendelt nemzeti vagy 
nemzetközi köztestület, illetve a versenyszférában tevékenykedő 
természetes vagy jogi személyek által biztosított egyéb hasonló 
célú támogatásokkal. Mindamellett a támogatás összege sem 
önmagában, sem más intézmények, köztestületek, természetes 
vagy jogi személyek által nyújtott támogatásokkal együtt nem 
haladhatja meg a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazda
sági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozá
soknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és 
a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott határ
értékeket. 

A programban való részvétel szabályait és a támogathatóság 
feltételeit a fent említett internetes oldalak részletesen ismertetik. 

Támogatás sz.: XA 160/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Asoci
ación de Criadores de cordero del Maestrat. 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea 
nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la 
Generalitat. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
12 000 EUR a 2009. évre 

A támogatás maximális intenzitása: a támogatható kiadások 
100 %-a. 

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

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009. január 
1-től 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Stratégiai és megvalósíthatósági terv Maestrat vidékének bárány
tenyésztési ágazata számára, különös tekintettel a minőségmeg
jelölés bevezetésére (az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke alap
ján). 

A támogatható költségek körébe tartozik a stratégiai és 
megvalósíthatósági tervvel foglalkozó technikai személyzet 
munkadíja, a harmadik személyek által végzett, a jogalapban 
előírt szolgáltatások, tanulmányok, kutatások díja, valamint a 

terv közzétételének, terjesztésének költsége, ami adott esetben 
magában foglalja a gazdálkodók képzését; és támogathatók azok 
a közvetlen kiadások, amelyek a gazdáknak nyújtott, a megvaló
síthatósági terv végrehajtását célzó tanácsadással kapcsolatosak, 
eltekintve a beruházásoktól. 

Az érintett ágazatok: A Maestrazgo báránytenyésztői, az „EL 
MAESTRAT” vidékén működő állattenyésztő gazdaságok. 

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/ 
accm09.pdf 

Valencia, 12 de mayo de 2009 

La directora general de Producción Agraria 

Laura PEÑARROYA FABREGAT 

Támogatás sz.: XA 191/09 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: Scotland 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Bluetongue Vaccination 
Campaign – 2nd Phase 

Jogalap: Section 4 (3) of the Small Landholders Act 1911 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 1 200 000 GBP 

A támogatás maximális intenzitása: 50 % 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program 2009. július 
1-jén indul.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatási program 2009. július 1-jén indul és 2009. 
december 31-én ér véget. 

A támogatás célja: A kkv-k támogatása 

Az érintett ágazat(ok): A programot az elsődleges mezőgaz
dasági termelési ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalko
zások esetében alkalmazzák. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Scottish Government 
Pentland House 
47 Robbs Loan 
Edinburgh 
EH14 1TY 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Agriculture/animal-welfare/ 
Diseases/SpecificDisease/bluetongue/BTVaccination/ 
BTVaccinationStateAidInfo 

Egyéb információk: 

A kéknyelvbetegség 8-as szerotípusa (BTV8) elleni skóciai vakci
názási program célja a skót állatállomány mentesítése ettől a 
betegségtől. A szarvasmarha és a juh esetében a vakcinázás 
kötelező, minden más fertőzésre fogékony állat esetében 
szabadon választható (mindazonáltal nyomatékosan javasolt). 

A Skócia kormánya által nyújtott támogatás az előállítási költség 
50 %-ával fogja csökkenteni a termelők és állattartók oltó
anyaggal kapcsolatos kiadásait. A termelőknek és állattartóknak 
csak az előállítási és szállítási költség fennmaradó részét kell 
kifizetniük. 

2008-ban, a program kezdetén a skót kormány 12 millió adag 
oltóanyagot biztosított a kis- és középvállalkozóknak minősülő 
termelők (állattenyésztők) és állattartók általi felhasználás céljá
ból. Ebből a mennyiségből 5,5 millió adag maradt felhasználat
lanul és áll továbbra is rendelkezésre 1 200 000 GBP értékben. 
A program jelenlegi második szakaszában folytatódik az a segít
ségnyújtás, amelynek célja, hogy a termelők (állattenyésztők) és 
állattartók számára megkönnyítse a kéknyelvbetegség elleni 
vakcinázás költségeinek fedezését. Az oltóanyaghoz a gazdák 
az igénylés sorrendjében juthatnak hozzá. Azt követően, hogy 
az oltóanyag elfogyott, az állattartók kénytelenek megfizetni az 
oltóanyag teljes kereskedelmi árát. 

A támogatási rendszer összhangban van az 1857/2006/EK 
rendelet 1. fejezetének 10. cikkével, mivel kkv-k részére nyújt 
támogatást a kéknyelvbetegség elleni oltóanyag előállítási költ
ségének 50 %-áig. A támogatást közvetlenül az oltóanyag gyár
tóinak fizetik ki. A termelők ily módon támogatott áron jutnak 
hozzá az oltóanyaghoz, amennyiben azt az állatorvostól szerzik 
be. A segítségnyújtás támogatott szolgáltatás formájában valósul 
meg, azaz a termelők nem részesülnek közvetlen kifizetésben. 

Amennyiben nincs külön előírva, hogy az oltóanyag beadását 
állatorvosnak kell elvégeznie és igazolnia, azt maguk a gazdák is 
elvégezhetik. 

A támogatási rendszer időtartama alatt vélhetően felhasználásra 
fog kerülni az összes oltóanyag.
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