
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 

(2010/C 67/05) 

Támogatás sz.: XA 254/09 

Tagállam: Hollandia 

Régió: Nem alkalmazható 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regeling LNV-subsidies: 
onderdeel investeringssteun voor primaire landbouw- 
ondernemingen in technieken die leiden tot vermindering van 
de emissie van fijn stof 

Jogalap: 

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 2:37, 
eerste lid, onderdeel d, bijlage 2 (hoofdstuk 5) 

Openstellingsbesluit LNV-subsidies 

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

2009: 5 000 000 EUR 

2010: 20 000 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke szerinti támogatásnyújtás: 

— a környezetvédelemmel, és a nemrég bevezetett, minimális 
szintű levegőminőségi előírásoknak való megfelelés érde
kében végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos, szükséges 
további támogatható beruházási költségek 60 %-a, 

— a támogatás maximális összege: 400 000 EUR, az 
1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (9) bekezdésében 
meghatározott feltételek szerint. 

Végrehajtás időpontja: A támogatást e program keretében 
azután nyújtják, hogy a támogatási program összefoglaló adatait 
közzétették a Bizottság honlapján. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31. 

A támogatás célja: 

A program célja, hogy lehetővé tegye az Európai Uniónak a 
porra (PM 10 ) vonatkozó határértékeknek való előírásait túllépő, 
vagy esetlegesen túllépő kis- és közepes mezőgazdasági 
üzemeknek, hogy 2011. június 11-ig megfelelhessenek ezeknek 
az előírásoknak. A program tehát a Nemzeti Levegőminőségi 
Együttműködési Program (Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit, NSL) részét képezi. Az NSL tartalmazza azokat 
az intézkedéseket, melyek a környezeti levegő minőségéről és a 
Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. 
május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irány
elvben meghatározott levegőminőségi határértékek időben 
történő teljesítésének biztosításához szükségesek. Ezek az 
Európai Bizottság 2009. április 7-i határozatában (C(2009) 
2560) megállapított meghosszabbításon és mentesítésen 
alapulnak. Ez a határozat Hollandia számára a porra (PM 10 ) 
vonatkozó határértékek tekintetében eltérést engedélyezett 
2011. június 11-ig. Az eltérés elhalasztja az előírás alkalma
zását, melynek betartása Hollandia számára 2011. június 11- 
én válik kötelezővé. A 2011. június 11-ig tartó időszak ezért 
átmeneti időszaknak tekinthető. 

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke alapján 
nyújtják. A program keretében támogatható költségeket a Rege
ling LNV-subsidies II. mellékletének 5. fejezetének C része és a 
Regeling LNV-subsidies 2. cikkének (2) bekezdése tartalmazza. 

Érintett ágazat(ok): Valamennyi olyan mezőgazdasági kis- és 
középvállalkozás (elsődleges termelők), amely az EK-Szerződés I. 
mellékletében felsorolt termékek előállításával foglalkozik.
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Internetcím: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024549/geldigheidsdatum_ 
12-11-2009 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0021281/geldigheidsdatum_ 
12-11-2009 

Egyéb információ: 

A mezőgazdasági üzemek által okozott légszennyezőrészecske- 
kibocsátás 97 %-áért az állatot tartó mezőgazdasági üzemek a 
felelősek (forrás: http://www.emissieregistratie.nl). A mezőgaz
daság légszennyezőrészecske-kibocsátásának csökkentésére 
irányuló törekvések középpontjában ezért jelenleg azok a haté
kony kibocsátáscsökkentő eljárások állnak, melyeket ezekben az 
üzemekben lehet alkalmazni. 

A támogatás teljességgel megfelel az 1857/2006/EK rendelet 
4. cikkében leírt feltételeknek. 

A támogatási program alapján a támogatás nem halmozható (a 
Regeling LNV-subsidies 1. cikke (16) bekezdése). 

Támogatás sz.: XA 256/09 

Tagállam: Litván Köztársaság 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pagalba kompensuojant 
dalį draudimo įmokų 

Jogalap: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. 
balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl draudimo įmokų 
dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 30 000 000 LTL, a hivatalos átváltási árfolyamon: 
8 688 600 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: Azon kedvezményezettek 
támogatása esetében, akik a terményeikben természeti 
csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek és/vagy 
a kedvezőtlen időjárás (fagy, jégeső, jég, eső, aszály stb.) folytán 
bekövetkező károkkal szemben biztosítást kötöttek, a biztosítási 
díj 50 %-a téríthető vissza. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatási program akkor lép hatályba, amikor a Bizottság a 
kézhezvételről megküldte visszaigazolását, azonosítószámot 
rendelt a programhoz, és az összefoglalót közzétette az inter
neten. 

A végrehajtás tervezett időpontja: 2009. december 1. 

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

A támogatás célja: 

Kis- és középvállalkozások támogatása. 

Biztosítási díjak (1857/2006/EK bizottsági rendelet 12. cikk). 

Érintett ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdasági termékek előál
lítása. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Internetcím: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=8138&p_ 
query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix= (a támogatási program 
végrehajtására irányadó jogszabályok tervezete); 

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/,all.1 (ezen a címen 
olvasható a támogatási program végrehajtására irányadó jogsza
bályok teljes szövege). 

Egyéb információ: Hatálybalépésével a program felváltja a 
„Pagalba, skirta kompensuoti draudimo įmokas” című XA 
119/09. sz. támogatási programot.
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Támogatás sz.: XA 258/09 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: England (East Anglia) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Managing a Masterpiece: 
The Stour Valley Landscape Partnership 

Jogalap: 

National Parks and Access to the Countryside Act 1949 

Countryside and Rights of Way Act 2000 

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

A támogatási program teljes költségvetése 58 950 GBP. A 
várható kiadások éves bontása a hároméves időszakra a követ
kező: 

(GBP) 

1 évi kiadások 2 évi kiadások 3 évi kiadások Kiadások 
összesen 

Teljes 
összeg 

30 791 21 792 6 367 58 950 

Maximális támogatási intenzitás: 

A nem termelési célt szolgáló kulturális örökség megőrzésére 
irányuló tőkeberuházások esetében a támogatás intenzitása 
100 %, míg a termelési célt szolgáló kulturális örökség helyreál
lítására nyújtott támogatás intenzitása az 1857/2006/EK bizott
sági rendelet 5. cikkében meghatározott csökkentett értékekhez 
igazodik. 

A támogatás intenzitása technikai segítségnyújtás esetében az 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 15. cikkének megfelelően 
100 %-ig terjedhet. 

Végrehajtás időpontja: A program 2010. április 1-jén veszi 
kezdetét. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program 2010. április 1-jén veszi kezdetét, és 2013. 
március 31-én zárul. A zárókifizetésekre 2013. szeptember 30- 
ig kerül sor. 

A támogatás célja: 

A támogatási program célja annak biztosítása, hogy a Stour 
folyó völgyének tájképi jellegzetességeit és örökségét hátterüktől 
függetlenül mindazok megértsék, megőrizzék és nagyra érté
keljék, akik a területen élnek és dolgoznak, valamint akik a 
területre látogatnak. 

A program átfogó célkitűzései a következők: 

— megérteni a tájkép történelmi fejlődését és azt a hagyomá
nyos területgazdálkodási gyakorlatot, amely a tájkép mai 
formájának kialakulásához hozzájárult, 

— megőrizni és helyreállítani azt az épített és természetes 
környezetet, amelynek a tájkép történelmi jellege köszön
hető, 

— felkarolni a területen működő kulturális egyesületek és tevé
kenységek munkáját, 

— még több embert arra bátorítani, hogy ismerje meg köze
lebbről a tájképi örökség kezelését, tanuljon róla, és kapcso
lódjon be az ez irányú tevékenységbe, 

— képzési lehetőségek biztosítása révén javítani a helyi kézmű
vesség és más készségek ismertségén. 

E célkitűzések teljesülését elsősorban olyan, közösségi jellegű, 
professzionális módon irányított projektek szolgálják, amelyek 
a folyamatok megértésének mélyítésére, a terület tájképi eleme
inek megőrzésére és a tájképi örökség elismerésére irányulnak. 

Ennek érdekében a támogatás folyósítása az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke alapján, technikai segítségnyújtás támogatása 
formájában fog történni. A program emellett az 1857/2006/EK 
rendelet 5. cikke alapján a nem termelési célt szolgáló eszkö
zökre, például a hagyományos jellegzetességek megőrzésére 
irányuló tőkeberuházásokhoz is fog támogatást nyújtani 

Érintett ágazat(ok): A program mindazoknak javára válik, akik 
az elsődleges mezőgazdasági termelésben részt vesznek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Managing a Masterpiece: The Stour Valley Landscape 
Partnership Scheme 
c/o Suffolk County Council 
Endeavour House 
8 Russell Road 
Ipswich 
IP1 2BX 
UNITED KINGDOM
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A program irányításáért felelős hatóság: 

Suffolk County Council 
Endeavour House 
8 Russell Road 
Ipswich 
IP1 2BX 
UNITED KINGDOM 

A programot igazgató szervezet: 

Managing a Masterpiece: The Stour Valley Landscape 
Partnership Scheme 
c/o Dedham Vale AONB and Stour Valley Project 
Suffolk County Council 
Endeavour House 
8 Russell Road 
Ipswich 
IP1 2BX 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://www.dedhamvalestourvalley.org/uploads/ 
MaM%20SVLP%20SA%20Full%20text%20(5)%20Sept%200 9.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 260/09 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: Wales 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Support for Young 
Entrants into Farming Scheme (Wales) 

Jogalap: Section 2 (2) of the European Communities Act 1972 

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

A prog
ramba 

belépők 
minimális 

száma 

Az éves 
kifizetések 
célszáma 

A támo
gatás 

maximális 
összege 

Összeg Összes 
résztvevő 

2010–2011 100 50 16 000 800 000 100 

2011–2012 100 125 16 000 2 000 000 200 

2012–2013 100 100 16 000 1 600 000 300 

2013–2014 100 100 16 000 1 600 000 400 

2014–2015 100 125 16 000 2 000 000 500 

Összesen 500 500 16 000 8 000 000 1 500 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatási program az 
1857/2006/EK rendelet 7. cikke alapján kedvezményezettenként 
100 %-os maximális támogatási intenzitást tesz lehetővé. A 
támogatás maximális kifizetett összege kedvezményezettenként 
nem haladhatja meg a 16 000 GBP-t. 

Végrehajtás időpontja: A program 2010. április 5-én indul. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program 2010. április 5-től fogadja be a kérelmeket, és 
2014. április 4-én, illetve a rendelkezésre álló költségvetés kime
rülésekor zárul. Az utolsó kifizetéseket legkésőbb 2015. április 
4-én folyósítják, mivel a kérelmezőknek legfeljebb egy évük lesz 
arra, hogy igénybe vegyék a tanácsadásra nyújtott kifizetéseket. 

A támogatás célja: 

Ágazati fejlesztés. Az 1857/2006/EK rendelet 7. cikkének 
megfelelően elszámolható költségnek számít az olyan tőketámo
gatási kifizetés, amely a kérelem benyújtásának időpontjában 40 
év alatti kezdő mezőgazdasági termelők tevékenységének indí
tási költségeit támogatja, akik első ízben indítanak vállalkozást a 
gazdaság vezetőjeként. 

Ez a program támogatja a további mezőgazdasági beruházá
sokat, amelyek új tevékenységeket eredményeznek, és/vagy 
hozzáadott értéket jelentenek Wales mezőgazdasága számára. 

Érintett ágazat(ok): 

A támogatási rendszer elsősorban a termeléssel foglalkozó fiatal 
mezőgazdasági termelőkre alkalmazandó, de a feldolgozás és a 
forgalmazás is részét képezheti a mezőgazdasági vállalkozás 
tevékenységeinek. A program a termelés minden típusára vonat
kozik. 

A program csak az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke 
5. pontjának értelmében vett kis- és középvállalkozásokra 
(kkv-k) alkalmazandó. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatási programért felelős hatósági szerv: 

Department of Rural Affairs and Heritage 
Cathays Park 
Cardiff 
CF10 3NQ 
UNITED KINGDOM 

A támogatási programot működtető szervezet: 

Department of Rural Affairs and Heritage 
Cathays Park 
Cardiff 
CF10 3NQ 
UNITED KINGDOM
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Internetcím: 

http://www.wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/ 
farmingandcountryside/farming/youngentrantsupportscheme/ 
?lang=en 

Egyéb információ: 

A támogathatóság feltételei és a programra vonatkozó szabá
lyok további részletei a fenti címen olvashatók. 

A Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium, 
az Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírta és 
keltezte 

Mr Duncan Kerr 
UK Agricultural State Aid Adviser 
DEFRA 
Area 5D, 9 Millbank 
C/o Nobel House 
17 Smith Square 
Westminster 
London 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

Támogatás sz.: XA 263/09 

Tagállam: Finnország 

Régió: Manner-Suomi 

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

Jogalap: 

Valtionavustuslaki (2001/688) 

Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta 
(xx/2009, még nem tették közzé) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatás becsült éves költsége 2009-ben 
500 000 EUR, 2010–2011-ben 1 600 000 EUR, amennyiben 
az állami költségvetésben célösszeget különítenek el a támogatás 

kifizetésére. Ha valamelyik évben a célösszeg felhasználatlanul 
marad, a szóban forgó összeg átvihető a következő két évre. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikk alapján kerül kifizetésre. A 
támogatás mértéke a teljes támogatható költség 85 %-a. A teljes 
támogatható költség maximális összege cselekvési tervenként 
1 100 EUR. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási rendszer hatályba lépésé- 
nek legkorábbi időpontja: 2009. december 15. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatási rendszerhez tartozó támogatások kifizeté
sére 2009 és 2013 között kerülhet sor. 

A támogatás célja: Az energiahatékonysági cselekvési tervek 
elkészítéséből fakadó, az adott üzemre háruló költségek támo
gatása. 

Érintett ágazat(ok): A Finnország szárazföldi területein talál
ható mezőgazdasági üzemek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtó hatóság: 

Alueen toimivaltainen työ- ja elinkeinokeskus (2009. december 
31-ig) 

Alueen toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
(2010. január 1-jétől) 

A támogatás végrehajtását irányító szerv: 

Maaseutuvirasto 
PL 256 
FI-00101 Helsinki 
SUOMI/FINLAND 

Internetcím: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010688 

http://www.mmm.fi/maatilojenenergiaohjelma 

Egyéb információ: —
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