
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 96/04) 

Támogatás sz.: XA 283/09 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: England 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Badger Vaccine Deploy
ment Project (England) 

Jogalap: Veterinary Surgeons Act 1966, Wildlife and Country
side Act 1981, and the Protection of Badgers Act 1992. 

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

Év Összes tervezett kiadás 

2010 52 000 GBP 

2010/2011 1 334 000 GBP 

2011/2012 1 266 000 GBP 

2012/2013 1 255 000 GBP 

2013/2014 1 255 000 GBP 

2014/2015 1 255 000 GBP 

2015/2016 788 000 GBP 

Összesen 7 205 000 GBP 

Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke (1) bekezdésének megfelelően a támogatás intenzitása 
100 %. 

Végrehajtás időpontja: A program 2010. április 1-jén indul. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program 2010. április 1-jén indul és 2016. október 
31-én fejeződik be. 

A támogatás célja: 

A szarvasmarhák tuberkulózisának megelőzése és felszámolása a 
tuberkulózissal fertőzött borzok számának visszaszorítása révén. 
A támogatást támogatott szolgáltatások formájában nyújtják az 
oltóanyag megvásárlásának és beadásának támogatásával. A 
támogatás nem tartalmaz a termelőknek folyósított közvetlen 
pénzkifizetéseket. 

A támogatást szolgáltatás formájában nyújtják, ami össz
hangban van az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekez
désével. 

Érintett ágazat(ok): A program az állattartással és szarvas
marha-tenyésztéssel foglalkozó agrárvállalkozásokra vonatkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatásért felelős hatósági szerv: 

Defra 
Nobel House 
17 Smith Square 
London 
England 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

A támogatási programot végrehajtó szervezet: 

Defra 
Nobel House 
17 Smith Square 
London 
England 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM
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Internetcím: 

http://fera.defra.gov.uk/wildlife/ecologyManagement/bvdp/index. 
cfm 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 284/09 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: Northern Ireland 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Biomass Processing 
Challenge Fund (Northern Ireland) 

Jogalap: Biomass Processing Challenge Fund Regulations (Nort
hern Ireland) 2010 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 4 év alatt 9 millió GBP (2010–2013) 

Maximális támogatási intenzitás: 40 % az 1857/2006/EK 
rendelet 4. cikke (2) bekezdése b) pontjának megfelelően. 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 11-én vagy az után 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. január – 2013. március 

A támogatás célja: A támogatás célja a természeti környezet 
megóvása és minőségének javítása (az 1857/2006/EK rendelet 
4. cikke (3) bekezdése d) pontja). A támogatható költségek körét 
a 4. cikk (4) bekezdése határozza meg. 

Érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállításával foglalkozó valamennyi észak-írországi mezőgazda
sági üzem. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Department of Agriculture and Rural Development 
Climate Change and Renewable Energy Branch 
Room 651 
Dundonald House 
Upper Newtownards Road 
Belfast 
BT4 3SB 
Northern Ireland 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://www.dardni.gov.uk/index/grants-and-funding/ 
proposed-biomass-processing-challenge-fund.htm 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 289/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Thüringen (DEG0) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Beihilfen der Thüringer 
Tierseuchenkasse 

Jogalap: § 7 Abs. 2 und § 20 Thüringer Ausführungsgesetz 
zum Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchengesetz -ThürTi
erSG-; GVBl. 2001, S. 43, letzte Fassung GVBl. 2005, S. 109) 
in Verbindung mit der Satzung über Beihilfen der Thüringer 
Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung in der Fassung der 2. Ände
rungssatzung vom 9.12.2009) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatások összege összesen körülbelül 2,753 
millió EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: akár 100 % 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 1-jétől, de legkorábban 
azt követően, hogy az Európai Bizottság megküldte a támogatás 
azonosító számát 

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

A támogatás célja: 

— Az állatbetegségek felszámolásával és megelőzésével össze
függésben az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (7) 
bekezdése alapján a gazdálkodók egészségügyi ellenőrzé
sekre, tesztekre és más szűrési intézkedésekre, valamint az 
oltóanyagok és gyógyszerek megvásárlására és alkalmazására 
fordított költségeinek ellentételezése (Lásd az 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikkének (1) bekezdését.) 

— A gazdálkodók állatbetegség okozta kárának ellentételezése 
az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (7) bekezdése 
szerint (Lásd az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdését.) 

Támogatható költségek: lásd a türingiai állatjárványalap támo
gatási szabályzatának (Beihilfesatzung) 1. mellékletét.

HU C 96/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.16.

http://fera.defra.gov.uk/wildlife/ecologyManagement/bvdp/index.cfm
http://fera.defra.gov.uk/wildlife/ecologyManagement/bvdp/index.cfm
http://www.dardni.gov.uk/index/grants-and-funding/proposed-biomass-processing-challenge-fund.htm
http://www.dardni.gov.uk/index/grants-and-funding/proposed-biomass-processing-challenge-fund.htm


Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés (NACE-kód: A01.4) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Thüringer Tierseuchenkasse 
Victor-Goerttler-Straße 4 
07745 Jena 
DEUTSCHLAND 

E-mail: direkt@thueringertierseuchenkasse.de 

Internetcím: 

A türingiai állatjárványalap támogatási szabályzata (Beihilfesat
zung): 

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/Download/ 
Beihilfesatzung2010 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 290/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig-Holstein 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Entschädigung für Lege
hennen in Beständen mit Salmonellen-Befund 

Jogalap: 

1. A 2160/2003/EK rendelet (2003. november 17.), HL L 325., 
2003.12.12., 1. o. 

2. Verordnung zum Schutz gegen bestimmte Salmonelleninfek
tionen beim Haushuhn (Hühner-Salmonellen-Verordnung) 
vom 6. April 2009 (BGBl. I S. 752) 

3. Leitlinien zum Schutz schleswig-holsteinischer Legehennen
bestände vor dem Eintrag und der Verbreitung von Salmo
nellen der Typen S. enteritidis und S. typhimurium (Amtsbl. 
Schl.-H. 2009 S. 687) 

4. Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung 
von Salmonellen in Legehennenbeständen (Legehennen- 
Salmonellen-Beihilfe-Richtlinien) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 130 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 50 % 

Végrehajtás időpontja: A támogatás a támogatási program 
összefoglalójának az interneten történő közzétételétől kezdő
dően nyújtható. 

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

A támogatás célja: 

A szalmonellózis szerepel a 90/424/EGK tanácsi határozat 
mellékletének felsorolásában. 

A mentesség alapja az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdése, ezért az az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének 
c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal. 

Az intézkedés célja, hogy ötven százalékos kártérítést adjon 
azon állatok piaci értéke után, amelyeket hatóságilag megálla
pított szalmonellafertőzés miatt kellett levágni. 

Érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatás jogosultjai azok a tojótyúk-tulajdonosok, akik az 
1857/2006/EK rendelet értelmében mezőgazdasági kis- és 
középvállalkozásnak minősülnek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/Beihilfe_Salmonellen,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 291/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig-Holstein
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A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Beihilfen für die 
Ausmerzung von Rindern bei einer Infektion mit dem Bovinen 
Virusdiarrhoe-Virus 

Jogalap: 

1. Landesverordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infek
tion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus (BVDV-Verord
nung) 

2. Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen für Maßnahmen 
zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen 
Virusdiarrhoe-Virus (BVD-Beihilfe-Richtlinien) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 80 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Végrehajtás időpontja: A támogatás a támogatási program 
összefoglalójának az interneten történő közzétételétől kezdő
dően nyújtható. 

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

A támogatás célja: 

A szarvasmarhák vírusos hasmenése szerepel a Nemzetközi 
Állatjárványügyi Hivatal listáján. 

A mentesség alapja az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdése, ezért az az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének 
c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal. 

Az intézkedés célja a szarvasmarhák vírusos hasmenésével 
tartósan fertőzött szarvamarhák levágásának támogatása. 

Érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatás jogosultjai azok a szarvasmarha-tulajdonosok, akik 
az 1857/2006/EK rendelet értelmében mezőgazdasági kis- és 
középvállalkozásnak minősülnek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/BVD_Beihilfe_RiLi,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf 

Egyéb információ: —
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