
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 99/09) 

Támogatás sz.: XA 292/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig-Holstein 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Beihilfen für die Identi
tätssicherung von Rindern und Schweinen nach gemeinschafts
rechtlichen und nationalen Bestimmungen zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Tieren 

Jogalap: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Iden
titätssicherung zum Schutz der Verschleppung von Tierseuchen 
im Viehverkehr (Beihilfe-Richtlinien zur Identitätssicherung) 

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

1. Az állatok egyedi azonosítását biztosító megjelölés: 
770 000 EUR 

2. Az állatok mozgásának jelzése a központi adatbázisnak (HI- 
Tier): 100 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. 100 % 

2. 100 % 

A kedvezményezettek javára nem teljesítenek közvetlen kifize
téseket, a támogatást támogatott szolgáltatás formájában 
nyújtják. 

Végrehajtás időpontja: A támogatást a hirdetmény Európai 
Bizottság általi interneten történő közzétételétől nyújtják. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A hirdetménynek a Bizottság általi interneten való közzé
tételétől 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A költségmentesítés az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkén 
alapul. Külön kiemelendő, hogy a támogatás során betartják 
az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (4)–(8) bekezdésében 
szereplő előírásokat. 

Az intézkedés célja, hogy ellentételezze az állatok egyedi azono
sítását biztosító megjelölésnek és a központi adatbázisnak 
történő jelzéseknek a költségeit, amelyek járvány esetén bizto
sítják a szarvasmarhák és sertések szükséges azonosítását és 
nyomonkövethetőségét. 

Az említett intézkedés közösségi jogi és tagállami jogalapját az 
alábbiak alkotják: az 1760/2000/EK rendelet és a 2008/71/EK 
irányelv, összefüggésben az állatok szállítása során az állatbeteg
ségek terjedésének megkadályozásáról szóló rendelettel (Viehver
kehrsverordnung-ViehVerkV) (BGBl. I 2007, 1274. o.). 

Az állatbetegségek és zoonózisok megelőzéséhez, leküzdéséhez 
és felszámolásához elengedhetetlen az állatok megjelölése és 
nyomonkövethetősége addig a mezőgazdasági üzemig, ahonnan 
származnak. Ezt a 2008. április 25-i 2008/341/EK határozat is 
figyelembe veszi, amelynek megfelelően az egyes állatbetegségek 
és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programoknak tartal
mazniuk kell az állatok azonosítására, valamennyi járványügyi 
egység nyilvántartásba vételére, valamint az állatok mozgásának 
ellenőrzésére és feljegyzésére vonatkozó intézkedéseket. 

A támogatási intézkedések költségeit teljes egészében a mező
gazdasági termékek elsődleges termelésében részt vevő termelők 
kötelező hozzájárulásaiból fedezik. 

Az intézkedés az állatbetegségek és zoonózisok felszámolá
sához, az ellenük való védekezéshez és figyelemmel kíséré
sükhöz kapcsolódik és így a Szerződés 87. cikke (3) bekezdé
sének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal.
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Érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatás jogosultjai azok a szarvasmarha-, és sertéstulajdo
nosok, akik kis- és középvállalkozásként mezőgazdasági 
termékek elsődleges termelésével foglalkoznak. 

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/Identitaetssicherung__Rinder__ 
usw,templateId=raw,property=publicationFile.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 293/09 

Tagállam: Németország 

Régió: Mecklenburg-Vorpommern 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gewährung von 
Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg- 
Vorpommern 

Jogalap: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg- 
Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 
2010 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2,5496 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: Legfeljebb 100 %. 

Végrehajtás időpontja: A közlemény Bizottság általi, inter
neten való – az 1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekez
dése szerinti – közzétételét követően, de legkorábban 2010. 
január 1-jétől. 

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

A támogatás célja: Tierseuchen (Artikel 10 der Verordnung 
(EG) Nr. 1857/2006) 

Érintett ágazat(ok): A.01.4 – Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern 
Anstalt des Öffentlichen Rechts 
Behördenzentrum Block C 
Neustrelizer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.tskmv.de 

Egyéb információ: Közvetlen hozzáférés még nem adható. A 
2010. évi támogatási szabályzat a hatálybalépés után a követ
kezö címen érhető majd el: http://www.tskmv.de/satzungstexte/ 
satzung_2010.html. A dokumentum tervezetét addig is 
csatoltuk. 

Támogatás sz.: XA 294/09 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: England, Scotland and Wales 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Fallen Cattle Surveillance 
Extension Scheme (Great Britain) 2010 

Jogalap: A programnak nincs tagállami jogalapja. Az egyes 
fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük 
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 999/2001/EK rendelet (TSE-rendelet) 
előírja a tagállamok számára a 24 hónapnál idősebb korban 
elhullott szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalom elleni teszte
lését. A 2008/908/EK bizottsági határozat alapján az Egyesült 
Királyságban 2009. január 1-jétől csak a 48 hónapnál idősebb 
korban elhullott szarvasmarhákat vizsgálták. 2009. január 12- 
től pedig Anglia, Skócia és Wales belföldi TSE-előírásai alapján 
az állattartók felelőssége az elhullott állatok összegyűjtése és 
ártalmatlanítása. Az állattartók szabadon választhatják meg, 
hogy melyik – az agytörzsmintából végzett utólagos BSE elleni 
tesztelés elvégzésére jóváhagyott – állati melléktermékeket 
feldolgozó üzemben ártalmatlanítják az állattetemeket. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2010. január 1 és 2010. március 31. közötti 
időszakban az XA 1/09 program meglévő költségvetése válto
zatlanul 2 millió GBP.
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Maximális támogatási intenzitás: Az 1857/2006/EK rendelet 
16. cikkének f) pontja alapján az olyan elhullott állatállomány 
összegyűjtése és ártalmatlanítása, amelyet TSE ellen kell tesz
telni, 100 %-ig terjedő támogatási intenzitásra jogosult. 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 1-jétől 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A hosszabbítás 2010. január 1-jén kezdődik és 2010. 
március 31-én zárul le. A támogatási igények benyújtásának 
végső határideje 2010. március 31. 

A támogatás célja: 

A támogatás célja egy olyan államilag támogatott önkéntes 
begyűjtési és – jóváhagyott mintavételi üzemek révén történő 
– ártalmatlanítási program bevezetése, amely gondoskodik a 48 
hónapnál idősebb korban elhullott szarvasmarhafélék BSE elleni 
teszteléséről, és megfelel az 1774/2002/EK rendelet és a 
999/2001/EK rendelet előírásainak. 

Nem új programról van szó, ez a már meglévő XA 1/09 
program hosszabbítása. Az egyedüli változást a meglévő 
program 3 hónappal történő meghosszabbítása jelenti. 

Érintett ágazat(ok): A támogatás minden olyan kis- és közép
vállalkozásra vonatkozik, amely Nagy-Britanniában felnőtt 
szarvasmarhafélék tenyésztésével vagy tartásával foglalkozik. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatási programért felelős hatósági szerv: 

Department for Environment, Food and Rural Affairs 
Food and Farming Group 
Area 7E, 9 Milbank 
C/o Defra 
17 Smith Square 
London 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

A támogatást folyósító szervezet neve és címe: 

The National Fallen Stock Company Ltd 
Stuart House 
City Road 
Peterborough 
PE1 1QF 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://www.nfsco.co.uk/ 

Másik lehetőségként ellátogathat az Egyesült Királyság mezőgaz
dasági állami támogatásokról szóló központi honlapjára az 
alábbi címen: 

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/ 
abp/fallenstock/surveillance-extention-scheme-2010.asp 

Egyéb információ: 

A támogathatóság feltételei és a programra vonatkozó szabá
lyok további részletei az alábbi címen olvashatók: 

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/ 
abp/fallenstock/ 

A Department for Environment, Food and Rural Affairs (az 
Egyesült Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és kelte
zéssel ellátta 

Neil Marr 
Area 8D, 9 Millbank 
C/o Nobel House 
17 Smith Square 
Westminster 
London 
SW1P 3JR 
UNITED KINGDOM 

Támogatás sz.: XA 295/09 

Tagállam: Németország 

Régió: Deutschland 

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

Einzelbeihilfe: 

Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau — Aufbau einer Infor
mationsplattform zur Förderung des effizienten Energieeinsatzes 
im Gartenbau als Zusatzmodul des Gartenbau-Informationssys
tems hortigate zur Nutzung durch die Gartenbaubranche. 

421-40306/0002 

Begünstigter: 

Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) 

Jogalap: Die Beihilfe wird per Änderungsbescheid (AZ: BLE- 
514-06.01-08SV001) vom 11.12.2009. auf Grundlage der 
Bundeshaushaltsordnung gewährt.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2010: 100 000 EUR; 2011: 100 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Végrehajtás időpontja: 2010.1.1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011.12.31. 

A támogatás célja: 

Célkitűzések: 

A projekt célja, hogy gyorsítsa az energiatakarékos kertgazdál
kodásra vonatkozó információk cseréjét, és jó példákat 
mutasson a fenntartható megoldásokra. Az információs plat
form a kertgazdálkodással kapcsolatos tudásmegosztás szövet
ségi szintű eszközévé válhat. 

A platform révén elérhetővé válik többek között, hogy a köz is 
hasznosíthassa a Landwirtschaftliche Rentenbanknál kezelt 
szövetségi forrásokból finanszírozott projektek (piaci és gyakor
lati bevezetés, versenyt megelőző fejlesztés), illetve a mezőgaz
daság és a kertgazdálkodás energiahatékonyságának növelését 
célzó szövetségi programból finanszírozott projektek eredmé
nyeit. A szövetségi program iránt érdeklődő kertészeti üzemek 
a szakszerű tájékoztatás és a legjobb gyakorlatra vonatkozó 
példák bemutatása révén gyors és naprakész tanácsokat 
kaphatnak. Az információs platform kiépítésének végső célja, 
hogy létrehozza a kertgazdálkodási ágazat legjobb gyakorlatot 
alkalmazó üzemeinek tényleges hálózatát. 

A projekt hét tudományos és műszaki célt tűz ki: 

— egy adatbázis-alapú, interneten és nyomtatott formában is 
elérhető tudásgyűjtő és tudásmegosztó rendszer kiépítését, 

— a tanácsadási és a kutatási tevékenységek összekapcsolását, 

— a partnerországokkal folytatott nemzetközi eszmecserét, 

— egy éves szakmai konferencia tartását, 

— kiemelt vagy kísérleti projektek bemutatására szolgáló tanul
mányutak szervezését, 

— támogatási programok végrehajtásának nyomon követését, 

— a gyakorlatban, illetve a közép- és felsőfokú oktatásban 
hasznosítható tájékoztató anyagok kidolgozását és terjesz
tését. 

A platform használata nincs semmilyen tagsághoz kötve, 
minden érdeklődő előtt nyitva áll. 

Az intézkedés alapja az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (Tech
nikai segítségnyújtás az agrárszektorban). 

Érintett ágazat(ok): Kertgazdálkodás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 
Ref. 514 — Projektträger Agrarforschung 
53168 Bonn 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/ 
04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__ 
Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile. 
pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf 

Egyéb információ: Ez a támogatás az XA 228/08 számú 
program kétéves meghosszabbítása. 

Támogatás sz.: XA 313/09 

Tagállam: Észtország 

Régió: Eesti 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Põllumajandusliku 
nõuandesüsteemi korraldamine ja arendamine 

Jogalap: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakenda
mise seaduse paragrahvid 74–76 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A becsült összköltség legfeljebb 5,2 millió EEK 
(330 000 EUR) 

Maximális támogatási intenzitás: Legfeljebb 100 % 

Végrehajtás időpontja: 2010. január 15. 

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

HU C 99/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.4.17.

http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf
http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf
http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf
http://www.ble.de/cln_090/nn_467262/SharedDocs/Downloads/04__Forschungsfoerderung/HortigateZusatzmodul__Projektverlaengerung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/HortigateZusatzmodul_Projektverlaengerung.pdf


A támogatás célja: 

Technikai segítségnyújtás a mezőgazdasági termelők részére, 
támogatott szolgáltatások formájában; a termelők nem része
sülnek közvetlen pénzkifizetésekben. 

A támogatást a 15. cikkel összhangban nyújtják. A támogatásra 
jogosult költségek a 15. cikk (2) bekezdésének a), c) és f) pont
jával vannak összhangban (mezőgazdasági dolgozók oktatása, 
harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások, a taná
csadói rendszerről tájékoztató kiadványok és weboldal készí
tése). 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termelők (NACE-kód: A1) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Põllumajandusministeerium 
Lai 39/41 
15056 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Internetcím: 

http://www.agri.ee/riigieelarvelise-eraldise-lepingud 

Egyéb információ: 

— Igazoljuk, hogy a támogatási rendszer keretében nyújtott 
tanácsadási szolgáltatások nem minősülnek folyamatos 
vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcso
lódnak a vállalkozás olyan szokásos működési kiadásaihoz, 
mint a rendszeres adó-tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy 
a reklámtevékenység. 

— Igazoljuk, hogy a támogatási rendszer keretében nyújtott 
támogatás összhangban van az 1857/2006/EK rendelet 
15 cikkének (4) bekezdésével. 

— A „Põllumajandusliku nõuandesüsteemi korraldamine ja 
arendamine” (mezőgazdasági tanácsadói rendszer kiépítése 
és továbbfejlesztése) támogatási rendszer keretében nyújtott 
támogatást teljes egészében a végső kedvezményezettek 
kapják meg.
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