
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 121/04) 

Támogatás sz.: XA 4/10 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Πρόγραμμα επιτήρησης 
της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών. 

Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 Συμμετοχή σε 
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 [Ν 149(Ι)/2004] (implementa
tion of Regulation (EC) No 999/2001). 

3. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν.109(Ι)2001] 

«4.(1). Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να 
μεριμνά για- 

(γ). την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για 
διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή 
άλλων ασθενειών των ζώων.» 

4. Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το 
Μέτρο, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκ 
ρατίας. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 115 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Végrehajtás időpontja: A program végrehajtására csak azt 
követően kerül sor, hogy azt az Európai Bizottság közzétette 
az 1857/2006/EK rendelettel összhangban. 

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

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke). A program a következőkre vonatkozik: i. a mező

gazdasági termelőknek az állatbetegségek megelőzése és felszá
molása során felmerült költségekhez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és ii. a 
mezőgazdasági termelőknek az állatbetegségek okozta károk 
ellentételezésére nyújtott támogatás (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikkének (2) bekezdése). 

Érintett ágazat(ok): 

NACE-kód 

A10401 – Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Veterinary Services 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
Athalassa 
1417 Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

Az intézkedés szöveges ismertetése: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/ 
31F62C126F7293D6C22576820021287C?OpenD ocument 

Az állami támogatások ellenőrzéséért felelős szolgálat hatá
rozata: 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
76DBA81F774B4299C22576A4003B64D7/$file/ 
Απόφαση%20Αρ.%20315.pdf 

Egyéb információ: A támogatás célja – a közösségi szabályozás 
(999/2001/EK rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel össz
hangban – a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmára vonat
kozó ellenőrzési program végrehajtása. A szóban forgó betegség 
szerepel az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében 
és a 90/424/EGK tanácsi határozat mellékletben (azon beteg
ségek jegyzéke, amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható).

HU 2010.5.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 121/3

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/31F62C126F7293D6C22576820021287C?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/31F62C126F7293D6C22576820021287C?OpenDocument
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/76DBA81F774B4299C22576A4003B64D7/$file/���Ʊ÷%20��.%20315.pdf
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/76DBA81F774B4299C22576A4003B64D7/$file/���Ʊ÷%20��.%20315.pdf
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/76DBA81F774B4299C22576A4003B64D7/$file/���Ʊ÷%20��.%20315.pdf


Támogatás sz.: XA 11/10 

Tagállam: Hollandia 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vergoeding van inko
mensverliezen ten gevolge van moeilijkheden bij het herbe
volken van bedrijven waar ruimingen van geiten plaatsvinden 
in verband met Q-koortsbestrijdingsmaatregelen. 

Jogalap: Artikel 91 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. 

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

A becsült teljes éves összeg 7 000 000 EUR. 

A támogatást állami forrásból finanszírozzák. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás maximális 
összege (gazdaságonként) 100 EUR minden, a felszámolási 
intézkedések alapján leselejtezett kecskére vonatkozóan. A 
támogatás az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekez
dése értelmében az újrakészletezési nehézségekből eredő bevételi 
veszteségek ellentételezésére irányul. 

Végrehajtás időpontja: A lehető leghamarabb, az 
1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével össz
hangban. 

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

A támogatás célja: 

A támogatást kizárólag kis- és középvállalkozásoknak nyújtják. 

A támogatás célja, hogy ellentételezést nyújtson a Q-láz okozta 
bevételi veszteségekért a kecsketenyésztők számára. Az ellenté
telezést a gazdaságnak az újrakészletezési nehézségekből eredő 
bevételi veszteségei alapján számítják ki. 

A támogatás célja összhangban van az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikkének (2) bekezdésével; az 1857/2006/EK bizottsági 
rendelet 10. cikkében előírt követelmények teljesülnek. 

Érintett ágazat(ok): A kecskeágazat elsődleges termelői. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Egyéb információ: 

A Q-láz a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal jegyzékében 
szereplő betegség, de nincsenek rá vonatkozó európai rendelke
zések. A Q-láz elleni védekezés érdekében kötelező nemzeti 
ellenőrzési programot hoztak létre. E kötelező jogszabályokat 
az állatbetegségeket érintő átmeneti rendelkezésekről szóló 
jogszabály 5. szakasza tartalmazza. 

A weboldal használata: kattintson a következőre: „Dossier Q- 
koorts”. 

Támogatás sz.: XA 16/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Sardegna 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: L.R. 11 marzo 1998, n. 
8, articolo 23 — Aiuti per la ripresa dell’attività economica e 
produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge allu
vionali del 24 settembre 2009. 

Jogalap: 

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 55/20 del 16.12.2009 
recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — Aiuti per la 
ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole 
danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009. 
(Spesa 1 040 000,00 EUR — UPB S06.04.006 — CAP. 
SC06.0970 — F.R.)». 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Az előirányzott pénzügyi támogatás teljes összege 
1 040 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A megrongálódott építmények és eszközök helyreállítása 
kapcsán felmerülő támogatható költségek legfeljebb 80 %-a 
(kedvezőtlen adottságú területeken 90 %-a). 

A támogatás összegéből levonják a biztosítási programok kere
tében esetlegesen kapott összegeket, illetve a kedvezőtlen éghaj
lati jelenségek következtében fel nem merült költségeket.
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Végrehajtás időpontja: A támogatás folyósítására attól az 
időponttól kezdődően kerül sor, hogy a Bizottság Mezőgazda
sági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéteszik 
a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. szeptember 24-ig. 

A támogatás célja: 

Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikke szerint. 

Ez a tartományi támogatási program elsősorban a 2009. szep
tember 24-i özönvízszerű esőzések következtében kárt szenve
dett mezőgazdasági üzemek gazdasági és termelési tevékeny
ségének helyreállítására irányul. A támogatás célja a megrongá
lódott építmények és eszközök helyreállítása. 

Érintett ágazat(ok): Elsődleges előállítás 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09125 Cagliari CA 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_ 
20091230123101.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 23/10 

Tagállam: Írország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Participants in the An 
Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme and the An Bord Bia 
Lamb Quality Assurance Scheme 

Jogalap: An Bord Bia Acts 1994-2004 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Éves kiadás: 4,3 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

Végrehajtás időpontja: 2010. március 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 3 év és 10 hónap 

A támogatás célja: A támogatás célja a független szerv által 
minősített, elismert minőségbiztosítási rendszerekben való rész
vétel bátorítása a minőségbiztosítási rendszerek harmadik felek 

által végzett ellenőrzése és tanúsítása kapcsán felmerülő költ
ségek kifizetésén keresztül, összhangban a 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 14 cikke (2) bekezdé
sének f) pontjában foglalt paraméterekkel. 

Érintett ágazat(ok): Marha- és bárányhús 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

An Bord Bia 
Clanwilliam Court 
Lower Mount Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Internetcím: 

http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/pages/stateaid. 
aspx 

Egyéb információ: Ez az eltérés felváltja az XA 438/07 
számon bejelentett eltérést, amelyet 2007 áprilisában küldtek 
meg a Bizottság részére a megnövelt költségvetésre tekintettel. 
Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 14. cikke (2) bekezdé
sének f) pontjában meghatározott paramétereket teljes 
mértékben tiszteletben tartják. 

Támogatás sz.: XA 26/10 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig-Holstein 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Beihilfen zu den 
Impfungen von Rinder-, Schaf- und Ziegenbeständen gegen 
den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8) 
421-40306-SH/0008 

Jogalap: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur 
Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrank
heit (BTV8-Beihilfe-Richtlinien) 

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

Maximális támogatási intenzitás: 

legfeljebb 50 % 

A támogatás nagysága a vakcinázott állatok számához igazodik, 
szarvasmarhák esetében állatonként 1 EUR, juh- és kecskefélék 
esetében állatonként 0,5 EUR adható. 

A vakcinázás költsége a vakcina árából és az állatorvos díjából 
tevődik össze, utóbbi szarvasmarhák esetében 2,05 EUR állaton- 
ként, juh- és kecskefélék esetében 1,02 EUR állatonként, amihez 
hozzáadódik az alapdíjból és útiköltségből álló kiszállási díj.
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A támogatás intenzitása így a 100 %-os maximális érték alatt 
marad. 

Végrehajtás időpontja: 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 költségmentesítés az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) 
bekezdésén alapul. 

Az intézkedés célja azon vakcinázások költségeinek ellentétele
zése, amelyeket a kéknyelvbetegség leküzdésére irányuló uniós 
végrehajtási rendelet 4. cikke értelmében 2010. március 15. és 
június 30. között hajtanak végre a szarvasmarha-, juh- és kecs
keállományon a kéknyelvbetegség-vírus 8-as szerotípusának 
megelőzése céljából. 

A támogatást támogatott szolgáltatás formájában nyújtják, a 
termelők nem részesülnek közvetlen kifizetésben. 

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

Az intézkedés a kéknyelvbetegség megelőzésével kapcsolatos és 
így az EUMSz. 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja értel
mében összeegyeztethető a közös piaccal. 

Érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatás jogosultjai azok a szarvasmarha-, juh- és kecs
ketenyésztők, akik az 1857/2006/EK bizottsági rendelet értel
mében 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/BT__RiLi__2010__ 
Freistellung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf 

Egyéb információ: —
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