
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 152/03) 

Támogatás sz.: XA 8/10 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

Régió: A Szlovák Köztársaság valamennyi régiója, azaz 
Pozsony, Nyugat-Szlovákia, Közép-Szlovákia és Kelet-Szlovákia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 
evidencie 

Jogalap: 

— § 5 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných 
opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších pred
pisov (ďalej len „nariadenie vlády”), 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”), 

— zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospo
dárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 194/1998”), 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 
16. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése, vala
mint 18. cikke. 

— a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 
2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a 
továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) I. mellék
lete. 

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

A támogatási program végrehajtására szánt költségvetést a 
támogatást nyújtó hatóság a honlapján teszi közzé: http:// 
www.land.gov.sk 

A támogatási program keretében 2010-től tervezett teljes éves 
kiadás: 995 817,57 EUR. 

A támogatási program keretében a 2010–2013 időszakra terve
zett teljes éves kiadás: 3 983 270,00 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás elismert állat
tartó szervezetek és akkreditált tenyésztői szervezetek részére 
nyújtható a törzskönyvek és állattenyésztési nyilvántartások 
létrehozása és vezetése igazgatási költségeinek 100 %-ig. 

Végrehajtás időpontja: 

a) A támogatási program azon a napon lép hatálya, amikor a 
mentesség iránti kérelemhez azonosító számot rendelnek, és 
az összefoglaló információkat közzéteszik az Európai 
Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága 
honlapján, illetve a támogatási programot kihirdetik a 
minisztérium honlapján: http://www.mpsr.sk 

b) A program módosításait írásos függelékben kell jelezni. A 
nem formai vagy adminisztratív jellegű módosításokat az 
Európai Bizottságnak összefoglaló információk formájában 
kell eljuttatni, ezek a módosítások a Mezőgazdasági és Vidék
fejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán történő kihirdeté
süket követően lépnek hatályba. 

c) A program B. pontjában szereplő európai jogszabályokban 
vagy bármely más kapcsolódó jogszabályban bekövetkező 
változásoknak a hatálybalépését követő 6 hónapon belül 
meg kell jelenniük a programban.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

A támogatási program 2013. december 31-ig fut. 

A támogatás iránti kérelmek benyújtásának határideje 2013. 
május 31. 

A kérelmek elbírálásának határideje 2013. június 30. 

A támogatás célja: Az állattenyésztési ágazat támogatása. 

Érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság, erdészet és halászat (a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszere szerint) 

Ágazatok: 

A1. ágazat: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás 
és kapcsolódó szolgáltatások. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében 
felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtó hatóság: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova ul. 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID= 
161&id=1401 

A támogatási programot végrehajtó hatóság: 

Pôdohospodárska platobná agentúra 
Dobrovičova ul. 12 
815 26 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 
Internetcím: http://www.apa.sk/index.php?navID=27 

Internetcím: — 

Egyéb információ: 

A már létező, a törzskönyvek és állattenyésztési nyilvántartások 
létrehozásának és vezetésének támogatását célzó program 
(XA 255/07) frissítéséről van szó, mivel 2010-ben valósul 
meg az új nemzeti jogalap, a mezőgazdasági támogatásokról 
szóló 264/2009 sz. módosított kormányrendelet szerinti állami 
támogatások folyósítása. 

Az XA 255/07 szám alatt iktatott eredeti támogatási program 
szerint csak 2009 végéig nyújtottak támogatást. Az új program 
az XA 255/07 szám alatt iktatott eredeti támogatási program 
helyébe lép, és e program alapján 2010. március 15-ét követően 
nyújtanak állami támogatást. 

Az új támogatási program szerinti kifizetések teljesítik a Szer
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá
sával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet 
módosításáról szóló, 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
16. cikke (1) bekezdésének a) pontjában és (3) bekezdésében 
foglalt feltételeket. 

Jóváhagyta: Ing. Alexander ČARNÝ 

riaditeľ odboru štátnej pomoci a národných podpôr 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

Támogatás sz.: XA 14/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Lombardia 

A támogatás program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Programma straordi
nario di interventi per l'attuazione della direttiva «Nitrati» (Agri
coltura) 

Jogalap: 

— Deliberazione della Giunta regionale n. 10890/2009 «Prog
ramma straordinario di interventi per l'attuazione della diret
tiva »Nitrati«» 

— L.R. 31/08 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 7 000 000 EUR/év 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
legfeljebb 40 %-a, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkével össz
hangban. 

Végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, amikor 
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
honlapján közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

4 év 

2013. december 31-ig
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A támogatás célja: A mezőgazdasági üzemekben a természeti 
környezet megóvása és minőségének javítása érdekében végre
hajtott beruházások támogatása. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Lombardia 
DG Agricoltura 
Via Pola 12/14 
20124 Milano MI 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.lombardia.it, ezen belül: «Settori e politiche», 
«Agricoltura», «Argomenti», «Aiuti di stato nel settore agricolo: 
pubblicazione dei regimi di aiuto» 

Egyéb információ: 

Ez a támogatási program a tartományi kormány 10890/2009. 
számú határozatában szereplő, a mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításához kapcsolódó intézkedéstípusokra vonat
kozik. A tartományi kormány ugyanezen határozatában 
szereplő, de nem a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos 
intézkedéstípusok – a 800/2008/EK rendeletnek megfelelően – 
külön értesítés tárgyát képezik. 

A kezességvállalás tekintetében a támogatás kiszámítására 
vonatkozó módszer a C(2007) 4663, C(2009) 10347, C(2005) 
1741 és C(2006) 812 határozattal került jóváhagyásra. 

Támogatás sz.: XA 15/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Catalunya 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para compensar 
el ganado ovino y caprino muerto en explotaciones ganaderas 
de Catalunya como consecuencia de factores agroclimáticos 
adversos que han provocado un incremento en las afecciones 
sanitarias en el ganado. 

Jogalap: Orden de 2009, del Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural, por la cual se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas para compensar los animales 
ovinos y caprinos muertos en algunas explotaciones ganaderas 

de Catalunya como consecuencia de factores agroclimáticos 
adversos que han provocado un incremento en las afecciones 
sanitarias en el ganado y se convocan las correspondientes al 
año 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évi 300 336,74 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás összege a 
kedvezőtlen időjárási körülmények miatti elégtelen táplálko
zásnak tulajdonítható állat-egészségügyi problémák következ
tében elhullott vagy leölt minden egyes tenyészállat után legfel
jebb 96 EUR lehet. A támogatás alapjául szolgáló egyedszám 
meghatározása érdekében a tényleges egyedszámból az előző évi 
egyedszámlálás során összeírt 6 hónaposnál idősebb egyedek 
számának 10 %-át le kell vonni. A támogatás összegének 
továbbá a 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 
11. cikkének (2) és (3) bekezdésében előírt összeghatárokhoz 
is igazodnia kell. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program végrehajtása azt 
követően kezdődik, hogy az Európai Bizottság Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes oldalain közzé
tették az 1857/2006/EK rendeletben előírt mentességi kérelem 
jegyzékszámát. A miniszteri rendelet a Katalónia Autonóm 
Körzet hivatalos lapjában való kihirdetését (terv szerint 2009. 
november) követően lép hatályba. 

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

A támogatás célja: 

A támogatás célja azon extenzív juh- és kecsketartók kárainak 
mérséklése, akik a kedvezőtlen időjárási körülmények miatti 
elégtelen táplálkozásnak tulajdonítható állat-egészségügyi prob
lémák következtében tenyészállatokat vagy leendő tenyészálla
tokat veszítettek, továbbá annak elősegítése, hogy az említett 
állattartók visszaállíthassák állatállományukat a kivételesen 
súlyos katalóniai aszályt megelőző szintre. 

Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikkének megfelelően a támo
gatás természeti csapáshoz hasonlítható kedvezőtlen időjárási 
jelenségek miatt bekövetkezett állatkárok enyhítését célozza. A 
katalóniai aszályt hivatalosan a vízkészletek felhasználását érintő 
kivételes és sürgősségi intézkedések bevezetéséről szóló, 2007. 
április 3-i 84/2007. sz. kormányrendelet ismerte el. 

Érintett ágazat(ok): A juh és a kecske tenyészegyedei, NACE- 
kód: 01.45 (Juh, kecske tenyésztése).
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de 
la Generalitat de Catalunya 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts_ 
subvencions/TR01_05_Ajus_pendents_publicacio/Documents/ 
Fitxers_estatics/2009_ordre_ovi_cabrum.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 27/10 

Tagállam: Lettország 

Régió: Latvija 

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

Atbalsta shēma “Arodapmācības, informācijas un veicināšanas 
pasākumi (Atbalsts kredītgarantīju veidā)” 

Jogalap: 

Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 746 “Lauk
saimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”; 

Ministru kabineta noteikumu projekts grozījumi Ministru kabi
neta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.746 “Lauksaimniecības 
un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība”. 

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

A támogatási program keretében 2010-ben nyújtható teljes 
összeg: 500 000 LVL. 

A támogatási program keretében 2011-ben nyújtható teljes 
összeg: 500 000 LVL. 

A támogatási program keretében 2012-ben nyújtható teljes 
összeg: 500 000 LVL. 

A támogatási program keretében 2013-ban nyújtható teljes 
összeg: 500 000 LVL. 

Maximális támogatási intenzitás: A hitelgarancia formájában 
nyújtott támogatás maximális intenzitása 100 %. 

Végrehajtás időpontja: 2010. április 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. december 30-ig. 

A támogatás célja: Technikai segítségnyújtás (az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontja). 

Érintett ágazat(ok): 

NACE-kód: 

A. – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1050 
LATVIJA 

Internetcím: 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40163605 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1245&id=9630 

Egyéb információ: 

Az N 204/08 számú támogatási program („Hitelgaranciák 
formájában nyújtott támogatás”) módosítása rendelkezik egy 
új, „Szakképzés, tájékoztatási és promóciós intézkedések” 
megnevezésű támogatási tevékenységről. A hitelgarancia nyújtá
sára irányuló program költségvetése (250 000 000 LVL) és 
időtartama változatlan marad. 

A támogatást hitelgaranciák formájában nyújtják olyan mező
gazdasági és vidékfejlesztési intézkedésekre, amelyek célja az 
elsődleges mezőgazdasági termékek előállításának előmozdítása. 
Amennyiben valamely kedvezményezett kölcsönt kíván felvenni 
egy hitelintézettől, és megállapítást nyer, hogy a szóban forgó 
kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő biztosítékkal, az 
Állami Vidékfejlesztési Alap (LAF) a megkötött szerződésnek 
megfelelően garanciát nyújt a hitelintézet számára, a hitelintézet 
pedig ezt követően kölcsönöket ad a nem kielégítő hitelbizto
sítékkal rendelkező mezőgazdasági termelőknek, illetve mező
gazdasági termékek feldolgozásával foglalkozó termelőknek 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedések finanszírozására. 
A hitelgarancia megszerzéséhez a kedvezményezettnek egyszeri 
díjat kell fizetnie azzal egyidejűleg, hogy a hitelintézet megkapja 
a garanciát az adott hitelre vonatkozóan.
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A következő területekhez kapcsolódó kölcsönökre nyújtható 
garancia: mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági dolgozók 
oktatása és szakképzése (a szakképzési programok megszerve
zésével, valamint a résztvevők utazási és ellátási költségeivel 
kapcsolatban felmerülő támogatható kiadások); harmadik felek 
által nyújtott tanácsadási szolgáltatások, olyan szolgáltatások 
díjai, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről időre 
ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás 
olyan szokásos működési kiadásaihoz, mint a rendszeres adó- 
tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység; 
üzleti fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok megszervezése 
és az azokon való részvétel (a támogatható kiadások közé a 
részvételi díjak, az utazási költségek, a kiadványokkal kapcso
latos költségek és a kiállítási helyiségek bérleti díjai tartoznak); 
amennyiben konkrét vállalat vagy márka nem kerül megneve
zésre, más országokból származó termékekre is alkalmazható 
minőségi rendszerekkel, generikus termékekkel és azok táplál
kozástani jótéteményeivel és ajánlott felhasználásával kapcso
latos tényszerű tájékoztatás (ilyen kiadások fedezésére akkor 
nyújtható támogatás, ha az 510/2006/EK tanácsi rendeletnek 
és az 1493/1999/EK tanácsi rendelet 54–58. cikkének a hatálya 
alá tartozó termékek eredete meg van jelölve, feltéve, hogy az 
eredetmegjelölések pontosan megfelelnek a Közösségben bejegy
zett megjelöléseknek); továbbá kiadványok, például adott régi
ókban működő vagy adott termékek előállításával foglalkozó 
termelőkre vonatkozó tényszerű információkat bemutató kata
lógusok vagy weboldalak, feltéve, hogy az információk és ismer
tetések semlegesek, és a támogatásra jogosult összes termelő 
egyenlő esélyt kap a kiadványban való megjelenésre. 

A garancia maximális mértéke 70 % vagy 70 000 000 LVL. 

A támogatás maximális intenzitása 100 %. 

A hitel a piacon működő bármely hitelintézettől felvehető 
(ideértve a külföldi hitelintézeteket is). A hitelintézetnek együtt
működési megállapodást kell kötnie az Alappal. A garancia 
tervezett időtartama 10 év, de bizonyos körülmények fennállása 
esetén ez az időtartam meghosszabbítható, amennyiben ez nem 
jelent fokozott kockázatot az Alap működésére nézve. A hitel
intézet a hitel garancia alá eső része tekintetében legfeljebb a 
fennálló tartozás 70 %-ára igényelhet kompenzációt. 

A támogatást az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglal
kozó kis- és középvállalkozások vehetik igénybe. A támogatás 
nyújtására támogatott szolgáltatások formájában kerül sor, a 
termelők közvetlen kifizetésben nem részesülhetnek. A támo
gatás objektív módon meghatározott feltételek mellett elérhető 
lesz az érintett területen működő valamennyi jogosult számára. 
A közvetítőként fellépő vállalkozásoknál támogatás nem marad, 
a támogatás teljes egészében a végső kedvezményezettekhez 
kerül. A támogatás nem nyújtható visszamenőleges hatállyal 
olyan tevékenységekre, amelyeket a kedvezményezett már végre
hajtott. 

Támogatás sz.: XA 30/10 

Tagállam: Lettország 

Régió: Latvija. 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Atbalsta shēma “Atbalsts 
transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) testu izmaksu 
segšanai” 

Jogalap: 

Lauksaimniecības un lauku attīstības likums 5. pants 
(24.4.2004.)(Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 64: 23.4.2004.). 

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par ikgadējo 
valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 
1.pielikuma XII sadaļas 109-113. punkts. 

A támogatás típusa: Támogatási program 

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

A támogatási program teljes összege 2010-ben: 500 000 LVL. 

A támogatási program teljes összege 2011-ben: 500 000 LVL. 

A támogatási program teljes összege 2012-ben: 500 000 LVL. 

A támogatási program teljes összege 2013-ban: 500 000 LVL. 

Maximális támogatási intenzitás: Az elhullott állomány eltá
volítási és megsemmisítési költségeinek 100 %-át elérő támo
gatás, amennyiben kötelező elvégezni az elhullott állomány 
TSE-vizsgálatát, valamint a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos költ
ségek 100 %-áig nyújtott támogatás. 

Végrehajtás időpontja: 2010. április 1. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. december 30-ig. 

A támogatás célja: Állattenyésztési ágazat (az 1857/2006/EK 
rendelet 16. cikkének f) és g) pontja). 

Érintett ágazat(ok): 

NACE-kód: 

A. – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 
Rīga, LV-1050 
LATVIJA 

Internetcím: 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1546&id=9992
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Egyéb információ: A támogatás kedvezményezetti körébe az 
elsődleges mezőgazdasági termelést végző kis- és középvállalko
zások tartoznak. A támogatás természetben, támogatott szolgál
tatások formájában fog megvalósulni, a termelők közvetlen 
pénzkifizetésben nem részesülnek. A támogatáshoz az adott 
területen támogatásra jogosult valamennyi jogalany hozzáférhet, 
igénybevétele objektív szempontok alapján meghatározott felté
telekkel fog történni. A közvetítőként fellépő vállalkozásoknál 

támogatás nem marad, a támogatás teljes egészében a végső 
kedvezményezettekhez kerül. A támogatás nem nyújtható 
visszamenőleges hatállyal olyan tevékenységekre, amelyeket a 
kedvezményezett már végrehajtott. A támogatás a „fertőző 
szivacsos agyvelőbántalom (TSE) felügyeletére vonatkozó prog
ramhoz” kapcsolódik (internetcím: http://www.pvd.gov.lv/eng/ 
left_menu/veterinary_surveillance/lásd: „Transmissible spongi
form encephalopaties (TSE) surveillance programme for 2010”).
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