
A 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 219/04) 

Támogatás sz.: XA 79/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Principado de Asturias 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Laboratorio Interprofe
sional Lechero y Agroalimentario de Asturias (L.I.L.A.). 

Jogalap: Propuesta de Resolución de concesión de ayuda para el 
Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de 
Asturias (L.I.L.A.) para la realización de los análisis de control 
lechero oficial. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2010. költségvetési évben 420 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A tevékenység költségeinek 
legfeljebb 70 %-a. 

Végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 1-ig. 

A támogatás célja: 

A hatósági tejellenőrzés keretében a tej összetételének vizsgálata 
Asztúria területén. Ez elengedhetetlen a tejtermelő fajokhoz és 
fajtákhoz tartozó tenyészállatok genetikai értékeléséhez, így 
alapvető jelentőségű az állatállomány javítását célzó programok 
szempontjából. 

A támogatás nyújtására az 1857/2006/EK rendelet következő 
cikke alapján kerül sor: 

16. cikk – Az állattenyésztési ágazatnak nyújtott támogatás. 
Támogatható költségek: az állatállomány genetikai minőségének 

vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett 
vizsgálatok költségei, kivéve a tej minőségének rendszeres ellen 
őrzését. 

Az említett rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében és 
16. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően 
a támogatás harmadik személyek által nyújtott szolgáltatások 
finanszírozásán keresztül történik, a termelők közvetlen kifize
tésben nem részesülnek. 

Érintett ágazat(ok): Tejtermelési célú szarvasmarha-tenyésztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias 
C/ Coronel Aranda, s/n 4a planta 
33005 Oviedo (Asturias) 
ESPAÑA 

Internetcím: 

Az együttműködési megállapodás a http://www.asturias.es 
portálról, a „temáticas/ganadería/ayudas” (tematikus oldalak/ 
állattenyésztés/támogatások) hivatkozásokat követve érhető el, 
a következő internetcímen: 

http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS% 
20GANADERIA/Propuesta%20de%20resolucion%20ayuda% 
20nominativa%20LILA%2010.pdf 

Egyéb információ: — 

2010. május 6., Oviedo 

José Manuel BENITO IGLESIAS 
Jefe de Servicio de Producción y Bienestar Animal
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Támogatás sz.: XA 86/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Varkensstam
boek vzw 

Jogalap: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2010; 

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbe
tering van fokvarkens; 

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbe
tering van de fokvarkens; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Vlaams Varkensstamboek voor het 
werkingsjaar 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,441 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

A maximális támogatási intenzitás a törzskönyvek létrehozá
sával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek esetében 
100 %. 

A maximális támogatási intenzitás harmadik fél által vagy 
nevében az állatállomány genetikai minőségének vagy termelé
kenységének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költ
ségeinek esetében legfeljebb 70 %, kivéve az állatállomány tulaj
donosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének rend
szeres ellenőrzését. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatást június 1-jétől és legkorábban 15 nappal a beje
lentést követően lehet nyújtani. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni. Ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot (standstill) is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatás a 2010. december 31-ével végződő 
időszakra nyújtható. 

A támogatás célja: 

A Vlaams Varkensstamboek (VVS) bejegyzett egyesület a sertés
fajták törzskönyvét vezeti. A VVS a támogatást arra kívánja 
felhasználni, hogy fedezze az e törzskönyvek létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségeket, mint például a 
születési és a származási adatok adatbankba történő bevitele, 
illetve a tenyésztői igazolások és származási bizonyítványok 
elkészítése és kiadása. 

A Vlaams Varkensstamboek (VVS) bejegyzett egyesület vizsgála
tokat is folytat a tenyészállomány genetikai minőségének és 
termelékenységének meghatározása érdekében. A vizsgálatok 
három típusa: 

termékenység; 

hízékonysági és vágási minőségvizsgálat; 

növekedési erély és hústermelő-képesség vizsgálat. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya 
alá tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatá
rozott szempontok teljesülnek. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-ára 
nyújtott támogatás. 

16. cikk (1) bekezdés b) pont: harmadik fél által vagy nevében 
az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékeny
ségének megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költsége
inek legfeljebb 70 %-át fedező támogatás, kivéve az állat
állomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej 
minőségének rendszeres ellenőrzését. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Egyéb információ: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal
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Támogatás sz.: XA 87/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaams Interprovinciaal 
Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw 

Jogalap: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2010; 

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische 
en genealogische voorschriften voor de verbetering en de 
instandhouding van pluimvee- en konijnenrassen; 

Ministerieel besluit van 17 maart 2005 houdende de erkenning 
en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoedi
ging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Vlaams Interprovinciaal Verbond van 
Fokkers van Neerhofdieren voor het werkingsjaar 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,007 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási 
intenzitás a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcso
latos igazgatási költségek esetében 100 %. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatást június 1-jétől és legkorábban 15 nappal a beje
lentést követően lehet nyújtani. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási határozat szükséges. A 
végrehajtási határozatokat évente állítják ki. A végrehajtási hatá
rozat tervezete a későbbiekben készül el. Ez tartalmazni fog egy 
felfüggesztési záradékot (standstill) is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatás a 2010. december 31-ével végződő 
időszakra nyújtható. 

A támogatás célja: 

A Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdi
eren vzw (VIVFN) bejegyzett egyesület számos nyúl- és házi
állatfajta törzskönyvét vezeti. 

A VIVFN a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy a nyil
vántartási adatok gyűjtésével, feldolgozásával, előkészítésével és 
közzétételével kapcsolatos költségeket fedezze. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya 
alá tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatá
rozott szempontok teljesülnek. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-ára 
nyújtott támogatás. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Egyéb információ: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal 

Támogatás sz.: XA 88/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Steunpunt Levend 
Erfgoed vzw 

Jogalap: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2010; 

Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen;
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Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Steunpunt Levend Erfgoed voor het 
werkingsjaar 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,012 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

A maximális támogatási intenzitás a törzskönyvek létrehozá
sával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek esetében 
100 %. 

A maximális támogatási intenzitás a TSE-vizsgálat költségeinek 
esetében 100 %. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatást június 1-jétől és legkorábban 15 nappal a beje
lentést követően lehet nyújtani. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni. Ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot (standstill) is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatás a 2010. december 31-ével végződő 
időszakra nyújtható. 

A támogatás célja: 

A Steunpunt Levend Erfgoed vzw (SLE) bejegyzett egyesület 10 
ritka juh- és két kecskefajta törzskönyveit vezeti. Lehetséges, 
hogy 2010-ben kis számban felvesznek további fajokat is a 
kiskérődző- vagy egyéb tenyésztői ágazatból. A SLE a támoga
tást arra kívánja felhasználni, hogy fedezze az e törzskönyvek 
létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségeket, 
mint például a születési és a származási adatok adatbankba 
történő bevitele, illetve a tenyésztői igazolások és származási 
bizonyítványok elkészítése és kiadása. 

A SLE juhtenyésztő tagjainál TSE-teszteket is szervez. 

A szóban forgó támogatással a tenyésztők költségeinek egy 
részét térítik meg. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya 
alá tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatá
rozott szempontok teljesülnek. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-ára 
nyújtott támogatás. 

16. cikk (1) bekezdés g) pont: a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos 
költségek 100 %-áig nyújtott támogatás 

Az emberi fogyasztás céljából levágott állatok kötelező TSE- 
vizsgálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban 
foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként. Ez az összeg a 
vizsgálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja 
a vizsgálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, 
szállítását, vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését. 

Az elhullott állatok ellenőrzését és biztonságos eltávolítását 
megbízható felügyeleti programon keresztül végzik. 

A támogatás nyújtása során a tenyésztő nem részesül közvetlen 
kifizetésben. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Egyéb információ: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal 

Támogatás sz.: XA 90/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Kleine Herkauwers 
Vlaanderen vzw 

Jogalap: 

Decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2010;
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Koninklijk besluit van 20 oktober 1992 betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen; 

Ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbe
tering van de schapen- en geitenrassen; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Kleine Herkauwers Vlaanderen voor het 
werkingsjaar 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,0545 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 

A maximális támogatási intenzitás a törzskönyvek létrehozá
sával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek esetében 
100 %. 

A maximális támogatási intenzitás a TSE-vizsgálat költségeinek 
esetében 100 %. 

Végrehajtás időpontja: 

A támogatást június 1-jétől és legkorábban 15 nappal a beje
lentést követően lehet nyújtani. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni. Ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot (standstill) is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatás a 2010. december 31-ével végződő 
időszakra nyújtható. 

A támogatás célja: 

A Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw (KHV) bejegyzett egye
sület 14 juh- és 6 kecskefajta törzskönyvét vezeti. 2010-ben 
minden valószínűség szerint további fajokat vesznek fel. A 
KHV a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy fedezze az e 
törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazga
tási költségeket, mint például a születési és a származási adatok 
adatbankba történő bevitele, illetve a tenyésztői igazolások és 
származási bizonyítványok elkészítése és kiadása. 

A KHV juhtenyésztő tagjainál TSE-teszteket is szervez. 

A szóban forgó támogatással a tenyésztők költségeinek egy 
részét térítik meg. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkének hatálya 
alá tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 16. cikkében meghatá
rozott szempontok teljesülnek. 

16. cikk (1) bekezdés a) pont: törzskönyv létrehozásával és 
vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek akár 100 %-ára 
nyújtott támogatás. 

16. cikk (1) bekezdés g) pont: a TSE-vizsgálatokkal kapcsolatos 
költségek 100 %-áig nyújtott támogatás 

Az emberi fogyasztás céljából levágott állatok kötelező TSE- 
vizsgálata tekintetében a közösségi támogatásokat is magukban 
foglaló közvetlen és közvetett támogatások teljes összege nem 
haladhatja meg a 40 EUR-t vizsgálatonként. Ez az összeg a vizs
gálat teljes költségére vonatkozik, amely magában foglalja a 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges készletet, a minta vételét, szál
lítását, vizsgálatát, tárolását és megsemmisítését. 

Az elhullott állatok ellenőrzését és biztonságos eltávolítását 
megbízható felügyeleti programon keresztül végzik. 

A támogatás nyújtása során a tenyésztő nem részesül közvetlen 
kifizetésben. 

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134 

Egyéb információ: — 

Jules VAN LIEFFERINGE 
Secretaris-generaal

HU 2010.8.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 219/11

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=134

