
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 220/07) 

Támogatás sz.: XA 106/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaamse Rundveeteelt 
Vereniging vzw 

Jogalap: 

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

Koninklijk besluit van 23 september 1971 betreffende de verbe
tering van het rundveeras; 

Ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbe
tering van het rundveeras; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Vlaamse Rundveeteelt Vereniging voor het 
werkingsjaar 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 1 104 050 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 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 célkitűzése: 

A Vlaamse Rundveevereniging (VRV) bejegyzett egyesület 
számos tenyészmarhafajta törzskönyvét vezeti. A VRV a támo
gatást 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 Vlaamse Rundveevereniging (VRV) bejegyzett egyesület vizs
gálatokat folytat a tenyészállomány genetikai minőségének vagy 
termelékenységének meghatározása érdekében. A vizsgálatok a 
tejtermelésre irányulnak. 

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


Támogatás sz.: XA 107/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Verbond voor Eieren, 
Pluimvee en Konijnen 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 de pluimvee- en konijnenrassen; 

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een facultatieve 
subsidie aan de vzw Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen 
voor het werkingsjaar 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 14 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: A tanácsadási díjak 100 %-a 
a harmadik felek által nyújtott olyan tanácsadási szolgáltatások 
esetén, 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. 

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 célkitűzése: 

A Verbond voor Eieren, Pluimvee en Konijnen vzw (VEPEK) bejegy
zett egyesület a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy ta- 
nácsadási szolgáltatásokat nyújtson az elsődleges termelés terü
letén a baromfi- és nyúlágazatban dolgozó piaci szereplők 
részére állat-egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminő
ségi, állatjólléti, környezetvédelmi, valamint gazdasági és állat
tenyésztési témakörökben. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkének hatálya 
alá tartozik. Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkében meghatá
rozott szempontok teljesülnek. 

15. cikk (2) bekezdés c) pont: a harmadik felek által nyújtott 
tanácsadási szolgáltatások tekintetében az 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; 

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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