
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 262/06) 

Támogatás sz.: XA 119/10 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Sicilia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Interventi a compensa
zione dei danni da peronospora della vite. 

Jogalap: Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Inter
venti Strutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato delle Risorse 
Agricole ed Alimentari n. 618 del 25 giugno 2010, di appro
vazione delle disposizioni attuative dell’aiuto previsto dal 
comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 
2010 n. 11. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: éves becsült összeg: 30 millió EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: Az elpusztított növények 
piaci értékének legfeljebb 100 %-a. 

Végrehajtás időpontja: Azon időpontot követő naptól, amikor 
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
honlapján közzéteszik a támogatási program mentesítéséről 
szóló értesítést. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: Attól az időponttól számítva négy éven belül, amikor a 
mezőgazdasági üzemeket a 2007-es peronoszpórajárvány miatt 
ért kár végleges összege megállapításra került. 

A támogatás célja: A 2007-ben bekövetkezett peronoszpóra
járvány (Plasmopara viticola) okozta károk ellentételezése. A 
támogatás nyújtása az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkével 
összhangban történik. E célból benyújtása kerül a mezőgazda
sági és élelmiszerügyi hivatal strukturális mezőgazdasági intéz
kedésekért felelős osztályának igazgatója által (Dirigente Gene
rale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 
dell’Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari) kiadott 
2010. június 25-i 618. számú rendelet, amely jóváhagyja a 
2010. május 12-i 11. számú tartományi törvény 81. cikkében 
szereplő támogatás végrehajtására szolgáló intézkedéseket, és 
kijelöli a kárt szenvedett területek határait. 

Érintett ágazat(ok): Szőlőtermesztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari 
Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura 
Viale Regione Siciliana 2771 
90145 Palermo PA 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/ 
allegati/news2010/D.D.G_peronospora.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 120/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Katalónia 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas destinadas al 
control oficial del rendimiento lechero 

Jogalap: Proyecto de Orden AAR/…/2010, de…, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al 
control oficial del rendimiento lechero, y se convocan las 
correspondientes al año 2010. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A 2010–2013 közötti hároméves időszakra a támo
gatás maximális előirányzott összege 1 600 000 EUR, azaz 
évente 400 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás bruttó intenzi
tása az állatállomány genetikai minőségének vagy termelékeny
ségének megállapítása céljából harmadik személyek által vagy 
nevében végzett vizsgálatok költségei tekintetében legfeljebb 
70 % lehet.
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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 program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010–2013 

A támogatás célja: 

A program a Kasztília területén szarvasmarha-, juh- és kecs
ketartással foglalkozó gazdaságok tejhozamának hatósági ellen 
őrzésével összefüggő tevékenységek támogatására szolgál, 
amelyek alapján mennyiségi és minőségi adatokat lehet nyerni 
a tejelési időszakról, és a tenyészvonalak javítása érdekében 
genetikai szempontból fel lehet mérni a tenyészállat-állományt, 
illetve amelyek az állattartó gazdaságok korszerűsítésére 
irányulnak. A támogatásban azok az állattartói csoportosulások 
vagy szövetségek részesülhetnek, amelyek a gazdálkodóknak 
technikai segítséget nyújtanak a tejhasznú szarvasmarha-, juh- 
vagy kecskeállomány genetikai minőségének vagy termelékeny
ségének megállapítását szolgáló programok végrehajtásához. 

A támogatás nem tartalmazhat az elsődleges termelőknek adott 
közvetlen kifizetéseket. 

Támogathatónak minősülnek a harmadik fél által végzett ható
sági ellenőrzésekkel összefüggő tevékenységek költségei, nem 
támogathatóak viszont az állattartó gazdálkodók által végzett 
vizsgálatok és a tejminőség rutinellenőrzése céljából folytatott 
vizsgálatok, az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdé
sének b) pontjával összhangban. 

Érintett ágazat(ok): 

01.41 NACE-kód: tejhasznú szarvasmarha tenyésztése. 

01.41 NACE-kód: juh- és kecsketenyésztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE03_ 
Normativa/DE03_04_Ajuts_estat/2010/Documents/Fitxers_ 
estatics/rendiment_lleter.pdf 

Egyéb információ: 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA 

Támogatás sz.: XA 121/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Kasztília és León 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas destinadas a 
paliar las pérdidas de producción y los daños ocasionados por 
la plaga de Topillo Campesino (Microtus arvalis) en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León declaradas indemnizables en 
virtud de las Órdenes AYG/1191/2007, de 29 de junio y 
AYG/1401/2007, de 28 de agosto 

Jogalap: 

Orden AYG/866/2010, de la Consejería de Agricultura y Gana
dería, por la que se convocan las ayudas destinadas a paliar las 
pérdidas de producción y los daños ocasionados por la plaga de 
Topillo Campesino (Microtus arvalis) en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León declaradas indemnizables en 
virtud de las Órdenes AYG/1191/2007, de 29 de junio y 
AYG/1401/2007, de 28 de agosto. 

A támogatási program a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendeletben megállapított mentességen alapul, és az 
említett rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendel
kezésekhez igazodik. 

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

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatási intenzitás termelőnkénti maximumát az adott 
mezőgazdasági üzem által megművelt egyes parcellákon bekö
vetkezett tényleges veszteségekből kell kiszámítani. A támogatás 
összegének meghatározása során azokat a parcellákat kell 
számításba venni, amelyeken az okozott kár igazoltan megha
ladja a szokásos termelés 15 %-át öntözött, 30 %-át szárazmű
veléses területeken. 

A kárt szenvedett parcellák meghatározását követően történik a 
veszteségek piaci értékének kiszámítása. Ez utóbbi a várt tény
leges termelés és a végleges tényleges termelés közötti 
különbség és a kérdéses termék piaci értéke szorzataként áll 
elő, ahol a termék piaci értéke a 2005., a 2006. és a 2007. 
évi (szeptember végéig számított) piaci érték átlaga; a számítás 
során minden esetben 15 % önrészt is figyelembe kell venni az 
öntözött területek, 30 %-ot pedig a szárazműveléses területek 
esetében. 

A támogatás maximális intenzitása egyetlen esetben sem halad
hatja meg a veszteségek 100 %-át.
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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: Éves 

A támogatás célja: A mezei pockok (Microtus arvalis ) által 
okozott anyagi károk ellensúlyozása Kasztília és León területén, 
valamint a bevételkiesés ellentételezése a kárt szenvedett gazda
ságok életképességének fenntartásához. 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Ganadería 
C/ Rigoberto Cortejoso, 14 
47014 Valladolid 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/ 
1262860153335/_/_/_ 

Egyéb információ: — 

Valladolid, 2010. június 25. 

Támogatás sz.: XA 122/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subvenciones para la 
repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en 
el marco de los programas nacionales de lucha, control o erra
dicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis 
ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes 
transmisibles 

Jogalap: 

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones para la 
repoblación de la explotación en caso de vaciado sanitario en 
el marco de los programas nacionales de lucha, control o erra
dicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis 
ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes 
transmisibles (pendiente de publicación en el Boletín Oficial 
del Estado). 

A támogatás igénybevételének feltételeit a hatóság egyértelműen 
meghatározta, a túlkompenzálás elkerülése érdekében mérté
kének kiszámításakor figyelembe vette az állatok kényszervágá

sával kapcsolatban a gazdálkodóknak megítélt egyéb kártérítések 
különböző formáit. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A költségvetési előirányzatok szerint a kedvezménye
zettek a 2011–2013-as hároméves időszakban évente legfeljebb 
2 millió EUR, összesen tehát mintegy 6 millió EUR összegű 
köztámogatásban részesülhetnek. 

Maximális támogatási intenzitás: A 2006. december 15-i 
1857/2006/EK bizottsági rendelet 10. cikke (2) bekezdésének 
a) és b) pontja alapján támogatható költségnek minősül a gazda
ságok állatállományának visszaállítása (állategészség-védelmi 
kiürítést követően). A támogatás maximális összegének kiszámí
tásához az állatállomány beszerzésének vagy haszonbérletének 
összköltségéből le kell vonni az állatok kényszervágásáért kapott 
kompenzáció összegét, a vágóhíd vagy a húsipari vállalat által 
az állatokért fizetett összeget, valamint a biztosító által fizetett 
kártérítést, amennyiben a biztosítás kiterjedt az állategészség- 
védelmi intézkedések kockázatára. A támogatás összege a levá
gott állatok értékének legfeljebb 75 %-a lehet, gazdaságonként 
pedig legfeljebb 60 000 EUR igényelhető. 

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

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

A támogatás célja: 

Átlátható támogatás állattartó gazdaságok számára, amelyek 
állatállományát a szarvasmarha-tuberkulózis, szarvasmarha- 
brucellózis, juh- és kecskebrucellózis, kéknyelvbetegség és a 
fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megfékezését, megelőzését 
vagy felszámolását szolgáló nemzeti programok keretében 
végzett állategészség-védelmi kiürítést követően vissza kell állí
tani. 

Támogatás a kérelem benyújtásának időpontját megelőzően 
vagy azt követően eszközölt vétel vagy haszonbérlet után, 
akár több éves teljesítéssel járó vétellel vagy haszonbérlettel 
kapcsolatban is adható, amennyiben teljesülnek az állami támo
gatásokról szóló, 2003. november 17-i sz. 38/2003 törvény 
végrehajtásáról szóló, 2006. július 21-i sz. 887/2006. sz. királyi 
rendelet 57. cikkében foglaltak. 

A támogatás alapja az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdése. 

Érintett ágazat(ok): Elsődleges termelést folytató állattartó kis- 
és középvállalkozások, amelyek állatállományát a szarvasmarha- 
tuberkulózis, szarvasmarha-brucellózis, juh- és kecskebrucel
lózis, kéknyelvbetegség és a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megfékezését, megelőzését vagy felszámolását szolgáló nemzeti 
programok keretében végzett állategészség-védelmi kiürítést 
követően vissza kell állítani.

HU C 262/8 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.29.

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_
http://www.jcyl.es/web/jcyl/Gobierno/es/Plantilla100/1262860153335/_/_/_


A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
C/ Alfonso XII, 62 
28014 Madrid 
ESPAÑA 

Internetcím: 

A támogatási program feltételeinek és követelményeinek rész
letes leírása a következő internetcímen érhető el: 

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/214-09%20RD% 
202%20Ayudas%20tuberculosis%20animales.pdf 

Egyéb információ: 

A támogatások összeegyeztethetők más közigazgatási intéz
mény, ahhoz tartozó vagy annak alárendelt nemzeti vagy 
nemzetközi köztestület, illetve a versenyszférában tevékenykedő 
természetes vagy jogi személyek által biztosított egyéb hasonló 
célú támogatásokkal. Mindamellett a támogatás összege sem 
önmagában, sem más intézmények, köztestületek, természetes 
vagy jogi személyek által nyújtott támogatásokkal együtt nem 
haladhatja meg a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazda
sági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozá
soknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és 
a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott határ
értékeket. 

A programban való részvétel szabályait és a támogathatóság 
feltételeit a fent említett internetes oldalak részletesen ismertetik. 

Támogatás sz.: XA 140/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

Régió: South Wales 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: The Forgotten Lands
capes Partnership 

Jogalap: The National Lottery Act 1997 

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

1. év 
2010–11 

2. év 
2011–12 

3. év 
2012–13 

808 618 842 237 813 145 

3 éven keresztül összesen: 2 551 335 GBP. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatás maximális intenzitása a tőkeberuházásokra vonat
kozóan legfeljebb 100 %, amennyiben a támogatást a gazda
ságok területén található, nem termelési célt szolgáló kulturális 
örökségek megőrzésére nyújtják. Amennyiben szükséges, úgy az 
intenzitás az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkében meghatározott 
arányoknak megfelelően csökken. 

A támogatás maximális intenzitása a 15. cikk értelmében: 
100 %. 

Végrehajtás időpontja: 2010. augusztus 17. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatási program 2010. augusztus 17-én indul. A 
támogatási program 2013. szeptember 30-án fejeződik be. Az 
utolsó kifizetés folyósítására 2013. szeptember 30-án kerül sor. 
2010. augusztus 17. előtt nem kerül sor kifizetésekre. 

A támogatás célja: 

A dél-walesi térség tájjellegét és kulturális örökségeit megőrző és 
erősítő intézkedések támogatása. 

— A tájkép, biodiverzitás és kulturális örökségek ismertségének 
és népszerűségének növelése. 

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkének 2. 
pontjával összhangban nyújtják. 

— A természeti környezet megóvása és minőségének javítása. 

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkének 2. 
pontjával összhangban nyújtják. 

— A látogatók és a helybéliek figyelmének felhívása a táji 
örökség fontosságára és azzal kapcsolatos tájékoztatása. 

A támogatást az 1857/2006/EK rendelet 15. cikkével össz
hangban nyújtják. 

Érintett ágazat(ok): 

A támogatás a mezőgazdasági termékek előállítására vonat
kozik. 

A program csak az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke 
5. pontjának értelmében vett kis- és középvállalkozásokra 
(kkv-k) alkalmazandó.
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatási programért felelős hatósági szerv: 
Heritage Lottery Fund, a Landscape Partnership Scheme prog
ramon keresztül. 

Heritage Lottery Fund 
Suite 5A 
Hodge House 
Guildhall Place 
Cardiff 
CF10 1DY 
UNITED KINGDOM 

A támogatási programot működtető szervezet: 
Torfaen County Borough Council (Lead Partner) 
County Hall 
Cwmbran 
Gwent 
NP44 2WN 
UNITED KINGDOM 

Internetcím: 

http://www.forgottenlandscapes.org.uk/ 

Egyéb információ: —
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http://www.forgottenlandscapes.org.uk/

