
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 285/03) 

Támogatás sz.: XA 89/10 

Tagállam: Belgium 

Régió: Vlaanderen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vlaamse Confederatie 
van het Paard vzw 

Jogalap: 

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

Koninklijk besluit van 10 december 1992 betreffende de verbe
tering van paardachtigen; 

Ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbe
tering van paardachtigen; 

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

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,078 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 Vlaamse Confederatie van het Paard vzw (VCP) bejegyzett 
egyesület a támogatást arra kívánja felhasználni, hogy a lovak 
és szamarak törzskönyvének létrehozásával és vezetésével 
kapcsolatos igazgatási 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 
Boulevard Roi Albert II/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 108/10 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Provence Alpes Côte d’Azur 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aide au nettoyage des 
serres verre détruites par la neige du 8 janvier 2010 en 
Provence Alpes Côte d’Azur 

Jogalap: Articles L 1511-2, L 3231-2 et 3232-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales; arrêtés du ministre de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche de reconnaissance 
du caractère de calamité naturelle du 7 mai 2010; délibération 
du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: a teljes keretösszeg legfeljebb 150 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: legfeljebb 20–40 % az enge
délyezett közfinanszírozások erejéig. 

Végrehajtás időpontja: 2010. év, attól a naptól kezdve, 
amelyen a mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján 
közzéteszik. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

A támogatás az 1857/2006/EK rendeletnek a kedvezőtlen éghaj
lati jelenségek folytán járó támogatással kapcsolatos 11. cikke 
keretében valósul meg. 

2010. január 8-án Bouches-du-Rhône megye északi és Vaucluse 
megye déli részét különös erejű havazás sújtotta. A nagy 
mennyiségben lehulló hó kárt tett egyes mezőgazdasági 
üzemekben, különösen az üvegborítású növényházban termesz
tett terményekben. 

Miután az állami szervek az érintett területen vizsgálatot 
tartottak, „mezőgazdasági katasztrófa” eljárás indult. 

A „mezőgazdasági katasztrófa” eljárás olyan károkra vonatkozik, 
amelyek nem biztosíthatók, rendkívüli mértékűek, és egy termé
szeti tényező nagysága rendellenes változásának tudhatók be. A 
mezőgazdasági katasztrófává minősítés – bizonyos egyéni jogo
sultsági feltételekkel – lehetővé teszi olyan mezőgazdasági károk 
megtérítését, amelyekre nem köthető a Fonds National de 
Garantie contre les Calamités Agricoles-ból (országos mezőgaz
dasági kárbiztosítási alap) fedezett biztosítás. 

Ez az eljárás nem számol az összeomlott üvegszerkezetek 
törmelékeivel borított földterületeken végzendő romeltakarí
tással. A romeltakarítás azonban a legfőbb feltétele annak, 
hogy az érintett földterületeken ismét mezőgazdasági tevé
kenység folyhasson. 

A régió tehát támogatási rendszert kíván létrehozni az üvegbo
rítású növényházban termelést folytató mezőgazdasági üzemek 
javára, hogy azok rövid időn belül megtisztíthassák és újból 
művelésbe vehessék az érintett földterületeket. A támogatási 
rendszer a szóban forgó elemi csapást mezőgazdasági kataszt
rófává minősítő tárcaközi rendelet kihirdetésével válik alkalmaz
hatóvá. 

A támogatási rendszer abból áll, hogy a termelő közvetlen 
támogatásban részesül az üvegborítású növényházak törmeléke
inek eltakarításával járó költségek egy részének fedezésére. A 
termelő szabadon választ külső vállalkozót a munkálatok elvé
geztetéséhez. A termelő által a maga részére elvégzett munká
latok nem kerülnek figyelembevételre. 

Kizárólag azok a termelők részesülhetnek támogatásban, akik a 
2010. január 8–10-i időjárási jelenség következtében legalább 
30 %-os kárt szenvedtek az előző három évben mért, vagy az 
elmúlt öt év közül a három közepes termelésű évben mért éves 

átlagtermelésükhöz képest. Az egyes üzemekben megállapított 
károkat a megyei szinten rögzített referenciához viszonyítják, 
amely az elmúlt öt évre visszamenőleg a legnagyobb és a legki
sebb érték figyelmen kívül hagyásával számított hároméves 
átlaghozamnak felel meg. 

A – kizárólag az uniós mezőgazdasági mentesítési rendelet 
2. cikkének 8. pontja szerinti „természeti csapáshoz hasonlít
ható kedvezőtlen éghajlati jelenségek” esetében nyújtható – 
támogatás odaítélése előtt ellenőrzik az említett feltétel teljesü
lését. A régió a támogatás folyósítása előtt különösen azt fogja 
ellenőrizni, hogy a termelő a Fonds National de Garantie des 
Calamités Agricoles (FNGCA) részéről valóban részesült támo
gatásban a jelenséget természeti csapássá nyilvánító 2010. május 
7-i élelmezésügyi, mezőgazdasági és halászati miniszteri 
rendelet alapján. Annak ténye, hogy a termelő természeti 
katasztrófa jogcímén kapott támogatást, azt mutatja, hogy 
valóban teljesíti a fenti feltételeket. 

Az FNGCA támogatása (kártérítése) csak a rendelkezésre álló 
költségvetési keretek erejéig és abban az esetben ítélhető oda, 
ha az adott üzemben keletkezett kár terményenként meghaladja 
a 30 %-ot, illetőleg – ha az üzem termeléstől függő KAP-támo
gatásban részesül – a 42 %-ot. 

A tervezett támogatásokat a támogatható kárnak a nem a 
természeti csapássá nyilvánított időjárási jelenség következtében 
felmerült kiadásokkal csökkentett értéke alapján számítják ki. 

Az odaítélt köztámogatások teljes összege nem haladhatja meg 
a támogatható kiadások 80 %-át, és összegük felére csökken, ha 
a termelő nem kötött biztosítást, ezért a régió hozzájárulásának 
mértéke a legnagyobb megengedett mérték felében, vagyis 
40 %-ban került megállapításra. A támogatás mértéke 20 %-ra 
csökken, ha a termelő nem kötött éves átlagtermelésének vagy 
termelésből származó jövedelmének legalább 50 %-át fedező, 
jég- vagy fagykár esetére szóló biztosítást. 

A támogatási rendszer azon főfoglalkozású (egyéni vagy társa
sági formában tevékenykedő) mezőgazdasági termelőknek fog 
szólni, amelyek üzeme az európai szabályozás kritériumai 
szerint kis- és középvállalkozásnak minősül, és amelyek 
esetében a romeltakarítás a mezőgazdasági katasztrófát kihir
dető – az érintett mezőgazdasági termőterületet meghatározó 
– tárcaközi rendelet hatálya alá tartozó területen belül történik. 
A régió támogatásában csak az a termelő részesülhet, aki bünte
tőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatban vállalja, hogy a 
romtalanított területeket ismét művelésbe veszi. 

A támogatható kiadások a megsemmisült vagy megsérült üveg
borítású növényházak romjainak külső vállalkozó általi eltakarí
tásával járó költséget foglalják magukban. A támogatható költ
ségek felső határa négyzetméterenként nettó 10 EUR. A támo
gatható költségekből minden esetben le kell vonni az ugyanezen 
károk más biztosítás címén történő megtérítéséből származó 
összegeket. A régió által nyújtott támogatás üzemenkénti teljes 
összegének felső határa 20 000 EUR (ha a régió támogatásának 
mértéke 40 %), ez azonban nem biztosított üzemek esetében 
(vagyis ha a régió támogatásának mértéke 20 %) 10 000 EUR 
összegre csökken.
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A támogatás folyósítása előtt a régió helyszíni ellenőrzéseket 
végezhet, hogy meggyőződjék a romeltakarítás megtörténtéről 
és a megtisztított földterületek újbóli művelésbe vételéről. 

A régió gondoskodik annak ellenőrzéséről, hogy a megyei 
önkormányzati támogatásban is részesülő Bouches-du-Rhône 
megyei üzemeknek nyújtott köztámogatás mértéke nem haladja 
meg az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke szerinti felső határt. 

Érintett ágazat(ok): A Provence-Alpes-Côte d'Azur régióban, a 
mezőgazdasági katasztrófát kihirdető, fent említett 2010. május 
7-i rendeletekben említett településeken található azon mező
gazdasági üzemek, amelyek üvegborítású növényházban 
termelnek, és kis- és középvállalkozásként működnek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Monsieur le Président du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Direction de l’Environnement et du Développement Durable 
Service Agriculture et Développement rural 
27 Place Jules Guesde 
13481 Marseille Cedex 20 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.regionpaca.fr/index.php?calamite_agricole 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 112/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Cataluña 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas al programa de 
genotipado ovino 

Jogalap: Proyecto de Orden AAR/…/2010, de …, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo 
del Programa nacional de genotipado ovino, 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-től 2012-ig terjedő hároméves időszakra 
tervezett kiadások maximális összege 250 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatás bruttó intenzitása nem lehet nagyobb: 

— a genetikai kiválasztási program végrehajtási költségeinek 
50 %-ánál, illetőleg 

— az egyednek a leölés, illetve az ivartalanítás napján érvényes 
piaci ára 50 %-ánál. 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program végrehajtása 
azon a napon kezdődik, amikor az Európai Bizottság Mezőgaz

dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes oldalain 
közzéteszik az 1857/2006/EK rendeletben előírt mentességi 
kérelem jegyzékszámát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010–2012. 

A támogatás célja: 

A súrlókórral (a juhok és a kecskék fertőző szivacsos agyvelő
bántalmával) szembeni rezisztencia fejlesztésére irányuló 
országos genetikai kiválasztási program végrehajtásának támo
gatása a következő műveletek útján: 

a) genetikai kiválasztási program végrehajtása; 

b) a VRQ allélt hordozó, legalább hat hónapos korú, törzsköny
vezett hímivarú juhok kizárása a szaporodásból leölés vagy 
ivartalanítás útján. 

A támogatás 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, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 
2006.12.16.) 10. cikkének (1) bekezdésén és 16. cikkén alapul. 

A támogatás nem valósulhat meg az elsődleges termelőknek 
történő közvetlen kifizetéssel. 

Érintett ágazat(ok): 

A támogatható tevékenységtől függően: 

Az állattartók azon szervezetei, amelyek teljesítik a jogalapban 
meghatározott követelményeket. 

NACE-kód: 01.45 – Juh, kecske tenyésztése 

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/genotipatge.pdf 

Egyéb információ: 

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia 
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 
08007 Barcelona 
ESPAÑA
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Támogatás sz.: XA 125/10 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Kasztília–La Mancha 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para la recupe
ración del viñedo afectado por las precipitaciones en forma de 
pedrisco acaecidas en 2009 

Jogalap: Orden de 23.2.2010, de la Consejería de Agricultura y 
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria de ayudas para la recuperación del viñedo 
afectado por las precipitaciones en forma de pedrisco acaecidas 
en 2009. Corrección de errores de 28.6.2010 de la Consejería 
de Agricultura y Medio Ambiente, a la Orden de 23.2.2010, de 
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 300 000 EUR, egyösszegű kifizetésként. 

Maximális támogatási intenzitás: A károk 31 %-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 31-ig. 

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a termény eladásakor a kedvezőtlen 
időjárási körülmények miatt jelentkező bevételkiesés ellensúlyo
zása, valamint hozzájárulás a mezőgazdasági termelőknél jelent
kező többletkiadásokhoz (a szőlőtőkék metszési költségeihez, a 
tőkék károsodott részeinek regenerálódásával kapcsolatos költ
ségekhez, a gyógyító kezelések költségeihez és a gombafertőzés 
megelőzésének költségeihez). 

Érintett ágazat(ok): növénytermesztés: szőlőtermesztés. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
C/ Pintor Matías Moreno, 4 
45004 Toledo 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta= 
2010/02/26/pdf/2010_3316.pdf&tipo=rutaDocm 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta= 
2010/07/06/pdf/2010_11017.pdf&tipo=rutaDocm 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 126/10 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Σχέδιο εθελοντικού προγ 
ράμματος ελέγχου της Λοιμώδους Αγαλαξίας 

Jogalap: 

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

2. Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το 
Μέτρο: Ε.Ε.Κ.Ε. 25.06.002.319 (788.2.1.23.1.1.12). 

3. Καθορισμός Γνωστοποιητέων Νόσων σύμφωνα με το άρθρο 8 
του περί Υγείας των Ζώων Νόμου (Νόμος Αρ. 109 του 2001) 
που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας με Ανακοίνωση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών (Επίσημη Εφημερίδα της 23ης Απριλίου 2010 με 
Αρ. 1332, σελ. 1655) όπου περιλαμβάνεται η λοιμώδης αγαλ 
αξία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Ν. 109(Ι)/2001, η 
Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να εκπονεί και 
εφαρμόζει ειδικά προγράμματα και να καταρτίζει ειδικά σχέδια 
αντιμετώπισης ζωικών ασθενειών. Οι ενισχύσεις εντάσσονται στο 
πλαίσιο προγράμματος που έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 
αυτού. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2010-re a költségelőirányzat 23 627,5 EUR. Előrelát
hatólag azonos összeg lesz a 2011. évi előirányzat is. 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2011. december 31-ig. 

A támogatás célja: A kecske és a juh fertőző elapasztásának 
(Agalactia contagiosa) ellenőrzése azzal a távlati céllal, hogy a 
gazdaságokat hivatalosan mentessé lehessen nyilvánítani ettől 
a betegségtől. A program célja ingyenes vizsgálatok biztosítása, 
amelyek az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdé
sében engedélyezett támogatások körébe tartoznak.
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Érintett ágazat(ok): 

Az intézkedés keretében nyújtandó támogatás kedvezménye
zettjei a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló területeken 
tevékenységet folytató kecske- és juhtenyésztők. 

A kecske és juh fertőző elapasztásának önkéntes ellenőrzésére 
irányuló program keretében azok az állattenyésztők részesülnek 
támogatásban, akik önként kérelmezik részvételüket az intézke
désben azzal a távlati céllal, hogy gazdaságukat hivatalosan 
mentessé nyilvánítsák a kecske és a juh fertőző elapasztásától. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Ktiniatrikes Ypiresies) 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ypour
geio Georgias, Fysikon Poron kai Perivallontos) 
Αθαλάσσας (Athalassas) 
1417 Λευκωσία/Nicosia 
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/ 
12298EAFA3C68A3F42257754003D9AF5/$file/ 
εεκε%20κειμενο%20μετρου%202010%20λοιμώδης%20αγαλαξία 
%2026072010%201.pdf 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
61C9E6540752A1EAC225775400379B88/$file/ 
ΑΠΟΦΑΣΗ%20319.pdf 

Egyéb információ: 

1. A betegségek szerepelnek az Állategészségügyi Világszervezet 
(OIE) jegyzékében. Az intézkedés keretében nyújtandó támo
gatás kedvezményezettjei a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése 
alatt álló területeken tevékenységet folytató kecske- és juhte
nyésztők, akik önkéntes alapon csatlakoznak az intézke
déshez a hozzá mellékelt és megfelelően kitöltött kötelező 
erejű nyilatkozat benyújtása után. 

2. Az intézkedés címzettjei a mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK 
bizottsági ajánlásban meghatározott kis- és középvállalko
zások. A nagyvállalkozások nem tartoznak a hatálya alá. 
Ahhoz, hogy a nagyvállalkozások állami támogatáshoz 

jussanak az állatbetegségek leküzdése érdekében, a támoga
tásokat előzetesen jóváhagyás céljából közölni kell a Bizott
sággal az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támo
gatásokról szóló közösségi iránymutatás, 2007–2013, V.B.4. 
pontja értelmében. 

3. Az intézkedés kizárólagos célterülete a mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállítása. Ebből következően a mező
gazdasági termékek forgalmazásával és/vagy feldolgozásával 
foglalkozó vállalkozások (pl. állatkereskedők, hentesüzletek) 
nem tartoznak az intézkedés hatálya alá. A mezőgazdasági 
termékek forgalmazásának és feldolgozásának meghatározása 
az 1857/2006/EK rendelet 2. cikke (3) és (4) bekezdésében 
található. 

4. A támogatás csak olyan tevékenységek, illetve szolgáltatások 
tekintetében nyújtható, amelyeket azt követően végeztek, 
illetve vettek igénybe, hogy a Bizottság 1857/2006/EK 
rendeletével összhangban létrehozták és közzétették a támo
gatási programot. Az érintett illetékes hatósághoz kérelmet 
kell benyújtani, és a támogatás csak az alábbi feltételek telje
sülését követően végzett tevékenységek vagy igénybe vett 
szolgáltatások tekintetében nyújtható: a) a támogatási prog
ramot a Bizottság 1857/2006/EK rendeletével összhangban 
létrehozták és közzétették; b) megfelelő támogatási kérelmet 
nyújtottak be az érintett illetékes hatósághoz; c) az érintett 
illetékes hatóság olyan formában fogadta el a kérelmet, 
amely kötelezi a támogatás folyósítására, és egyértelműen 
feltünteti a folyósítandó támogatás összegét vagy ezen összeg 
kiszámításának módját; az illetékes hatóság csak akkor 
fogadhatja el a kérelmet, ha a támogatáshoz, illetve a támo
gatási programhoz rendelkezésre álló költségvetés nem 
merült ki. 

5. A betegség kapcsán rendelkezések vannak érvényben, és a 
támogatás folyósítása nemzeti szintű állami program része a 
jogalapban foglaltaknak megfelelően, az 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 10. cikke (4) bekezdésének értelmében. 

6. A támogatás nem vonatkozik olyan betegségre, amelyre 
vonatkozóan a közösségi jogszabályok speciális díjakat 
írnak elő az ellenőrzési intézkedéseket illetően. 

7. A támogatás nem vonatkozik olyan intézkedésekre, 
amelyekre vonatkozóan a közösségi jogszabályok előírják, 
hogy azok költségeit a mezőgazdasági üzem viseli.
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