
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 212/06)

Támogatás száma: XA 436/07

Tagállam: Lengyel Köztársaság

Régió: Az ország teljes területe

A támogatási program megnevezése:

Program pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów
rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i
warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw
oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w celu
złagodzenia szkód spowodowanych wymarznięciami w upra-
wach rolnych

Jogalap:

Uchwała nr 118/2007 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. w
sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw
rolnych, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji produ-
centów owoców i warzyw oraz przedsiębiorstw przetwórstwa
rolno-spożywczego w celu złagodzenia szkód spowodowanych
wymarznięciami w uprawach rolnych

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 11. cikke (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A nemzeti költségvetési forrásokból a program kere-
tében nyújtott valamennyi típusú mezőgazdasági támogatás
tervezett teljes összege elérheti a 720 millió PLN-t

A támogatás maximális intenzitása: A károkat szenvedett
mezőgazdasági üzemeknek nyújtott valamennyi támogatás teljes
összege nem lépheti túl a termésen keletkezett fagykár okozta
bevételkiesés 80 %-át, illetve a hegyvidékek és egyéb kedvezőtlen
helyzetű térségek esetében a termésen keletkezett fagykár okozta
bevételkiesés 90 %-át

A végrehajtás időpontja: 2007. július és 2008. június

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 1 év

A támogatás célja: A mezőgazdasági üzemek, mezőgazdasági
csoportok, előzetesen elismert zöldség- és gyümölcstermesztői
csoportok, elismert zöldség- és gyümölcstermesztői szervezetek,
valamint élelmiszer-feldolgozó vállalatok számára nyújtott állami
támogatási program, amelynek célja a termésen keletkezett fagy-
károk enyhítése, azaz olyan intézkedések, amelyek lehetővé
teszik az említett termelők számára, hogy leküzdhessék a
termésen keletkezett fagykár okozta átmeneti nehézségeket

Érintett gazdasági ágazat: Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

– mezőgazdasági adójóváírás: a polgármester, a városi önkor-
mányzat elnöke, a helyi hatóság vezetője,

– a katasztrófakölcsönök kamattörlesztéséhez nyújtott támo-
gatás: Agencja Restrukturacji i Modernizacji Rolnictwa,

– a terménybiztosítás díjához nyújtott támogatás: Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, az N 591/06 és
N 17/07 sz. támogatási programmal módosított N 260/05 sz.
támogatási program

Internetcím: www.bipminrol.gov.pl

Kattintson a:

„pomoc publiczna w rolnictwie”.

Ezt követően kattintson a:

„pomoc w ramach wyłączeń grupowych”.

Közvetlen link:

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAn-
nouncement.aspx?ModuleID=1522&TabOrgID=1492&LangId=0&
AnnouncementId=8335&ModulePositionId=2137

Egyéb információk: Az élelmiszer-feldolgozó vállalatok
számára nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a
de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel össz-
hangban nem tartozik a bejelentési kötelezettség alá

Támogatás száma: XA 152/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione autonoma Valle d'Aosta

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

Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei
prodotti agricoli

Jogalap:

Art. 58 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle
leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003,
n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni
2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modi-
ficazioni e integrazioni

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1 millió EUR
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A támogatás maximális intenzitása és a támogatható
kiadások: A támogatást – amely a támogatott szolgáltatások
összegének 100 %-áig terjedhet – támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani, azaz a termelők nem részesülhetnek
közvetlen pénzkifizetésekben. A támogatás az alábbiakra irá-
nyulhat:

a) piackutatási tevékenységekkel, valamint terméktervezéssel és
-kialakítással kapcsolatos költségek, többek között a földrajzi
jelzések és eredetmegjelölések elismerése vagy a különleges
tulajdonság tanúsítványa iránt a megfelelő közösségi rendele-
tekkel összhangban benyújtott kérelem elkészítése;

b) minőségbiztosítási rendszerek, veszélyelemzésen és kriti-
kus ellenőrzési pontokon (HACCP) alapuló rendszerek,
nyomon követő rendszerek, az eredetiséggel és a forgalma-
zással kapcsolatos szabályok betartásának biztosítását szol-
gáló rendszerek, illetve környezetvédelmi ellenőrzési rend-
szerek bevezetése;

c) a személyzetnek a b) pontban említett rendszerek és prog-
ramok alkalmazására történő képzése;

d) elismert tanúsító szervek által a minőségbiztosítási és más
hasonló rendszerek keretében végzett előzetes tanúsításért
kivetett díjak;

e) kötelező ellenőrző intézkedések, kivéve ha a közösségi
jogszabályok értelmében az ilyen költségeket az érintett
vállalkozásoknak kell viselniük.

Azon mezőgazdasági termelők részére, akik emberi fogyasztásra
szánt mezőgazdasági termékekre vonatkozó, közösségi vagy
nemzeti szinten elismert élelmiszerminőség-biztosítási rend-
szerek alapján dolgoznak, az említett minőségbiztosítási rend-
szerek kapcsán felmerülő állandó költségek fedezésére évente
3 000 EUR összegig, legfeljebb öt éven keresztül nyújtható
támogatás

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
honlapján közzéteszik a mentességi határozat azonosító számát

A támogatási program időtartama: A program alapján 2013.
december 31-ig, illetve ezen időpontot követően további
6 hónapig nyújtható támogatás

A támogatás célja: A mezőgazdasági termékek minőségének
javítása.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: Az 1857/2006/EK ren-
delet 14. cikke

Az érintett ágazatok: Állattenyésztés (szarvasmarha, juh- és
kecskefélék, baromfi- és házinyúltenyésztés, kis méretű hagyo-
mányos sertéstartó gazdaságok, lófélék és egyéb kis méretű állat-
tartó gazdaságok), gyümölcstermesztés (alma, körte, csonthé-
jasok, bogyós gyümölcsök és egyéb hagyományos gyümölcsök,
különös tekintettel azokra, amelyeket a kipusztulás veszélye
fenyeget), bortermelés, gabona, takarmánynövények, zöldségter-
mesztés, gyógynövények, virágtermesztés, méhészet, illetve
egyéb, támogathatónak ítélt állattartó és növénytermesztő
gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1287

Támogatás száma: XA 153/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione autonoma Valle d'Aosta

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

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Jogalap:

Art. 55 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle
leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003,
n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni
2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modi-
ficazioni e integrazioni

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 0,05 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása:

– a természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati jelen-
ségek miatt keletkezett károk ellen fedezetet nyújtó biztosí-
tások esetében a biztosítási díjak 80 %-a,

– a természeti csapáshoz hasonló, illetve egyéb kedvezőtlen
éghajlati jelenségek okozta károk ellen fedezetet nyújtó bizto-
sítások esetében a biztosítási díjak 50 %-a,

– a növénybetegség vagy kártevőfertőzés következtében felme-
rülő károk ellen fedezetet nyújtó biztosítások esetében a
biztosítási díjak 50 %-a

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
honlapján közzéteszik a mentességi határozat azonosító számát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program alapján 2013. december 31-ig, illetve ezen
időpontot követően további 6 hónapig nyújtható támogatás

2008.8.20.C 212/16 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A támogatás célja: A mezőgazdasági termelők arra való
ösztönzése, hogy a kedvezőtlen időjárási jelenségek, illetve a
növénybetegségek és kártevőfertőzések következtében a gazda-
ságok eszközeiben felmerülő károk és jövedelemkiesés esetére
biztosítást kössenek.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: Az 1857/2006/EK ren-
delet 12. cikke

Az érintett ágazatok: Gyümölcstermesztés (alma, körte, csont-
héjasok, bogyós gyümölcsök és egyéb hagyományos gyümöl-
csök, különös tekintettel azokra, amelyeket a kipusztulás
veszélye fenyeget), bortermelés, gabona, takarmánynövények,
zöldségtermesztés, gyógynövények, virágtermesztés, méhészet,
illetve egyéb, támogathatónak ítélt növénytermesztő gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1287

Támogatás száma: XA 154/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione autonoma Valle d'Aosta

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

Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche

Jogalap:

Art. 54 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle
leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003,
n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni
2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modi-
ficazioni e integrazioni

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 0,1 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: Tekintettel arra, hogy az
1698/2005/EK tanácsi rendelet 36. cikke a) pontjának
i. alpontja értelmében a tartomány teljes területe hegyvidéki
területnek minősül, a támogatás maximális intenzitása a támo-
gatható kiadások 90 %-áig terjed, csökkentve a biztosítás által
fedezett kártalanítás összegével, valamint azon költségekkel,
amelyek a kedvezőtlen időjárási jelenség folytán nem merültek
fel. 2010. január 1-jétől kezdődően a támogatás mértéke
50 %-ra csökken, kivéve az olyan mezőgazdasági termelők
esetében, akik termésük legalább 50 %-ára kiterjedően biztosí-
tást kötöttek, valamint a statisztikailag nagyobb előfordulású
éghajlati kockázatok esetében

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
honlapján közzéteszik a mentességi határozat azonosító számát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program alapján 2013. december 31-ig, illetve ezen
időpontot követően további 6 hónapig nyújtható támogatás,
figyelembe véve a fentiekben említett, 2010. január 1-jétől
életbe lépő támogatási intenzitás-csökkenést is

A támogatás célja: A mezőgazdasági termelők részére nyújtott
támogatás olyan állat-, és növénykárok, gazdasági épületekben
esett károk, illetve jövedelemkiesések kiegyenlítéséhez, amelyek
az állami hatóságok által hivatalosan is természeti csapáshoz
hasonlítható kedvezőtlen időjárási éghajlati jelenségnek minősí-
tett események miatt következnek be.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: Az 1857/2006/EK ren-
delet 11. cikke

Az érintett ágazatok: Állattenyésztés (szarvasmarha, juh- és
kecskefélék, baromfi- és házinyúltenyésztés, kis méretű hagyo-
mányos sertéstartó gazdaságok, lófélék és egyéb kis méretű állat-
tartó gazdaságok), gyümölcstermesztés (alma, körte, csonthé-
jasok, bogyós gyümölcsök és egyéb hagyományos gyümölcsök,
különös tekintettel azokra, amelyeket a kipusztulás veszélye
fenyeget), bortermelés, gabona, takarmánynövények, zöldségter-
mesztés, gyógynövények, virágtermesztés, méhészet, illetve
egyéb, támogathatónak ítélt állattartó és növénytermesztő
gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1287

Támogatás száma: XA 155/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione autonoma Valle d'Aosta

A támogatási program megnevezése:

Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie

Jogalap:

Art. 53 del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alle
leggi regionali 16 novembre 1999, n. 36, e 28 aprile 2003,
n. 18) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni
2008/2010). Modificazioni di leggi regionali» e successive modi-
ficazioni e integrazioni
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 0,3 millió EUR

A támogatási maximális intenzitása: A felmerült költségek
vagy az elszenvedett kár 100 %-a, csökkentve a biztosítás által
fedezett kártalanítás összegével, valamint azon költségekkel,
amelyek a növénybetegség vagy a kártevőfertőzés következtében
nem merültek fel

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának
honlapján közzéteszik a mentességi határozat azonosító számát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program alapján 2013. december 31-ig, illetve ezen
időpontot követően további 6 hónapig nyújtható támogatás

A támogatás célja: A mezőgazdasági üzemek tulajdonosai
részére nyújtandó támogatás a növénybetegségek és kártevőfer-
tőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségek és
jövedelemkiesés kompenzálása céljából. Az olyan betegségek
által előidézett károk tekintetében nyújtható támogatás, amelyek
kitörését a védekezésre vagy a felszámolásra irányuló kötelező

állami programok keretében az illetékes hatóságok hivatalosan
elismerték.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: Az 1857/2006/EK ren-
delet 10. cikke

Az érintett ágazatok: Gyümölcstermesztés (alma, körte, csont-
héjasok, bogyós gyümölcsök és egyéb hagyományos gyümöl-
csök, különös tekintettel azokra, amelyeket a kipusztulás
veszélye fenyeget), bortermelés, gabona, takarmánynövények,
zöldségtermesztés, gyógynövények, virágtermesztés, méhészet,
illetve egyéb, támogathatónak ítélt növénytermesztő gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1287
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