
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 214/03)

Támogatás száma: XA 205/08

Tagállam: Hollandia

Régió: —

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

Tegemoetkoming in de genotyperingskosten bij schapen

Jogalap:

– Artikel 4, 16 en 17 van de Verordening van het Productschap
Vee en Vlees van 14 mei 2008 houdende regels ter zake van
de erkenning van fokprogramma's, gericht op terugdringing
TSE-gevoeligheid bij schapen, en, in het geval wordt deelge-
nomen aan een overeenkomstig deze verordening erkend
fokprogramma, regels ter zake van de erkenning van een
bepaalde TSE-resistente status van het bedrijf, de daarmee
samenhangende bedrijfscertificering en regels ter zake van
een te verkrijgen tegemoetkoming in de kosten (Verordening
fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV)
2008)

– Artikel 99 van de Regeling preventie, bestrijding en monito-
ring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE's

– A tagállamok által 2008-ra és az azt követő évekre benyújtott,
egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzé-
sére és megfigyelésére irányuló éves és többéves nemzeti
programok, valamint az azokhoz nyújtott közösségi pénzügyi
hozzájárulás jóváhagyásáról szóló, 2007. november 30-i
2007/782/EK bizottsági határozat (HL L 314., 2007.12.1.,
29. o.) 12. cikke

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 0,10 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: 50 %

A végrehajtás időpontja: 2008.6.12.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009.2.28.

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozás támogatása

Az érintett ágazatok: NACE-kód A00122 – Juh-, kecske-, ló-,
szamár- és öszvértenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Productschap Vee en Vlees
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
Nederland

Internetcím:

https://bedrijfsnet.pve.agro.nl/scrapie/

Egyéb információk: A juhpopuláció TSE-rezisztencia szerinti
kiválogatása érdekében a juhtenyésztők a Productschap Vee en
Vlees által elismert programokban vehetnek részt. A résztvevők
a juhok TSE-re való genetikai hajlamát meghatározó genotípus-
vizsgálatok költségeihez a Verordening fokken op terugdringing
TSE-gevoeligheid bij schapen rendelet alapján hozzájárulásban
részesülhetnek. A hozzájárulás összege nem haladhatja meg a
vizsgálat költségének 50 %-át és a vizsgálatonkénti 10 EUR-t.
Juhtenyésztéssel kizárólag kis- és középméretű mezőgazdasági
üzemek foglalkoznak, tehát a támogatás csak kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtható.

A költség-hozzájárulást nem közvetlenül a juhtenyésztőknek
folyósítják, hanem a juhtenyésztőket terhelő laboratóriumi díjak
csökkentésére fordítják. A PVV a laboratóriumnak fizeti ki a
díjcsökkenésből származó bevételkiesést.

A támogatás megfelel az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek.

A Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen
rendelet, amennyiben a támogatási intézkedés végrehajtását
érinti, legkorábban tíz munkanappal az ezen információknak az
1857/2006/EK rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti,
Bizottsághoz történő benyújtása után és legkorábban a Regeling
preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten,
zoönosen en TSE's rendelet 99–101. cikke szükséges módosítá-
sának 2008. június 1-jei hatálybalépése után lép hatályba. Az
említett módosítás közös irányításról rendelkezik, amely alapján
többek között együttműködést várnak el a Productschap Vee en
Vleestől a támogatás végrehajtása tekintetében. A 99–101. cikk
módosított szövege a mellékletben található

A támogatás száma: XA 206/08

Tagállam: Észtország

Régió: Észtország

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

Kindlustustoetus
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Jogalap:

1) Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 63
lõige 1

2) Põllumajandusministri määrus „Kindlustustoetuse taotlemise
ja taotluse menetlemise kord ning kindlustustoetuse periood”

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
10 millió EEK

A támogatás maximális intenzitása: 80 %

A végrehajtás időpontja: 2008.7.1-jétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: Segíteni a termelőt abban, hogy csökkenteni
tudja a természeti katasztrófákból, növény- és állatbetegségekből
és kártevő fertőzésekből eredő kockázatokat és ezáltal növe-
kedjen az ágazat fizetőképessége. A biztosítási díjak fedezésére
szolgáló támogatás a fizetett biztosítási díjak legfeljebb 80 %-a.

A támogatásra jogosult költségek összeegyeztethetőek az
1857/2006/EK rendelet 12. cikkével, az intézkedés pedig
megfelel az ugyanezen rendeletben szereplő egyéb feltételeknek

Az érintett ágazat(ok): Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
támogatás.

A001-es NACE-kód – Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcso-
lódó szolgáltatások

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Põllumajandusministeerium,
Lai 39/41
EE-Tallinn

Internetcím:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12805964

http://www.agri.ee/?id=10989

Támogatás száma: XA 207/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Navarra

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

Ayudas a las inversiones en maquinaria agrícola de las coopera-
tivas agrarias

Jogalap:

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se establecen las normas que regirán la
concesión de ayudas a las inversiones en maquinaria agrícola de
las cooperativas agrarias, y se aprueba la convocatoria para el
año 2008

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 1,5 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: Új gép eredeti beszerzése
esetén a támogatás összege legfeljebb a beruházás értékének
40 %-a lehet. Hegyvidéki vagy kedvezőtlen helyzetű térségben
elhelyezkedő kedvezményezettek esetében ez a maximum 50 %.
Használt gépek esetén a támogatás általában legfeljebb a beruhá-
zási érték 30 %-ának, hegyvidéki és kedvezőtlen helyzetű térsé-
gekben legfeljebb a beruházási érték 35 %-ának felelhet meg

A végrehajtás időpontja: A támogatási program végrehajtása
azon a napon kezdődik, amikor az Európai Bizottság Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának internetes oldalain
az 1857/2006/EK rendeletben előírt mentességi kérelem jegy-
zékszámát közzéteszik

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008-tól 2013.12.31-ig

A támogatás célja: A támogatás elsődleges célja a jelenlegi
struktúrák kiigazítása és átalakítása, ennek érdekében pedig
olyan mezőgazdasági termelésgépesítési projektek beruházá-
sainak támogatása, amelyek révén a mezőgazdasági termelési
rendszerek versenyképességének, fenntarthatóságának és színvo-
nala megőrzésének biztosítása érdekében csökkenthetők az
ágazat fajlagos költségei. Másodlagos célként a következők említ-
hetők:

a) Ösztönözni a mezőgazdasági gépek közös használatát, ezen
keresztül megtakarításokat elérni a mezőgazdaság forrásfel-
használásában, javítani az ágazat hatékonyságát és olyan
szinten biztosítani az egyes műveletek végrehajtását, amely
megfelel a korszerű mezőgazdasággal szemben a termelé-
kenység és a lehetőségek kihasználása terén támasztott
követelményeknek.

b) Ösztönözni a nagyobb energiahatékonyságú, lehetőség
szerint az energiaigény szempontjából hatékonyabb motorral
felszerelt, illetőleg kialakításánál fogva a gépi műveletek
elvégzését kedvezőbb fajlagos energiafelhasználás mellett
lehetővé tévő gépek használatát.

c) Biztosítani, hogy a mezőgazdasági üzemek műszakilag
korszerű, megbízható és a korunk mezőgazdasága által a
környezetvédelem terén, illetőleg a munkahelyi kockázatok
megelőzésével összefüggésben támasztott követelményeknek
jobban megfelelő gépeket használjanak.

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkén alapul, amely
a mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásokra vonat-
kozik. Támogatható költségek: a rendelet 4. cikke (4) bekezdésé-
nek b) pontja szerint – gépek és berendezések vásárlása, ideértve
a számítógépes szoftvereket is

Az érintett ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdasági ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
C/ Tudela, no 20
E-31003 Pamplona (Navarra)
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Internetcím:

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/
pdfs/STN008004 %20OF.pdf

Egyéb információk:

Dirección General de Desarrollo Rural
C/ Tudela, no 20
E-31003 Pamplona
Tlf: (34) 848 422 933
E-mail: izabalzv@cfnavarra.es
Gobierno de Navarra

Támogatás száma: XA 208/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Autónoma de Castilla y León

A támogatási program megnevezése:

Ayudas destinadas a compensar a los agricultores por las
pérdidas de producción en los cultivos y producciones de
verano, así como los daños ocasionados en las parcelas de
viñedo, causados por la plaga de topillo campesino (Microtus
arvalis) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León

Jogalap:

Orden AYG/222/2008 por la que se establecen las normas regu-
ladoras para la concesión de las ayudas destinadas a paliar las
pérdidas de producción ocasionadas por la plaga de topillo
campesino en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León

Orden AYG/…/2008, …, por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de producción en los cultivos y
producciones de verano, así como los daños ocasionados en las
parcelas de viñedo ocasionadas por la plaga de topillo campe-
sino en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León declaradas indemnizables en virtud de la Orden AYG/
1401/2007 de 28 de agosto

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
Az előirányzott teljes költségvetés 1,5 millió EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatási intenzitás
termelőnkénti maximumát az adott mezőgazdasági üzem által
megművelt egyes parcellákon bekövetkezett tényleges vesztesé-
gekből kell kiszámítani. A támogatás összegének meghatározása
során azokat a parcellákat kell számításba venni, amelyeken az
okozott kár igazoltan meghaladja a szokásos termelés 15 %-át.

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.

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

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 időtartama: A támogatási program időtartama a
2008. évre korlátozódik

A támogatás célja: A támogatás célja a 10. cikk (2) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezésnek felel meg: „állat- és növénybeteg-
ségek, illetőleg kártevőfertőzés tekintetében adott támogatás”

Az érintett ágazat(ok): Tavaszi vetésű, illetőleg nyáron termő
haszonnövények: kukorica, cukorrépa, burgonya, egyéb kerti
növények, magjáért termesztett lucerna, szőlő, valamint napra-
forgó és takarmánylucerna, amennyiben az AYG/1191/2007. sz.
miniszteri rendelet alapján benyújtott kárbecslési igényekben
nem szerepeltek

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A támogatást Kasztília és León kormánya (Junta de Castilla y
León) nyújtja, és a Földművelési és Állattenyésztési Minisztérium
Mezőgazdasági Iparosítási és Korszerűsítési Főigazgatósága
(Consejería de Agricultura y Ganadería, Dirección General de
Industrialización y Modernización Agraria, cím:

C/ Rigoberto Cortejoso, no 14
E-47014 Valladolid

Internetcím:

A támogatási program leírásának teljes szövege Kasztília és León
kormányának internetes oldalain, a következő címen olvasható:

http://www.jcyl.es/AyudaEstado20072013

Közvetlen címek:

http://www.jcyl.es/jcyl/ayudasestado/2008/topillos/BasesRegula-
dorasOrdenAYG_222_2008.pdf

http://www.jcyl.es/jcyl/ayudasestado/2008/topillos/Convocatoria-
AyudaPerdidasCultivosVerano.doc

Támogatás száma: XA 209/08

Tagállam: Franciaország

Régió: Ezt az intézkedést az FNGCA mellett a területi (regionális
vagy megyei) önkormányzatok is finanszírozhatják, ha akarják,
és ha a Code rural-ban erre vonatkozóan meghatározott előírá-
sokat betartják

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

A katasztrófák következtében a gazdaságokban keletkezett károk
megtérítése az Országos Mezőgazdasági Kárbiztosítási Alap
(Fonds national de garanti contre les calamités agricoles:
FNGCA) által

Jogalap:

Az 1857/2006/EK rendelet 11. cikke

Articles L.361-1 et suivants du Code rural

Articles D.361-1 et suivants du Code rural
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az FNGCA részéről 180 millió EUR (ami több évre
szóló átalányösszeg: a tényleges támogatások ugyanis az elszen-
vedett időjárási károktól függnek, ezért jellegüknél fogva nem
lehet pontos összeget megállapítani), a területi önkormányzatok
részéről pedig nem meghatározott összeg

A támogatás maximális intenzitása: A kártérítés mértéke a
káresemény jellegétől és az érintett termelési ágtól függően
változik. Az FNGCA által nyújtott kártérítés mértéke a gyakor-
latban a károk összegének 12 %-a és 45 %-a között alakul. A
kártérítés felső határát a Code rural 75 %-ban állapítja meg.

A területi önkormányzatok az általuk történő finanszírozás
esetén gondoskodnak arról, hogy a támogatás összege ne
haladja meg a károk 80 %-át a sík területek, illetve 90 %-át a
hátrányos helyzetű térségek tekintetében

A végrehajtás időpontja: A támogatási kérelem nyilvántartási
számának a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigaz-
gatósága honlapján történő közzétételétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. végéig

A támogatás célja: A gazdaságokban olyan különleges időjárási
jelenségek következtében keletkezett károk megtérítése, amelyek
jelentős hatással vannak a mezőgazdasági termelésre és mező-
gazdasági (vagy természeti) katasztrófaként értékelhetők.

Különlegesen nagy hatású időjárási jelenség esetén az érintett
megye prefektusa – ha szükségesnek tartja – vizsgálat lefolytatá-
sára adhat megbízást a károkat előidéző jelenségre, nevezetesen
annak pontos jellegére, jellegének különlegességére és a keletke-
zett károkra vonatkozó szükséges információk megszerzése
érdekében.

A vizsgálat és az általa összehívott megyei szakértői bizottság
véleménye alapján adott esetben kérheti a bekövetkezett kárese-
mény mezőgazdasági katasztrófává minősítését.

Az Országos Biztosítási Bizottság (Comité national de
l'assurence) vizsgálata és véleménye alapján a mezőgazdasági
miniszter rendeletében (arrêté) pontosan meghatározott javak és
terület tekintetében mezőgazdasági katasztrófának nyilvánítja a
jelenséget.

Ehhez az szükséges, hogy meghatározott földrajzi területen és
termelési ágban a megállapított referenciértékhez képest jelentős
kár keletkezzen.

Ez a megyénként meghatározott referenciaérték, amely skála
(barème) elnevezéssel szerepel a Code ruralban, a megelőző öt
év tekintetében, a legjobb és a legrosszabb év figyelmen kívül
hagyásával három évre kiszámított átlagos hozam. A táblázatban
az adott termelési ág tekintetében helyi szinten a táblázat elké-
szítését megelőző gazdasági évben kialakult árakat kell szerepel-
tetni.

A kártérítést az FNGCA a rendelkezésre álló költségvetés erejéig
gazdaságonként, az ott bekövetkezett károk alapján nyújtja. Az
FNGCA által nyújtott kártérítésre való jogosultsághoz a termelési
áganként elszenvedett károk mértékének meg kell haladnia a
30 %-ot, illetve termeléshez kötődő KAP-támogatásban része-
sülő termelési ág esetében a 42 %-ot. A megtéríthető károk
összegéből le kell vonni a valamely biztosítási rendszer által
megtérített összegeket, valamint a nem az időjárási károkból
adódó kiadásokat.

A kártérítést közvetlenül a kárt szenvedett termelőnek folyó-
sítják

Érintett ágazat(ok): A gyümölcs, zöldség, szőlő, gabonafélék,
olajos magvak vagy fehérjenövények, takarmánynövények,
gyógyhatású és aromanövények vagy ipari növények elsődleges
termelését végző gazdaságok a nagyvállalkozások kivételével

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Ministère de l'agriculture et de la pêche — Secrétariat Général
— Direction des affaires financières et de la logistique, sous-
direction du financement de l'agriculture, bureau du crédit et de
l'assurance
78, rue de Varenne
F-75349 Paris SP 07

Internetcím:
http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agri-
coles/assurance-recolte/assurance-recolte/downloadFile/FichierAt-
tache_3_f0/exploitations_fngca-080523.pdf?nocache=1211545
561.55

illetve:

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agri-
coles/assurance-recolte
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