
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 228/09)

Támogatás száma: XA 215/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Provincia autonoma di Trento

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

Attività di selezione finalizzata al miglioramento qualitativo del
bestiame attraverso il programma di rilevamento del carattere
BCS

Jogalap:

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati» art. 43, lettera b)

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 214 del
1o febbraio 2008, modificata con delibera n. 1012 del 18 aprile
2008, criteri attuativi dell'art. 43, lettera b) della L.P.4/2003

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A költségvetésben elkülönített éves összeg
600 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A megye által biztosított
hozzájárulás az elvégzett vizsgálatok költségének 70 %-át fedezi

A végrehajtás időpontja: A program azt követően hajtható
végre, hogy a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a mentességi kérelem
azonosító számát

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Támogatásokat 2013. december 31-ig lehet nyújtani

A támogatás célja: Az állatállomány minőségének javítása a
Trento megyében tenyésztett fajok törzskönyvében szereplő
fiatal példányok szelekcióján keresztül olyan (a termelést nega-
tívan befolyásoló) „funkcionális jellemzők” javítása céljából, mint
a termékenység, a vitalitás, illetve az állatoknak a hegyvidéki
környezethez való alkalmazkodási képessége. A szelekció a
kondíciópontozás során kapott, az állatok tápláltsági állapotát
tükröző BCS-értékek alapján történik. A támogatási program
esetében az 1857/2006/EK mentesítési rendelet 16. cikke
(1) bekezdésének b) pontja az irányadó

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztési ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Agricoltura e alimentazione
Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole
Via G.B. Trener, 3
I-38100 Trento

Internetcím:

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=
9&Type=FulView
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?
Item=9

Támogatás száma: XA 216/08

Tagállam: Litván Köztársaság

Régió: —

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

Parama veislininkystei (Schemos Nr. XA 67/07 pakeitimas)

Jogalap:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d.
įsakymas Nr. 3D-302 „Dėl paramos veislininkystei taisyklių
patvirtinimo“

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 28 000 000 LTL (a hivatalos árfolyamon
8 109 360 EUR)

A támogatás maximális intenzitása:

– Legfeljebb 100 % a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével
kapcsolatos igazgatási költségek tekintetében.

– Legfeljebb 70 % a harmadik fél által vagy nevében az állatál-
lomány genetikai minőségének vagy termelékenységének
megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségei tekin-
tetében (az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzé-
sek és a rendszeres tejminőség-ellenőrzés költségeit kivéve).

– Legfeljebb 40 % az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén
bevezetett, nem a mesterséges megtermékenyítéssel kapcsola-
tos innovatív állattenyésztési technikák és eljárások költségei
tekintetében (2011. december 31-ig).

– Legfeljebb 100 % a szakmai versenyek, kiállítások, vásárok és
fórumok szervezése és az ezeken való részvétel, az oktatási és
képzési tevékenységek, valamint a tudományos ismeretek
terjesztése (konferenciák, előadások, szakmai és tudományos
rendezvények, kiadványok megjelentetése) költségei tekinte-
tében

A végrehajtás időpontja: A támogatási program azt követően
lép hatályba, hogy ezen összefoglaló adatokat a Bizottság hivata-
losan közzétette
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

Az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett, nem a
mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos innovatív állatte-
nyésztési technikák és eljárások tekintetében nyújtott támogatás
esetében 2011. december 31-ig

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása:

– ösztönözni a tenyésztőket arra, hogy az utódkiválasztásos és
egyéb kiválasztási programok keretében részt vegyenek a
tenyészállomány értékelésében,

– növelni az állomány termelékenységét, javítani genetikai
potenciálját, kiváló tenyészértékű tenyészvonalakat kialakítani,

– adatokat gyűjteni az egyes állatok termelékenységéről és a
tenyészvonalakról, egységes számítógépes hálózaton működő
tenyésztéssegítő és állatkiválasztó szoftvereket kifejleszteni,

– korszerűsíteni az állatok termelékenysége és a húsminőség
értékelésére szolgáló technológiákat,

– ösztönözni a tenyésztőket minőségi tenyészvonalakhoz
tartozó egyedek tartására és a leszármazási tulajdonságok javí-
tására,

– tenyészegyedeket tartani, tenyészegyedek genetikai állományát
megőrizni és javítani Litvániában,

– elvégezni a tenyészállatok értékelését, állatbemutatókat, vásá-
rokat, fórumokat, szakmai versenyeket és továbbképzéseket
szervezni (konferenciák, előadások, szakmai és tudományos
rendezvények, kiadványok megjelentetése).

A támogatási programra az 1857/2006/EK rendelet 15. és
16. cikke irányadó

Támogatható költségek:

1. a törzskönyvek létrehozásával és vezetésével kapcsolatos
igazgatási költségek;

2. a harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érde-
kében elvégzett vizsgálatok költségei, kivéve az állatállomány
tulajdonosa által elvégzett ellenőrzések és a rendszeres tejmi-
nőség-ellenőrzés költségeit;

3. az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén bevezetett innovatív
állattenyésztési technikák és eljárások költségei, kivéve a
mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos költségeket;

4. a szakmai versenyek, kiállítások, vásárok és fórumok szerve-
zése és az ezeken való részvétel, az oktatási és képzési tevé-
kenységek, valamint a tudományos ismeretek terjesztése
(konferenciák, előadások, szakmai és tudományos rendezvé-
nyek, kiadványok megjelentetése) költségei

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés (szarvasmarha, ló,
sertés, juh, kecske)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)
LT-01103 Vilnius

Internetcím:

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4065/

A Litván Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériumának államtitkára
Vidmantas KANOPA

Támogatás száma: XA 217/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve:

Asociación de ovino-caprino lechero valenciano, ASOCVAL

Jogalap:

Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, que concede la subvención basada en una línea nominativa
descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Tervezett éves kiadások: 18 000 EUR a 2008. év során

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, hogy az
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató-
ságának internetes oldalain közzétették a mentességi kérelem
jegyzékszámát

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: A 2008. év

A támogatás célja: Tejtermelésre szakosodott juh- és kecske-
tartó gazdaságoknak nyújtott szolgáltatások támogatása a tejter-
melés ellenőrzésével kapcsolatos technikai segítségnyújtás, a fejés
minőség-ellenőrzése, a takarmányozás, a szaporítás és a tartási
körülmények területén. (Az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
szerint). Támogatható költségek az állattartással foglalkozó
termelők képzési tervével összefüggő költségek, ezen belül
egyrészt a program végrehajtásának közvetlen költségei,
másrészt a harmadik felektől igénybe vett szolgáltatások díjai
(informatikai alkalmazások karbantartása, mintaanalízis, tech-
nikai segítségnyújtás a termelőnek)

Az érintett ágazatok: Tejtermelésre szakosodott juh- és kecske-
tartó gazdaságok

A támogatást nyújtó hatóság:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia
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Egyéb információk: –

Internetcím:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
ASOCVAL.pdf

Valencia, 2008. június 2.

A mezőgazdasági termelésért felelős főigazgató
Laura PEÑARROYA FABREGAT

Támogatás száma: XA 218/08

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió: Schleswig-Holstein

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

Beihilfen zu den Impfungen von Rinder-, Schaf- und Ziegenbe-
ständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit
— BTV8

Jogalap:

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Impfung gegen
den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8-
Beihilfe-Richtlinien)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve az adott vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege:

– oltóanyag: 1,426 millió EUR,

– állatorvos általi oltás költségei: 1 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás: Az oltóanyag költségeinek
100 %-a.

Az egy állatorvos általi oltásra nyújtható támogatás: 0,5 EUR.

Az állatorvos általi oltás díja a következőkből áll: 12,78 EUR
állománydíj, 7,67 EUR útiköltség kiszállásonként, oltásonként
2,05 EUR szarvasmarhák, illetve 1,02 EUR juh- és kecskefélék
esetében.

A támogatási intenzitás így jóval a 100 %-os maximális érték
alatt marad. A kifizetés nem közvetlenül az állattulajdonosok
számára történik, hanem a felmerülő költségeket az oltóanyag
gyártójával, illetve az oltást végző állatorvossal rendezik

Engedélyezés időpontja: A támogatást a támogatási program
összefoglaló tájékoztatójának interneten történő közzétételétől
nyújtják

A program időtartama, illetve az egyedi támogatás kifize-
tése: 2008. december 31-ig

A támogatás célja: A mentesség az 1857/2006/EK rendelet
10. cikkének (1) bekezdésén alapul.

Az intézkedés célja a kéknyelv-betegség elleni védekezésre
vonatkozó uniós végrehajtó rendelet 4. cikke (1) bekezdése

a) pontjának értelmében a szarvasmarha-, juh- és kecskeállomá-
nyon a kéknyelv-betegség vírus 8-as szerotípusa (BTV8) ellen az
első alkalommal történő alapimmunizálás céljából kötelezően
végrehajtandó oltások költségeinek kiegyenlítése.

Az intézkedés a kéknyelv-betegség megelőzésével kapcsolatos és
így a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében
összeegyeztethető a közös piaccal

Érintett gazdasági ágazatok: Mezőgazdaság.

A támogatás jogosultjai azok a szarvasmarha-, juh- és kecsketu-
lajdonosok, akik kis- és középvállalkozásként mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével foglalkoznak

Az engedélyező hatóság neve és címe:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Schleswig- Holstein
Mercatorstraße 3
D-24106 Kiel

Internetcím:

http://www.schleswig-holstein.de/MLUR/DE/LandwirtschaftFi-
schereiLaendlicherRaum/03__Foerderprogramme/01__ZPLR/
PDF/BTV8__Beihilfe__Rili,templateId=raw,property=publica-
tionFile.pdf

Támogatás száma: XA 223/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Provincia autonoma di Trento

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

Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fito-
patie

Jogalap:

Livello nazionale:

– Legge 9/6/1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi e brucellosi».

Livello provinciale:

– L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione
di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi
calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali».

– Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha
approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi,
brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini
della provincia di Trento».

– Deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 avente per
oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi
per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e
leucosi bovina enzootica»
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A támogatás maximális intenzitása: A becsült kár 90 %-áig
nyújtható támogatás.

A támogatási program keretében a támogatás közvetlenül a kárt
szenvedett termelők, illetve – abban az esetben, ha a termelő
egy általa aláírt dokumentumban a pénzösszegek átvételére
felhatalmazást adott – azon szövetkezet részére folyósítható,
amely a tej begyűjtését és feldolgozását végzi

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A kár, illetve a kapcsolódó állami támogatás meghatá-
rozása a járványra vonatkozóan az állat-egészségügyi hatóság
által megerősített adatok alapján történt. A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok alapján – hároméves időszakra vonatkozó
támogatási program esetében – évente mintegy 450 000 EUR
összegű kiadásra lehet számítani

A végrehajtás időpontja: A program azon a napon lép
hatályba, amikor a tartomány közlönyében (Bollettino Ufficiale)
közzéteszik azon értesítést, amellyel az Európai Bizottság a
programot a Szerződés 87. és 88. cikkével összeegyeztethetőnek
nyilvánította

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Támogatásokat 2010. december 31-ig lehet nyújtani

A támogatás célja: A támogatási program célja a termelők
kártalanítása a szarvasmarha-tuberkulózis következtében felme-
rült jövedelemkiesés miatt az alábbiak vonatkozásában:

– az állomány tekintetében bekövetkezett veszteségek, kizárólag
az állatok pótlásának időszakában (4 hónapig),

– a tenyésztőnél annak következtében felmerült költségek, hogy
a fertőzéssel nem érintett egyedeket kötelezően az üzem terü-
letén kell tartaniuk,

– a tenyésztőnél a tejnek az istállóban való hűtés, majd a szál-
lítás során történő elkülönítése következtében felmerült költ-
ségek,

– a tej kilónkénti, illetve literenkénti árának csökkenése tekin-
tettel a tej eltérő felhasználási módjára (UHT).

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkének
alkalmazási körébe tartozik

Érintett ágazat(ok): A következő NACE-kódok: A.01.41
(Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése), A.01.42 (Egyéb szarvas-
marha és bivaly tenyésztése)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Agricoltura e alimentazione
Via G.B. Trener, 3
I-38100 Trento

Internetcím:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provin-
ciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp

(a határozat megjelenítéséhez elegendő annak számát és elfoga-
dásának évét beírni);

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

(a határozat megjelenítéséhez elegendő annak számát és elfoga-
dásának évét beírni)

Egyéb információk: A támogatási program alapján nyújtott
támogatási összegek folyósítása az állatbetegségek megelőzésére
és felszámolására irányuló állami program keretében történik.
Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a megyei kormány
(giunta provinciale) 2005. december 16-i 2682. számú határo-
zatával elfogadta a Trento-megye szarvasmarha-telepein tartott
egyedekre vonatkozóan a tuberkulózis, a brucellózis és az
enzootikus leukózis nyomon követésére irányuló megyei tervet
(Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi,
leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia
di Trento).
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