
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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 268/04)

Támogatás száma: XA 241/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Autonoma Valle d'Aosta

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

Incentivi per il risanamento degli allevamenti da epizoozie e
altre malattie

Jogalap:

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 «Incentivi regionali per
l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di
interesse zootecnico» e successive modificazioni e integrazioni
[in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera a), comma 2 e
comma 4 bis] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giug-
no 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli
incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regio-
nali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e succes-
sive modificazioni e integrazioni»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 3 300 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. állatbetegségek vagy egyéb betegségek megelőzése és felszá-
molása, egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési
intézkedések elvégzése, oltóanyagok és gyógyszerek megvá-
sárlása és alkalmazása, valamint közösségi, nemzeti vagy
regionális szintű programok keretében az állatok levágása és
megsemmisítése tekintetében a költségek 100 %-a;

2. az állatbetegségek vagy egyéb betegségek megelőzésére és
felszámolására irányuló közösségi, nemzeti vagy regionális
szintű programok keretében a felmerült károk 100 %-ban
történő fedezése

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: Az állatbetegségek és egyéb betegségek –
hatályos jogszabályok által előírt, illetve közösségi, nemzeti vagy

regionális programokban szereplő esetekben történő – felszámo-
lásához az állattenyésztő gazdaságoknak nyújtott ösztönzők
célja az állattenyésztési szempontból jelentős állatállomány
minőségének javítása, ezen keresztül pedig – a fogyasztók
védelme érdekében – az előállított termékek minőségének
javítása.

A termelők részére az 1. pontban szereplő költségek kompenzá-
lása céljából nyújtott támogatásokat természetben, támogatott
szolgáltatások formájában nyújtják, a termelők nem részesül-
hetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

Az állatbetegségek vagy egyéb betegségek megelőzése és felszá-
molása során felmerült költségek, illetve károk kapcsán nyújtott
támogatások összegét kizárólag a betegség vagy kártevőfertőzés
által elpusztult állatok, illetve a közegészségügyi hatóságok
rendelkezései alapján kötelező állami megelőzési vagy felszámo-
lási program keretében elpusztított állatok piaci értéke, továbbá
a zárlat alá helyezési kötelezettségből és az állatállomány újrate-
lepítéséből fakadó egyéb károk alapján számítják ki.

A támogatás olyan állatbetegségek vagy egyéb betegségek által
előidézett károkra korlátozódik, amelyek kitörését az állami
hatóságok hivatalosan elismerték.

Az elszámolható legmagasabb költségösszeg vagy támogatásra
jogosító kár összegéből levonják a biztosítási programok kere-
tében kapott összegeket, valamint az állatbetegségek vagy egyéb
betegségek következtében fel nem merült azon költségeket,
amelyek egyébként felmerültek volna.

Kifizetéseket olyan állatbetegségek vagy egyéb betegségek
kapcsán folyósítanak, amelyekre nézve – törvényi rendelkezés,
rendelet vagy közigazgatási intézkedés formájában – közösségi
vagy nemzeti rendelkezések vannak érvényben, és a kifizetéseket
a szóban forgó állatbetegség vagy egyéb betegség megelőzésére,
az ellene való védekezésre vagy annak felszámolására irányuló
közösségi, nemzeti vagy regionális szintű állami program kere-
tében teljesítik. Az állatbetegségeket vagy egyéb betegségeket a
tervezett intézkedések leírását tartalmazó programban egyértel-
műen azonosítani fogják.

A támogatás nem vonatkozik arra a betegségre, amelyre vonat-
kozóan a közösségi jogszabályok speciális díjakat írnak elő az el-
lenőrzési intézkedéseket illetően.
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A támogatás nem vonatkozik azokra az intézkedésekre,
amelyekre vonatkozóan a közösségi jogszabályok előírják, hogy
azok költségeit a mezőgazdasági üzemnek kell viselnie, kivéve,
ha a szóban forgó támogatási intézkedések költségeit a terme-
lőkre háruló kötelező terhek teljes egészében kiegyenlítik.

Támogatást a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegsé-
geket felsoroló jegyzékében vagy a 90/424/EGK tanácsi határo-
zat mellékletében szereplő állatbetegségek és egyéb betegségek
esetében lehet nyújtani.

A támogatási programokat a kiadások vagy a károk felmerülését
követő három éven belül bevezetik, a támogatásokat pedig a
felmerülést követő négy éven belül kifizetik.

Az egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési intézke-
dések elvégzésére, oltóanyagok és gyógyszerek megvásárlására és
alkalmazására, az állatok levágására és programok által előírt
kötelezettségek következtében felmerült bevételkiesés kompenzá-
lására irányuló költségek támogathatók.

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

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az olaszországi
3/2002. számú törvény 2. cikkének 4bis. bekezdésében pontos
utalás szerepel az említett cikkre, ezáltal pedig közvetetten az
abban szereplő – és a fentiekben felsorolt – valamennyi feltételre

Az érintett ágazat(ok): Az állatállományok és az állattartó
gazdaságok tartományi szintű jegyzékének létrehozásáról szóló,
1993. március 26-i 17. számú tartományi törvényben szereplő
fajok (szarvasmarha, juh- és kecskefélék, sertés és lovak), vala-
mint az állattenyésztés szempontjából jelentős egyéb fajok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agri-
coltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootec-
nico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1349

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Támogatás száma: XA 242/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Autonoma Valle d'Aosta

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

Incentivi per azioni promozionali indirette dei prodotti zootec-
nici

Jogalap:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-
sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 4
comma 1 lettera b) e comma 1ter, l'articolo 5 comma 2 e l'art.
6 comma 3] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno
2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli
incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regio-
nali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e succes-
sive modificazioni e integrazioni»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 100 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

– a támogatható kiadások 100 %-a az alábbi esetekben:

1. tudományos ismeretek népszerűsítése;

2. fórumok, versenyek, kiállítások, piacok és vásárok szerve-
zése, és az ezeken való részvétel;

3. piac- és közvéleménykutatások végrehajtása, feltéve, hogy
azok eredményeit valamennyi gazdasági szereplő számára
elérhetővé teszik, és a felhasznált módszerek egyetlen
vállalkozást vagy terméket sem részesítenek előnyben,

– a támogatható kiadások 70 %-a termékek és a gyártási folya-
matok nem kötelező jellegű minőségellenőrzése kapcsán
felmerült költségek esetében, azaz az emberi fogyasztásra
szánt mezőgazdasági termékekre vonatkozó, közösségi vagy
nemzeti szinten elismert minőségbiztosítási rendszerek
kapcsán felmerülő állandó költségek fedezésére, évente
3 000 EUR összegig, legfeljebb öt éven keresztül

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 közvetett promóciós tevékenységekhez
nyújtott támogatások célja a fentiekben felsorolt tevékenységek-
nek a vonatkozó közösségi rendelkezésekkel összhangban
történő ösztönzése.

Az ösztönzőket támogatott szolgáltatások formájában nyújtják,
a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben, és
a támogatások objektív módon meghatározott feltételek mellett
az érintett területen működő valamennyi jogosult számára elér-
hetőek. Amennyiben a közvetett promóciós tevékenységeket
termelői csoport szervezi, az ilyen csoportban való tagság nem
lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. A tagsággal
nem rendelkező személyek által az érintett csoport vagy szer-
vezet igazgatási költségeihez történő hozzájárulás mértékének a
szolgáltatásnyújtás arányos költségeire kell korlátozódnia. Befek-
tetési célú kiadásokhoz nem nyújtanak támogatást.
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Továbbá, ami a termékek és a gyártási folyamatok nem kötelező
jellegű minőségellenőrzését illeti, nem nyújthatók ösztönzők a
mezőgazdasági termelő által elvégzett ellenőrzésekhez és a tej
minőségének rendszeres ellenőrzéséhez kapcsolódó költségek
fedezéséhez, vagy amennyiben a közösségi jogszabályok szerint
az ellenőrzéssel kapcsolatos költségeket magának a termelőnek
kell viselnie, a díjak tényleges mértékének meghatározása nélkül.
Támogatás kizárólag a harmadik személyek által nyújtott szol-
gáltatások költségei, és/vagy harmadik személyek által vagy azok
nevében elvégzett ellenőrzések tekintetében nyújtható, és a
termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizetésekben.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: az 1857/2006/EK ren-
delet 15. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének d) és
e) pontja, valamint (3) és (4) bekezdése, 14. cikkének
(1) bekezdése, (2) bekezdésének a) és f) pontja, valamint
(3)–(6) bekezdése, illetve 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az olaszországi
21/2001. számú törvény 4. cikkének 1ter. bekezdésében pontos
utalás szerepel a 14. és 15. cikkre, ezáltal pedig közvetetten az
azokban szereplő – és a fentiekben felsorolt – valamennyi
feltételre

Az érintett ágazat(ok): Az állatállományok és az állattartó
gazdaságok tartományi szintű jegyzékének létrehozásáról szóló,
1993. március 26-i 17. számú tartományi törvényben szereplő
fajok (szarvasmarha, juh- és kecskefélék, sertés és lovak), vala-
mint az állattenyésztés szempontjából jelentős egyéb fajok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agri-
coltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootec-
nico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Támogatás száma: XA 243/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Autonoma Valle d'Aosta

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

Incentivi per i test di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame, organizzazione e gestione riproduttiva
degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici

Jogalap:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-

sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2
comma 1 lettera b) e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6
comma 1 lettera b)] e deliberazione della Giunta regionale del
13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla conces-
sione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle
leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 160 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható kiadások
70 %-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

A támogatás célja: Az állatállomány genetikai minőségének
vagy termelékenységének megállapítása érdekében elvégzett vizs-
gálatokkal, és a törzskönyvezett vagy nyilvántartásba vett
egyedek tenyésztésével kapcsolatban nyújtott ösztönzők célja az
állattenyésztői szövetségnél a helyi szarvasmarhafajták törzs-
könyvében szerelő egyedeken végzett vizsgálatok és az állat-
tenyésztési tervek végrehajtása tekintetében felmerült költségek
megtérítése.

A támogatási program keretében a termelők nem részesülhetnek
közvetlen pénzkifizetésekben.

Támogatásra jogosultak a harmadik fél által vagy nevében az
állatállomány genetikai minőségének vagy termelékenységének
megállapítása érdekében elvégzett vizsgálatok költségei, kivéve
az állatállomány tulajdonosa által elvégzett ellenőrzéseket.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: az 1857/2006/EK ren-
delet 16. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, vala-
mint 15. cikke.

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az olaszországi
21/2001. számú törvény 2. cikkének 1bis. bekezdésében pontos
utalás szerepel az említett cikkekre, ezáltal pedig közvetetten az
azokban szereplő valamennyi feltételre

Az érintett ágazat(ok): Az állatállományok és az állattartó
gazdaságok tartományi szintű jegyzékének létrehozásáról szóló,
1993. március 26-i 17. számú tartományi törvényben szereplő
fajok (szarvasmarha, juh- és kecskefélék, sertés és lovak), vala-
mint az állattenyésztés szempontjából jelentős egyéb fajok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agri-
coltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootec-
nico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)
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Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Támogatás száma: XA 244/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Regione Autonoma Valle d'Aosta

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

Incentivi per l'introduzione a livello di azienda di metodi e
tecniche innovative in materia di riproduzione animale

Jogalap:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in
materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-
sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2
comma 1 lettera f) e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6
comma 1 lettera c)] e deliberazione della Giunta regionale del
13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla conces-
sione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle
leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni»

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 120 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható kiadások
40 %-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 2011. december 31-ig nyújtható
támogatás

A támogatás célja: A mezőgazdasági üzemek szintjén beveze-
tett innovatív állattenyésztési technikák és eljárások tekintetében
(a mesterséges megtermékenyítés bevezetésével, illetve végrehaj-
tásával kapcsolatos költségek kivételével) nyújtott ösztönzőkön
keresztül a program az alábbi célok elérésére irányul: a hús
puhaságáért felelős gén beazonosítása, a sperma minőségi, illetve
mennyiségi szempontból való vizsgálata, a szelekciós progra-
mokban meghatározott célok eléréséhez szükséges pároztatások
tervezése, valamint a beltenyésztés ellenőrzése és nyomon köve-
tése. A termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté-
sekben, és támogatásokat 2011. december 31-ig lehet nyújtani.

A pároztatási programokkal, a sperma vizsgálatára irányuló
programokkal, illetve a beltenyésztés ellenőrzésével kapcsolatos
költségek támogathatók.

Utalás a megfelelő közösségi rendeletre: az 1857/2006/EK ren-
delet 16. cikke (1) bekezdésének c) pontja, valamint (3) bekezdé-
se.

Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az olaszországi
21/2001. számú törvény 2. cikkének 1bis. bekezdésében pontos
utalás szerepel az említett cikkre, ezáltal pedig közvetetten az
abban szereplő valamennyi feltételre

Az érintett ágazat(ok): Az állatállományok és az állattartó
gazdaságok tartományi szintű jegyzékének létrehozásáról szóló,
1993. március 26-i 17. számú tartományi törvényben szereplő
fajok (szarvasmarha, juh- és kecskefélék, sertés és lovak), vala-
mint az állattenyésztés szempontjából jelentős egyéb fajok

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agri-
coltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootec-
nico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Internetcím:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_alle-
gato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Támogatás száma: XA 249/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Sardegna

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

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i
danni alla produzione agricola).

Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel
periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008. Spesa Assessorato
Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale 300 000 EUR Spesa
Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 440 000 EUR

Jogalap:

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23.

Deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo
2008 recante «Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi
bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008 (L.R. 11
marzo 1998, n. 8, articolo 23) Spesa Assessorato Igiene, Sanità
e dell'Assistenza Sociale 300 000 EUR. Spesa Assessorato Agri-
coltura e Riforma Agro-Pastorale 440 000 EUR».

Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 19 giugno
2008

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del
4 marzo 2008 — recante «Aiuti a favore delle aziende colpite
da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre
2008 (L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23). Direttive di attua-
zione».
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2007 és 2008 során bekövetkezett károk fedezésére
a támogatási program keretében előirányzott teljes összeg
740 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:
1. a szarvasmarhák levágása tekintetében nyújtott támogatás:

– a tartományi kormány 2008. június 19-i 34/19. számú
rendeletéhez csatolt A. melléklet 2. pontja szerinti módon
kiszámított összeg 100 %-a;

2. jövedelemkiesés miatt nyújtott támogatás:

– a tartományi kormány 2008. június 19-i 34/19. számú
rendeletéhez csatolt A. melléklet 2. pontja szerinti módon
kiszámított jövedelemkiesés 100 %-a

A végrehajtás időpontja: A kárt szenvedett mezőgazdasági
üzemek részére mindkét típusú támogatás 2007. január 1-jétől
kezdődően nyújtható

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008. december 31-ig

A támogatás célja: Az állatok levágása tekintetében nyújtott támo-
gatást: a rendelet 10. cikke (2) bekezdése a) pontjának i. alpontja
szabályozza, és a program keretében a tartomány azon szarvas-
marhatenyésztői részére biztosítanak kiegészítő támogatást, akik
a 2007–2008 közötti kétéves időszak során tuberkulózissal
fertőzött állataikat levágni kényszerültek. A kiegészítő támogatás
célja a 2006. október 10-i miniszteri rendeletben rögzített
összegek és az ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo
ed agroalimentare – mezőgazdasági és élelmiszer-piaci szolgál-
tató intézet) által kétheti rendszerességgel kiadott hivatalos
lapban szereplő értékek közötti különbség fedezése, levonva a
hús esetleges értékesítéséből származó bevételeket.

A támogatás összegéből levonják az önkéntes vagy támogatott
biztosítási programok keretében az állattenyésztőknek esetle-
gesen kifizetett összegeket.

A jövedelemkiesés miatt nyújtott támogatást: a rendelet 10. cikke
(2) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szabályozza, és a program
keretében a tartomány azon szarvasmarhatenyésztői részére
biztosítanak kiegészítő támogatást, akik a szarvasmarha-tuberku-
lózis kitörésének területén elhelyezkedő gazdaságokkal rendel-
keznek. A támogatás az állat-egészségügyi hatóság által a szar-
vasmarha-tuberkulózis felszámolására irányuló program kere-
tében 2007. január 1. és 2008. december 31. között elrendelt
alábbi intézkedések végrehajtásából eredő károk fedezésére
irányul:

– fedeztetési tilalom (amelynek következtében csökken a szüle-
tett borjak száma, csökken a hústermelés, és jövedelemkiesés
következik be),

– újratelepítési tilalom (amelynek következtében a levágásokat
követően nehézségekbe ütközik az állomány újabb egyedekkel
való kiegészítése, ily módon csökken a született borjak száma,
csökken a hústermelés, és jövedelemkiesés következik be).

A támogatás összegéből levonják az önkéntes vagy támogatott
biztosítási programok keretében az állattenyésztőknek esetle-
gesen kifizetett összegeket

Az érintett ágazat: Állattenyésztés: szarvasmarha

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato igiene e sanità e dell'Assistenza sociale
Via Roma 223
I-09123 Cagliari (concede l'aiuto per i capi abbattuti)

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno 4
I-09125 Cagliari (concede l'aiuto per la perdita di reddito)

Internetcím:

A 2008. március 4-i 13/26. számú határozat:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104
215.pdf

A határozat A. melléklete:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104
235.pdf

A határozat B. melléklete:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104
251.pdf

A 2008. június 19-i 34/19. számú határozat:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080619175
155.pdf

A határozat A. melléklete (a tartományi kormány 34/19. számú
határozata)

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624122
917.pdf

A határozat B. melléklete:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624123
014.pdf

Stefania MANCA
Direttore ad interim
Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle compe-
tenze
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