
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 

(2009/C 156/07) 

Támogatás sz.: XA 82/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Valencia autonóm körzet 

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

Jogalap: Propuesta de Resolución del expediente acogido a la 
linea «Promoción Agroalimentaria de los cítricos» 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 250 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól kezdődően, amikor az 
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató
ságának internetes oldalain közzéteszik a mentességi kérelem 
jegyzékszámát. 

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

A támogatás célja: Részvétel szakmai vásárokon; a vállalko
zások közötti tapasztalatcserét szolgáló fórumok szervezése; 
ismeretterjesztő és promóciós kampányok a narancs és a 
klementina tekintetében, fogyasztásuk növelése táplálkozástudo
mányi és egészség-megőrzési érvek alapján – mindez vállalatok, 
márkák vagy eredet megnevezése nélkül; népszerűsítő prog
ramok iskoláskorú gyermekek körében; az élelmiszerekkel 
kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állí
tásokról szóló 1924/2006/EK rendelet keretében készülő jegy
zékekbe felvételre javasolt információkkal kapcsolatos tudomá
nyos adatgyűjtés és -elemzés; a piacok alakulásával kapcsolatos 
tájékozottság javítása. A program keretében az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikkében foglaltaknak megfelelő tevékenységek 
támogathatók. 

Érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmiszer
ágazati kis- és középvállalkozásai. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
INTERCITRUS%202009.pdf 

Egyéb információk: — 

Kereskedelmi főigazgató 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Támogatás sz.: XA 96/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Consejo Regulador IGP 
Cítricos Valencianos. 

Jogalap: Egyedi címzett támogatás az autonóm körzet 2009. évi 
költségvetése terhére. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 604 750,00 EUR. 

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. 

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

A támogatás célja: 

Szakkiállítások, szakmai versenyek, vásárok és a vállalkozások 
közötti ismeretmegosztást elősegítő fórumok szervezése és az 
ilyen rendezvényeken való részvétel (támogatható költségek: 
terület- és standbérleti díj, előadótermek bérleti díja; részvételi 
díj; utazási költségek és a tevékenységgel összefüggő kiadványok 
költségei); az egy adott régióban működő vagy egy adott

HU 2009.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 156/9

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/INTERCITRUS%202009.pdf
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/INTERCITRUS%202009.pdf


terméket előállító termelőket ismertető katalógusok, internetes 
oldalak és egyéb hasonló kiadványok költségei azzal a feltétellel, 
hogy a közzétett információk és a közzététel módja részrehaj
lástól mentes, és valamennyi érintett termelő azonos feltéte
lekkel kerülhet be a kiadványba; tényszerű tájékoztatás általános 
termékekről, azok táplálkozási célú felhasználásának előnyeiről 
és felhasználásuk ajánlott módjáról, esetleg a termék eredetének 
megjelölésével, amennyiben az pontosan megfelel az Európai 
Bizottság által nyilvántartásba vett elnevezésnek (15. cikk (2) 
bekezdés e) pont utolsó albekezdés). 

A fenti tevékenységek a 2006. december 15-i 1857/2006/EK 
bizottsági rendelet 15. cikkében szerepelnek. 

Az érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet agrár-élelmi
szeripari kis- és középvállalkozásai. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Internetcím: 

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

Egyéb információk: — 

La Directora General de Comercialización 

Marta VALSANGIACOMO GIL 

Támogatás sz.: XA 99/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: département de la Haute-Garonne 

A támogatási program megnevezése: Indemnisation des 
pertes entraînées par la fièvre catarrhale ovine (FCO) en 
Haute-Garonne: réduction des surcoûts de mise en «quarantaine» 
des jeunes bovins en surplus sur les exploitations. 

Jogalap: 

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités 
territoriales, 

A 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének 
(2) bekezdése, 

Arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1 er avril 
2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre 
catarrhale du mouton, 

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 
90/424/EGK tanácsi határozat. 

Délibération du Conseil général de la Haute-Garonne du 
28 janvier 2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 1 
millió EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: legfeljebb 100 %. 

A támogatás csak azon állatok után kérhető, amelyek 
megfelelnek az alábbi összes feltételnek: 

— 2008. január 1. és 2008. június 1. között, a gazdaságban 
született és Haute-Garonne megyében nyilvántartott, 

— 2008. augusztus 22. után a gazdaságban tartózkodó, 

— a kéknyelvbetegség 1-es és 8-as szerotípusa ellen beoltott, 

— 2009. március 1-je előtt értékesített állat. 

A támogatás mértéke a fiatal szarvasmarhák karanténban tartása 
valódi többletköltségeinek fedezése azzal a kettős korlátozással, 
hogy a támogatás mértéke a többletköltségek legfeljebb 100 %-a 
és állatonként 105 EUR. 

A karantén becsült minimális költsége 161,44 EUR 62 napos 
forgalmi korlátozás esetében negatív szerológiai vizsgálat 
mellett, valamint 201,72 EUR 81 napos forgalmi korlátozás 
esetében: 

— takarmány: 1,70 EUR/nap 

— alom és állatorvosi ellátás: 0,42 EUR/nap 

— halasztott készpénzforgalom költsége: 30 EUR/állat 

Költségek 62 napra: 
= (1,7 + 0,42) × 62 + 30 = 161,44 EUR 

81 napra: 
= (1,7 + 0,42) × 81 + 30 = 201,72 EUR 

Az első esetben az állattenyésztőnek legalább 56,44 EUR költ
séget, 
a második esetben legalább 96,72 EUR költséget fedeznie kell.
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A végrehajtás időpontja: 2009. március 27-től, 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: 2009. év végéig 

A támogatás célja: 

Mivel Haute-Garonne megyét 

— 2008. június 20-án a kéknyelvbetegség 8-as szerotípusa 
miatt, 

— majd 2008. augusztus 22-én a kéknyelvbetegség 1-es és 8-as 
szerotípusa miatt korlátozás alatt álló övezetnek nyilvánítot
ták, 

a megye állattenyésztőinek a gazdaságban kellett tartaniuk a 
fiatal szarvasmarhákat addig az ideig, amíg a betegséggel 
szemben ellenállóvá váltak, holott Haute-Garonne állattenyész
tésére az (átlagosan 5 hónapos) hízóállatok exportcélú értékesí
tése jellemző. 

A Haute-Garonne megye önkormányzata által nyújtott támo
gatás az állatok karanténban tartásából adódó többletköltségek 
részbeni ellentételezésére irányul. 

A kéknyelvbetegség elleni küzdelem országos programjával 
összhangban, az e betegség kezelésére és nyomon követésére 
hozott különféle intézkedések kiegészítéseképpen e – rendkívüli 
– támogatás arra irányul, hogy az állattenyésztők viselni tudják 
a fiatal hímivarú és nőivarú szarvasmarhák karanténban tartása 
miatti többletköltségeket; a karantént a 2008. június 20-i, majd 
2008. augusztus 22-i többszöri korlátozás, valamint az állatok 
exportálása érdekében az oltás beadásához és az állatok beteg
séggel szembeni ellenálló képességének kialakulásához szükséges 
idő támasztja alá. 

A fiatal szarvasmarhák utáni támogatási jogosultságra vonat
kozó feltételek összessége, valamint e jogosultsági feltételek 
kumulatív jellege biztosítja, hogy a támogatás csak a 
karanténnal összefüggő korlátozások által valóban érintett álla
tokra vonatkozzon. 

Az érintett ágazat(ok): szarvasmarha-ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général de la Haute-Garonne 
1 boulevard de la Marquette 
31090 Toulouse Cedex 
FRANCE 

Internetcím: 

http://www.cg31.fr/upload/pdf_dadre_fco/aide_au_maintien_ 
quarantaine_bovins.pdf
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