
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 181/07) 

Támogatás sz.: XA 118/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig- Holstein 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Beihilfen für bestimmte 
Maßnahmen im Rahmen des TSE-Monitorings, die nach den 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 mit 
Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter 
transmissibler spongiformer Enzephalopathien (TSE-Verord
nung) durchgeführt worden sind 

Jogalap: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im 
Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer Enzep
halopathien bei Rindern, Schafen und Ziegen (TSE-Beihilfe- 
Richtlinien) 

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

1. elpusztult szarvasmarha-, juh- vagy kecskeállomány esetében: 
105 000 EUR; 

2. levágott szarvasmarha-, juh- vagy kecskeállomány esetében: 
3 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: 

1. 100 %; 

2. 100 %. 

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

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

A támogatás célja: 

A költségmentesítés az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) 
bekezdésén alapul. 

Az intézkedés célja, hogy ellentételezze a TSE-ellenőrzés kere
tében végrehajtott, egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra 
szolgáló intézkedések költségeit. 

A kedvezményezettek javára nem teljesítenek közvetlen kifize
téseket, a támogatást támogatott szolgáltatás formájában 
nyújtják 

Külön kiemelendő, hogy a támogatás során betartják az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (4)–(8) bekezdésében 
szereplő előírásokat. 

Az intézkedés a szarvasmarha-, juh- és kecskeállomány sziva
csos agyvelőbántalmainak leküzdésével kapcsolatos és így a 
Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében 
összeegyeztethető a közös piaccal. 

Az érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatás jogosultjai azok a szarvasmarha-, juh- és kecsketu
lajdonosok, akik az 1857/2006/EK rendelet értelmében mező
gazdasági kis- és középvállalkozásnak minősülnek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
LandFischRaum/11_ZPLR/PDF/TSE_Richtlinie,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf
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Támogatás sz.: XA 119/09 

Tagállam: Litván Köztársaság 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pagalba, skirta kompen
suoti draudimo įmokas 

Jogalap: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas 
(Žin., 2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id= 
325142 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl drau
dimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo” 
projektas. 

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

Az éves költségvetés 30 millió LTL (kb. 8 690 000 EUR); 

A teljes költségvetés 180 millió LTL (kb. 52 130 000 EUR). 

A támogatás maximális intenzitása: 

1. A terménybiztosítási díjak 50 %-a (feltéve ha a biztosítótár
saság általi biztosításra jogosult gazdaság teljes megművelt 
területére legalább az alábbi káresemények vonatkozásában 
biztosítást kötöttek: aszály a vegetációs időszakban, fagy (téli 
kultúrák), jégeső, túl sok eső); 

2. A szarvasmarha-biztosítási díjak 30 %-a (a visszatérítendő 
biztosítási díjak nem haladhatják meg a biológiai eszközre 
vonatkozó, a Litván Köztársaság mezőgazdasági miniszteri 
rendeletében meghatározott egységes árat). 

A visszatérített biztosítási díjak aránya – a Litván Köztársaság 
számára rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre figyelemmel – 
csökkenthető. 

A végrehajtás időpontja: A támogatási rendszer akkor lép 
hatályba, amikor a Bizottság ezen összefoglaló kézhezvételéről 
azonosító számmal ellátott átvételi elismervényt küld, és az 
összefoglalót közzéteszi az interneten. 

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

A támogatás célja: 

Kkv-k; 

Biztosítási díjak (az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
12. cikke). 

Támogatható kiadások: 

A biztosító társaság részére az alábbi célokból kifizetett bizto
sítási díjak meghatározott hányada: 

— termény biztosítása természeti csapáshoz hasonlítható 
kedvezőtlen éghajlati jelenségek és/vagy kedvezőtlen éghaj
lati jelenségek (fagy, jégeső, jég, eső, aszály stb.) által okozott 
kár ellen, 

— szarvasmarha (tehenek, bikák, tinók, borjak, üszők, ökrök) 
biztosítása betegségek ellen. 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállítása 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/projektai 

Egyéb információk: Hatálybalépését követően ez a támogatási 
rendszer a jelenlegi, N 666/2007. számú, „Pagalba, skirta 
kompensuoti draudimo įmokas” (biztosítási díjak kifizetésének 
támogatása) megjelölésű támogatási rendszer helyébe lép.
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Támogatás sz.: XA 121/09 

Tagállam: Belgium 

Régió: Flanders 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Verbond voor Eieren, 
Pluimvee en Konijnen vzw 

Jogalap: 

Decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2009 

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 betreffende de zoötechnische 
en genealogische voorschriften voor de verbetering en de 
instandhouding van de pluimvee- en konijnenrassen 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,02 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás maximális 
intenzitása 100 % a harmadik felek által nyújtott tanácsadási 
szolgáltatások és olyan szolgáltatások díjai esetében, amelyek 
nem minősülnek folyamatos vagy időről időre ismétlődő tevé
kenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás olyan szokásos 
működési kiadásaihoz, mint a rendszeres adó-tanácsadási és jogi 
szolgáltatások vagy a reklámtevékenység. 

A végrehajtás időpontja: 

A támogatás május 1-jétől, de legkorábban a bejelentéstől 
számított 15 nap után nyújtható. 

A támogatás nyújtásához végrehajtási rendelet szükséges. A 
végrehajtási rendeleteket évente fogadják el. A végrehajtási 
rendeletek tervezetét még ki kell dolgozni, ez tartalmazni fog 
egy felfüggesztési záradékot is. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A támogatást a 2009. december 31-ig tartó időszakban 
nyújtják. 

A támogatás célja: 

A Pluimvee en Konijnen vzw bejegyzett egyesület a támogatást 
arra kívánja felhasználni, hogy tanácsadási szolgáltatásokat 
nyújtson az elsődleges termelés területén a baromfi- és nyúlága
zatban dolgozó piaci szereplők részére állat-egészségügyi, élel
miszerbiztonsági, élelmiszerminőségi, állatjólléti, környezetvé
delmi, valamint gazdasági és állattenyésztési témakörökben. 

A támogatás az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke értelmében 
adható, annak feltételeit teljesíti. 

15. cikk (2) bekezdés c) pont: harmadik felek által nyújtott ta- 
nácsadási szolgáltatások tekintetében az olyan szolgáltatások 
díjai, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy időről időre 
ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcsolódnak a vállalkozás 
olyan szokásos működési kiadásaihoz, mint a rendszeres adó- 
tanácsadási és jogi szolgáltatások vagy a reklámtevékenység. 

Az érintett ágazat(ok): Állattenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Departement Landbouw en Visserij 
Duurzame Landbouwontwikkeling 
Ellips, 6e verdieping 
Koning Albert II laan 35, bus 40 
1030 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Internetcím: 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu. 
html 

Egyéb információk: — 

főtitkár 

Jules VAN LIEFFERINGE
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