
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 188/08) 

Támogatás sz.: XA 135/09 

Tagállam: Spanyol Királyság 

Régió: Valencia autonóm körzet 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a las Agrupaci
ones de Defensa Sanitaria Ganaderas de la Comunitat Valen
ciana 

Jogalap: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases regulad
oras de las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas de la Comunitat Valenciana y se convocan para el 
año 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 1 400 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek 
100 %-a. 

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

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama: 2013. december 31-ig 

A támogatás célja: Az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének 
megfelelően: állat- és növénybetegségek és kártevőfertőzés tekin
tetében adott támogatás. 

Az érintett ágazat(ok): Valencia autonóm körzet területén kis- 
és középvállalkozás formájában működő, az autonóm körzet 
vonatkozó nyilvántartásában szereplő sertés-, szarvasmarha-, 
juh-, kecske-, nyúl- és lótartó, illetőleg méhészeti gazdaságok. 

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/ 
ayuda%20agrupaciones%20de%20defensa%20sanitaria%20 
ganaderas.pdf 

Egyéb információk: — 

Támogatás sz.: XA 138/09 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése: Πρόγραμμα Επιτήρησης 
Μεταδοτικής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών. 

Jogalap: 

1. Item 03525 of the 2009 budget — Participation in 
European Union Programmes. 

2. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(Ι)/2004) [application of 
Regulation (EC) No 999/2001]. 

3. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001) 

»4. (1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να 
μεριμνά για- 

c) γ). την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού 
πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυ 
σματικών, παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των 
ζώων«. 

4. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 309 
και ημερομηνία 3 Απριλίου 2009. (Official Journal of the 
Republic of Cyprus No 4355 of 10 April 2009., p. 1540). 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 68 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrehajtás időpontja: A program végrehajtására csak azt 
követően kerül sor, hogy azt az Európai Bizottság közzétette az 
1857/2006/EK rendelettel összhangban.
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009. december 31-ig. 

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke alapján). A program a következőkre terjed ki: i. a 
mezőgazdasági termelőknek az állatbetegségek megelőzése és 
felszámolása során felmerült költségekhez nyújtott támogatás 
(az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és ii. 
a mezőgazdasági termelőknek az állatbetegségek okozta károk 
ellentételezésére nyújtott támogatás (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikkének (2) bekezdése). 

Az érintett ágazat(ok): 

NACE-kód 

A10401 – Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ktiniatrikes Ypiresies 
Ypourgeio Georgias 
Fysikon Poron kai Perivallontos 
Tmima Ktiniatrikon 
Ypiresion Ktiniatreio Athalassas 
1417 Λευκωσία/Nicosia 
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/0A919596426A5D 
59C225758C0043265C/$file/bse%20final.pdf?OpenElement 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/92619A 
79959C4C7BC2257594003762CA/$file/ Απόφαση%20Αρ. 
%20309.pdf 

Egyéb információk: 

A bejelentett intézkedés célja a szarvasmarhafélék fertőző sziva
csos agyvelőbántalmára irányuló ellenőrző program végrehaj
tása, a közösségi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban 
(999/2001/EK rendelet). 

A szóban forgó betegség szerepel a Nemzetközi Állatjárvány
ügyi Hivatal (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK tanácsi hatá
rozat mellékletben (azon betegségek jegyzéke, amelyek esetében 
társfinanszírozás nyújtható). A szarvasmarhafélék fertőző sziva
csos agyvelőbántalmára irányuló ellenőrző program tervezett 
2009-es kiadásairól a társfinanszírozási programok keretében 
értesítették az Európai Bizottságot. 

Az említett intézkedés keretében nyújtandó támogatás kedvez
ményezettjei a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló terüle
teken szarvasmarhatenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági 
termelők. A betegség felszámolását célzó program keretében 
azok a szarvasmarha-tenyésztők kaphatnak támogatást, akiknek 
állataiban a betegség jelenléte kimutatott vagy feltételezett. Az 
ellenőrző program a meghatározott korú, emberi fogyasztás 
céljából levágott szarvasmarha, valamint az összes, szarvasmar
hatartó-telepen elhullott állat tesztelését foglalja magába. 

Támogatás sz.: XA 139/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Freistaat Sachsen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gemeinsames Umset
zungsdokument zum Operationellen Programm der grenzüberg
reifenden Zusammenarbeit Sachsen — Polen 2007-2013 

Jogalap: 

A támogatásokat 

— az operatív program (CCI-kód: 2007CB163PO018), 

— a közös alkalmazási dokumentum és 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj
tott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 
15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet, illetve ezek minden
kori módosításai alapján engedélyezik. 

A támogatást ezen kívül Szászország költségvetésének (Säch
sische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) 
23. és 44. cikke, valamint a szászországi pénzügyminisztérium 
kapcsolódó közigazgatási rendeleteinek mindenkori hatályos 
szövege alapján engedélyezik, az alkalmazási dokumentumban 
foglalt eltérő, illetve különleges rendelkezésekkel összhangban. 

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

A támogatás maximális intenzitása: 50 % 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program összefoglaló 
tájékoztatójának Bizottság általi közzétételét követően
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A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2013. december 31-ig 

A támogatás célja: 

A támogatás a következő konkrét célok megvalósítására irányul: 

— határokon átívelő gazdasági és ökológiai tevékenységek 
tervezése és megvalósítása a szász-cseh támogatott térség
ben, a fenntartható térségi fejlesztés közös stratégiáinak 
kidolgozása révén, 

— a térség Európán belüli versenyképességének fenntartható 
növelése, 

— hatékony, határokon átívelő együttműködés révén a támo
gatott térség fejlődési potenciáljának célirányos kiaknázása. 

Ennek érdekében az 1857/2006/EK rendelet alábbi rendelkezé
seit alkalmazzák: 

— 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése, külö
nösen a turisztikai infrastruktúra terén tett intézkedések (az 
alkalmazási dokumentum II. részének 1.2.1. pontja alapján), 
a környezet megóvása és javítása terén (az alkalmazási doku
mentum II. részének 1.4.1. alpontja alapján) kizárólag a 
NATURA 2000 programot végrehajtó intézkedések, 

— 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban, külö
nösen a gazdasági és/vagy tudományos együttműködés 
fokozására/támogatására (az alkalmazási dokumentum II. 
részének 1.1.1. pontja alapján), valamint a környezetvé
delem területén megvalósuló együttműködés támogatására 
(az alkalmazási dokumentum II. részének 1.4.2. pontja alap
ján) irányuló intézkedések. 

A kiadások támogathatósága szempontjából is az 
1857/2006/EK rendelet 5. és 15. cikke irányadó. 

Támogatásban csak a mezőgazdasági termékek előállításával 
foglalkozó kis- és középvállalkozások részesülnek. 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság (évelő és nem évelő 
növények termesztése, faiskolák üzemeltetése, állattartás, vegyes 
gazdálkodás, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása). 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank 
Pirnaische Straße 9 
01069 Dresden 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_ 
Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf 

Egyéb információk: 

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Referat 56, Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzü
bergreifende Zusammenarbeit“ 
Wilhelm-Buck-Straße 2 
01097 Dresden 
DEUTSCHLAND 

Thomas TREPMANN 
Referatsleiter 
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
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