
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 190/05) 

Támogatás sz.: XA 142/09 

Tagállam: Spanyol Királyság 

Régió: Kanári-szigetek autonóm körzet 

A támogatási program megnevezése: subvenciones destinadas 
al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades 
en los cultivos agrícolas 

Jogalap: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para 
el año 2009 las subvenciones destinadas al fomento de la lucha 
integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas 
y se aprueban las bases que rigen la misma. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
Ötszázezer euro (500 000 EUR). 

A támogatás maximális intenzitása: A fenti rendelettervezet 
3. cikkének értelmében az 1. cikkben megnevezett támogatás az 
alkalmazott szakemberek munkabérének 100 %-áig terjedhet, 
ám összege személyenként nem haladhatja meg a 15 000 EUR. 

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy 
az Európai Bizottság Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Főigaz
gatóságának internetes oldalain közzéteszik az 1857/2006/EK 
rendeletben előírt mentességi kérelem jegyzékszámát. 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama: 2009. december 31-ig, illetve a fentiekben említett 
támogatási keret (500 000 EUR) felhasználásának napjáig. 

A támogatás célja: 

Az állat- és növénybetegségek vagy kártevőfertőzések megelő
zése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészség
ügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési intézkedések, az oltó
anyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és 
alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisí
tési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez 
nyújtott támogatás mezőgazdasági termelők részére. Az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint: 

1. A támogatás célja az integrált növényvédelem és a növény
betegségek elleni küzdelem előmozdítását célzó 2009. évi 
támogatási programra vonatkozó szabályok megállapítása. 

2. A támogatás integrált növényvédelmi programok végrehajtá
sával és a fent említett rendelet II. mellékletében foglalt köte
lező érvényű egészségügyi keretprogrammal összhangban a 
növényvédelmi társulások által kialakított növény-egészség
ügyi intézkedések összehangolt megvalósítása révén hivatott 
javítani a növények egészségén és a mezőgazdasági termé
nyek minőségén. 

3. Technikai személyzet alkalmazásának költségei is támogatha
tónak minősülnek abban az esetben, ha megbízásuk integrált 
növényvédelmi programok végrehajtását és növény-egészség
ügyi intézkedések összehangolt megvalósítását szolgálja, 
2009. január 1-től kezdődően. 

A támogatás mértéke a technikai személyzet munkabérének 
100 %-áig terjedhet, ám összege személyenként nem halad
hatja meg a 15 000 EUR. 

4. Az itt ismertetett támogatási program, összhangban a 2006. 
december 15-i 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) 
bekezdésével, nem foglal magában közvetlen kifizetést, a 
kedvezményezett termelők támogatott szolgáltatások formá
jában részesülhetnek a támogatásban. 

Az érintett ágazat(ok): A rendelettervezet 2. cikkének (1) 
bekezdése alapján és a november 18-i 221/2008 határozat 
rendelkezéseivel összhangban (a Kanári-szigetek hivatalos közlö
nyének 239. száma, 2008. november 28.) a támogatásban 
közvetlenül azok a növényvédelmi társulások részesülhetnek, 
amelyeket a Regionális Mezőgazdasági, Halászati és Élelmezési 
Minisztérium (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación) elismer és amelyek szerepelnek a növényvédelmi 
társulások nyilvántartásában, amennyiben a rendelettervezet 
1. cikkének (2) bekezdése szerinti szolgáltatásokat nyújtanak 
és megfelelnek a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztet
hetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi 
rendelet) I. mellékletében (HL L 214., 2008.8.9) foglalt feltéte
leknek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Dirección General de Agricultura) 
Edificio Usos Múltiples, II 
Avda. José Manuel Guimerá, 8 — 3 a planta 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/ 
reglamento_CE_pymes.htm
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Egyéb információk: — 

Las Palmas de Gran Canaria, 2009 áprilisa 

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea 
Ildefonso SOCORRO QUEVEDO 

Támogatás sz.: XA 143/09 

Tagállam: Spanyol Királyság 

Régió: Kanári-szigetek autonóm körzet 

A támogatási program megnevezése: ayudas destinadas a 
compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por la 
„Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” y de la „Tecia 
solanivora Povolny”, ambas en el cultivo de la papa 

Jogalap: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para 
el año 2009 las ayudas destinadas a compensar a los agricul
tores por las pérdidas causadas por la „Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al” y de la „Tecia solanivora Povolny”, 
ambas en el cultivo de la papa, y se aprueban las bases que 
rigen la misma. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
Kétszázezer euro (200 000 EUR). 

A támogatás maximális intenzitása: 

A fent említett rendelettervezet 3. cikkével összhangban a támo
gatás összege az alábbiak szerint alakul: 

a) A „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” esetében 
a támogatás kiszámításának alapja: 

1. a be nem ültetett terület minden négyzetmétere után 
harminchat eurócent (0,36 EUR/m 2 ) maximuma; 

2. a megsemmisített növények minden kilogrammja után 
harminc eurócent (0,30 EUR/kg) maximuma; 

b) A „Tecia solanivora Povolny” esetében a megsemmisített 
burgonya minden kilogrammja után huszonöt eurócent 
(0,25 EUR/kg) maximuma. 

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy 
az Európai Bizottság Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Főigaz
gatóságának internetes oldalain közzéteszik az 1857/2006/EK 
rendeletben előírt mentességi kérelem jegyzékszámát. 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama: 2009. december 31-ig, illetve a fentiekben említett 
támogatási keret (200 000 EUR) felhasználásának napjáig. 

A támogatás célja: 

A termelőknek az állat- és növénybetegségek vagy kártevőfer
tőzés okozta károk ellentételezéséhez nyújtott támogatás. Az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése szerint: 

1. A támogatás célja a „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabu
uchi et al” és a „Tecia solanivora Povolny” által a burgonya
termesztésben okozott károk termelői ellentételezését célzó 
2009. évi támogatási program szabályainak megállapítása. 

2. A támogatás azokat a veszteségeket kívánja ellensúlyozni, 
amelyeket a burgonyatermelők a „Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al” és a „Tecia solanivora Povolny” fertő
zése következtében szenvedtek el. 

3. Támogathatónak minősülhetnek a 2008. augusztus 6-i 
rendeletben meghatározott kötelező növényegészség-védelmi 
intézkedések végrehajtása nyomán felmerült költségek is a 
burgonyatermesztést érintő „Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al” és „Tecia solanivora Povolny” fertőzéssel 
összefüggésben (a Kanári-szigetek hivatalos közlönyének 
169. száma, 2008. augusztus 25.), a következők szerint: 

A. A „Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al” vonat
kozásában La Palma és Tenerife területén: 

1. az árvakelésű burgonya- és a paradicsomnövények, 
valamint a károsító szervezet egyéb gazdanövényeinek 
megsemmisítése, beleértve a burgonyafélékhez tartozó 
gyomnövényeket is. A megsemmisítés magában 
foglalja a növények eltávolítását és ellenőrzött hulla
déktárolókba helyezését. 

2. A fertőzött területeken az alábbi növények ültetésének 
mellőzése: 

a) burgonya és burgonyagumó; 

b) paradicsompalánták vagy magvak; 

c) egyéb gazdanövények, a 2007. október 22-i 
1644/2007 királyi rendelet I. mellékletének I. 
szakaszában a „Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al” károsító szervezettel kapcsolatban 
ismertetett védekezéssel összefüggésben; 

d) egyéb növények, amelyek magukban hordozzák a 
károsító szervezet túlélésének vagy továbbterjedé
sének veszélyét. 

B. A „Tecia solanivora (Povolny)” vonatkozásában a Kanári- 
szigetek autonóm körzet teljes területén: 

1. az összes sérült gumó (burgonya) földből való eltávo
lítása és ellenőrzött hulladéktárolóba helyezése;
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2. a gumók (burgonyák) átválogatása tárolás előtt, 
megsemmisítve és ellenőrzött hulladéktárolóba 
helyezve a sérült gumókat. 

4. Az előző pontban felsorolt károk ellensúlyozására nem 
biztosítható támogatás abban az esetben, ha a két károsító 
szervezet tekintetében a 2008. augusztus 6-i rendeletben 
meghatározott kötelező intézkedések követelményei nem 
teljesültek. 

Az érintett ágazat(ok): A rendelettervezet 2. cikkének (1) 
bekezdése alapján a támogatások közvetlen kifizetésében azok 
a természetes vagy jogi személyek részesülhetnek, amelyek 
megfelelnek a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztet
hetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi 
rendelet) I. mellékletében (HL L 214., 2008.8.9.) foglalt feltéte
leknek. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Dirección General de Agricultura) 
Edificio Usos Múltiples, II 
Avda. José Manuel Guimerá, 8 — 3 a planta 
38071 Santa Cruz de Tenerife 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/otros/ 
reglamento_CE_pymes.htm 

Egyéb információk: — 

Las Palmas de Gran Canaria, 2009 áprilisa 

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea 
Ildefonso SOCORRO QUEVEDO 

Támogatás sz.: XA 144/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Valencia autonóm körzet 

Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Univer
sidad Cardenal Herrera-CEU 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea 
nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la 
Generalitat. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
24 000 EUR a 2009. év folyamán. 

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. 

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009-től 
2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: 

Technikai segítségnyújtás az állattenyésztők, valamint az állat
tenyésztői ágazattal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók 
oktatásához és képzéséhez a 2009. pénzügyi évben. 

Támogatható költségek: a képzési programok szervezési költ
ségei, a résztvevők utazási költségei és étkeztetése, helyiség
bérlet, kiadványok elkészítésének költségei, a tudományos isme
retek terjesztésének költségei, amennyiben nem esik említés 
márka- vagy vállalatnévről. 

Támogatható költségnek minősülnek az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkének megfelelően az agrárszektorban biztosított tech
nikai segítségnyújtás költségei. 

Az érintett ágazatok: állattenyésztők, valamint az állattenyész
tési ágazattal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók. 

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/ 
nominativa%20ceu.pdf 

Egyéb információk: — 

Valencia, 2009. április 17. 

La directora general de Producción Agraria 

Laura PEÑARROYA FABREGAT 

Támogatás sz.: XA 146/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Valencia autonóm körzet
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Az egyedi támogatásban részesülő vállalkozás neve: Asoci
ación de Ganaderos de Caprino de Raza Murciano-Granadina de 
la Comunidad Valenciana 

Jogalap: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y 
Alimentación, que concede la subvención basada en una línea 
nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la 
Generalitat. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
10 000 EUR a 2009. évre. 

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. 

Az egyedi támogatás nyújtásának időtartama: 2009-től 
2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: a kecskék murciai-granadai tenyészvona
lának megőrzése és tenyésztésének ösztönzése törzskönyv létre
hozásával és vezetésével (16. cikk), valamint az állattenyésztők 
képzésével és a fajtával kapcsolatos ismeretek bővítésével és 
terjesztésével (15. cikk). Támogatható költségek: a tervezett szol
gáltatások díjai, a tejtermelés ellenőrzéséhez és a tejminőség 
elemzéséhez szükséges fogyóeszközök, a harmadik felektől 
igénybe vett szolgáltatások díjai (informatikai alkalmazások 
karbantartása, törzskönyvek összeállítása, mintaanalízis, tech
nikai segítségnyújtás a termelőnek), valamint az állattartással 
foglalkozó termelők képzési tervével összefüggő költségek. 

Az érintett ágazatok: Valencia autonóm körzetben murciai- 
granadai fajtaváltozatú kecskéket tenyésztő 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/ 
amurval2009.pdf 

Egyéb információk: — 

Valencia, 2009. április 17. 

La directora general de Producción Agraria 
Laura PEÑARROYA FABREGAT 

Támogatás sz.: XA 149/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Castilla-La Mancha (provincia de Toledo) 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subvenciones para el 
desarrollo del programa de Mejora Genética de la cabaña gana
dera de la provincia de Toledo, durante el año 2009. 

Jogalap: Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo del programa de mejora genética de la cabaña 
ganadera de Toledo, durante el año 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program keretében tervezett kiadások 
összege a 2009. évre 148 552 EUR (száznegyvennyolcezer- 
ötszázötvenkettő euro). 

A támogatás maximális intenzitása: 

a támogatási intenzitás nem haladhatja meg: 

— a 70 %-ot az állatállomány termelékenységének és genetikai 
minőségének meghatározása céljából végzett vizsgálatok 
esetében valamint a törzskönyvek létrehozása és vezetése 
esetében, 

— a 40 %-ot az állatok szaporításában alkalmazott újszerű eljá
rások esetében, 

— a 100 %-ot a technikai segítségnyújtás tekintetében. 

Általános szabályként kedvezményezettenként legfeljebb 
2 500 EUR támogatás nyújtható. 

A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj
tani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen készpénzkifize
tésekben. 

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: A kérelmeket 2009. november 15-ig kell benyújtani. A 
támogatási kérelmek elbírálása és a kérelmezők értesítése legké
sőbb 2009. december 14-ig lezárul. A támogatható tevékeny
ségek kapcsán felmerült költségeket igazoló iratok benyújtá
sának végső határideje 2009. december 31.
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A támogatás célja: 

Elsődleges cél a kis- és középvállalkozások támogatása. Másod
lagos cél a Toledo körzetébe tartozó állatállomány genetikai 
minőségének fenntartása és javítása. 

Támogatható költségnek minősülnek a támogatás céljának 
egyértelműen megfelelő azon tevékenységek költségei, 
amelyekre 2009-ben, a költségigazolások benyújtására kiszabott 
határidő előtt kerül sor, és amelyek megfelelnek a 
2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 
(HL L 358., 2006.12.16.) feltételeinek, vagyis a következőkre 
irányulnak: 

— innovatív állattenyésztési technikák és eljárások bevezetése 
az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén, ha azok valóban 
javítják az állatállomány genetikai minőségét, kivéve a 
mesterséges termékenyítés bevezetésével, illetve végrehajtá
sával kapcsolatos költségeket (az 1857/2006/EK rendelet 
16. cikke (1) bekezdésének c) pontja); 

— törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazga
tási költségek (az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja); 

— harmadik fél által vagy nevében az állatállomány genetikai 
minőségének vagy termelékenységének megállapítása érde
kében elvégzett vizsgálatok, kivéve az állatállomány tulajdo
nosa által elvégzett ellenőrzéseket és a tej minőségének 
rendszeres ellenőrzését (az 1857/2006/EK rendelet 
16. cikke (1) bekezdésének b) pontja); 

— technikai segítségnyújtás (az 1857/2006/EK rendelet 
15. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontja) A tanácsadási 
szolgáltatások tekintetében csak az olyan szolgáltatások díjai 
támogathatóak, amelyek nem minősülnek folyamatos vagy 
időről időre ismétlődő tevékenységnek, és nem kapcso
lódnak a vállalkozás szokásos működési kiadásaihoz. 

Nem támogathatók a mezőgazdasági termékek feldolgozására és 
forgalmazására fordított összegek. 

— Az adóterhek akkor támogathatóak, ha a kedvezményezett 
azokat valóban befizette, és semmiképp sem támogatható a 
kedvezményezett számára levonható HÉA. 

Érintett ágazat(ok): Tejelő marha-, juh- és kecske-ágazat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Excma. Diputación Provincial de Toledo 
Plaza de la Merced, 4 
45002 Toledo 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://bop.diputoledo.es/Boletines/2009/Febrero/bop11022009. 
pdf 

Egyéb információk: 

A támogatás valamennyi gazdaságnak objektív feltételek alapján 
áll rendelkezésére. Amennyiben a szolgáltatást termelői csoport 
vagy a mezőgazdaságban működő más kölcsönös segítségnyúj
tási szervezet végzi, az ilyen csoportban vagy szervezetben való 
tagság nem lehet feltétele a szolgáltatáshoz való hozzáférésnek. 
A tagsággal nem rendelkező személyek által fizetett, az érintett 
csoport vagy szervezet igazgatási költségeihez történő hozzájá
rulás mértékének a szolgáltatásnyújtás arányos költségeire kell 
korlátozódnia. 

Nem nyújtható támogatás a közös piacszervezések létrehozá
sáról szóló tanácsi rendeletekben megállapított tilalmak vagy 
korlátozások megszegésével még akkor sem, ha az ilyen 
tilalmak és korlátozások csak a közösségi támogatásokra vonat
koznak. A vonatkozó közösségi rendeletek változása esetén e 
felhívás feltételei módosíthatók. 

Kizárólag 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 (HL L 358., 2006.12.16.) 15. és 
16. cikkében előírtakkal összhangban lévő tevékenységek végzé
sének költségei minősülnek támogathatónak, vagyis a támogat
ható tevékenységek köréből ki van zárva a tej minőségének 
rendszeres ellenőrzése valamint a mesterséges termékenyítés 
bevezetése és végrehajtása, és a támogatás nem öltheti a 
termelők számára nyújtott közvetlen kifizetések formáját. 

A támogatás nem halmozható más támogatásokkal, ameny- 
nyiben ez az előírt támogatási határ túllépését eredményezné. 
A nyújtott támogatások nem egyeztethetők össze semmilyen 
más hasonló célú támogatással, melyet a kérelmező állattartó 
gazdaságok esetleg a Közösségtől vagy Toledo önkormányza
tától kaphatnak. 

A támogatások odaítélése versenyfelhívás útján történik. Az 
előírt kedvezményezettenkénti támogatási határ, a támogatási 
intenzitás, valamint a felhívásban megadott teljes rendelkezésre 
álló költségvetés nem haladható meg. 

A támogatás odaítélésekor figyelembe vett feltételek bármely 
változása, illetve bármely más nemzeti vagy nemzetközi 
hatóság, köz- vagy magántestület által hasonló célra nyújtott 
támogatás, amelyet előzőleg nem jelentenek be, a támogatási 
szerződés megváltoztatásához vezethet. 

A feltételek és kötelezettségek be nem tartása esetén a Toledo 
önkormányzata által megítélt támogatás teljes egészben vagy 
részben megvonható, és a megfelelő támogatási összeg, vala
mint az esetleges késedelmi kamatok behajthatók a támogatá
sokról szóló 2003. évi 38. törvény 37. cikkében előírtaknak 
megfelelően.
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A támogatások kedvezményezettjeire az említett törvény IV. 
címében foglalt szabálysértési és szankcionálási szabályok 
vonatkoznak. 

A kedvezményezettnek eleget kell tennie a támogatásokról szóló 
2003. évi 38. törvény 14. cikkében előírt kötelezettségeknek, 
különösképpen elő kell segítenie a tartományi önkormányzat 
mezőgazdasági szolgálatai által végzett azon ellenőrzési tevé

kenységeket, amelyek a támogatott tevékenység helyes elvég
zését vizsgálják, ezekhez adott esetben információt szolgáltatva. 

A támogatásra irányuló kérelmek benyújtására valamint a támo
gatási program hatálybalépésére csak az után kerülhet sor, hogy 
az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigaz
gatóságának internetes oldalain közzétették a mentességi 
kérelem jegyzékszámát. Addig semmilyen kérelem nem fogad
ható el.
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