
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 212/07) 

Támogatás sz.: XA 66/09 

Tagállam: Magyarország 

Régió: Magyarország egész területe 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: A tenyésztésszervezési 
feladatok támogatása a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat 
és a tenyészérték–megállapítás igazgatási, illetőleg vizsgálati 
költségeihez történő hozzájárulás formájában 

Jogalap: 

— A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevéte
lének részletes feltételeiről szóló …/2009. (……) FVM 
rendelet. 

— Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény. 

— Az XA 99/08. reg. számú állami támogatási program foly
tatása a tervezet. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 780 millió HUF 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatás mértéke a törzskönyv létrehozásával és vezetésével 
kapcsolatos igazgatási költségek legfeljebb 100 %-a, az állat
állomány genetikai minőségének és termelékenységének megál
lapítása érdekében elvégzett vizsgálatoknál a felmerült költségek 
legfeljebb 70 %-a, a fajtaelismerés keretében végzett teljesít
ményvizsgálatok esetében a költségek legfeljebb 50 %-a. 

A rendelet tételenként meghatározza a maximálisan igénybe 
vehető támogatási összegeket. 

A végrehajtás időpontja: 2009. március 1., illetve a Bizottság 
állásfoglalását követően. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 

Az állami támogatási programot 2013. december 31-ig fenn 
kívánjuk tartani. 

(A támogatás 2009. január 1-jét követően az adott naptári 
évben nyújtott szolgáltatás után az adott naptári évet követő 
március 10-ig kérelmezhető.) 

A támogatás célja: 

A támogatás célja a tenyészállat-állomány genetikai minő
ségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok 
ellátásának elősegítése. 

A 1857/2006/EK Bizottsági rendelet 16. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában foglaltakhoz kapcsolódó előírásokat alkalmazzuk a 
törzskönyvezési támogatásokra vonatkozóan. Az állatállomány 
genetikai minőségének, valamint termelékenységének megálla
pításához kapcsolódó támogatások szabályozása a 16. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában előírtak szerint történik. 

A program elszámolható költségei a 2008. évi tényleges költ
ségek figyelembevételével kerültek meghatározásra, a rendelet 
tartalmazza a támogatásként kifizethető maximális összegeket. 

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, 
baromfi és egyes kisállatok. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
1055 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY
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Internetcím: 

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2376&articleID= 
13738&ctag=articlelist&iid=1 

Egyéb információk: Az XA 99/08. reg. számú állami támoga
tási program folytatása a tervezet (annak helyébe fog lépni). 

Budapest, 2009. február 20. 

Dr. András MÁHR 
szakállamtitkár 

Támogatás sz.: XA 100/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Veneto 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Programmi di assistenza 
tecnica specialistica nel settore zootecnico non riguardante la 
normale attività di gestione aziendale. 

Jogalap: 

— Legge Regionale n. 40 «Nuove norme per gli interventi in 
agricoltura articolo 65 bis Assistenza Tecnica Specialistica 
nel settore zootecnico» 

— Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 543 del 
10.3.2009. «LR 40 del 12 dicembre 2003 articolo 65 bis: 
Programma di assistenza tecnica specialistica nel settore 
zootecnico. Approvazione Direttive generali, criteri e presc
rizioni tecnico-operative» 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
éves összege: A költségvetési előirányzatot az adott költségve
tési év előzetes mérlegének elfogadásáról szóló tartományi 
törvény és a mérleg későbbi módosításai állapítják meg. A 
2009-es évre támogatásra elkülönített teljes összeg 
1 500 000,00 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: Az állattenyésztési ágazatban 
megvalósuló technikai segítségnyújtási programok esetében a 
támogatható költségek 80 %-a, azzal a feltétellel, hogy a szóban 
forgó segítségnyújtás nem képezi a vállalkozás mindennapi 
működési tevékenységének részét. 

A végrehajtás időpontja: Attól az időponttól kezdődően, hogy 
a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának 
honlapján közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát. 

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

A támogatás célja: 

A támogatási program elsődleges célja olyan technikai segítség
nyújtási programok megvalósítása, amelyek célja a technikai 
segítségnyújtás színvonalának növelése annak érdekében, hogy 
Veneto régió állatállománya és az ahhoz kapcsolódó termelés 
javuljon, az állatjóllét színvonala emelkedjen, valamint a terme
lési rendszerek, illetve az állattenyésztési struktúrák és eszközök 
igazodjanak a legújabb biztonsági, környezetvédelmi és egész
ségügyi követelményekhez. 

A támogatási program végrehajtása során az 1857/2006/EK 
rendelet 15. cikke az irányadó. 

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság – állattenyésztési 
ágazat 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione del Veneto — Giunta Regionale Direzione Regionale 
Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 
Via Torino 110 
30172 Mestre VE 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/ 
Agricoltura/Servizi+per+Agricoltura/ 

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/ 
materia=Agricoltura 

Egyéb információk: 

A vállalkozásoknak nyújtott technikai segítségnyújtási szolgálta
tások a 800/2008/EK rendelet I. melléklete szerinti, a mezőgaz
dasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó kis- és 
középvállalkozásokat célozzák. 

A támogatásokat támogatott szolgáltatások formájában lehet 
nyújtani és – a 2006. december 15-i 1857/2006/EK rendelet 
15. cikkének megfelelően – a termelők nem részesülhetnek 
közvetlen pénzkifizetésekben.
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Támogatás sz.: XA 136/09 

Tagállam: Hollandia 

Régió: Provincie Noord-Holland 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Uitvoeringsregeling agra
rische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009-2013 

Jogalap: Algemene subsidie verordening Noord-Holland 2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 2,77 millió EUR öt évre elosztva. A teljes költségvetés 
az 1857/2006/EK rendelet hatálya alá tartozik. 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható költségek 
40 %-a, de vállalkozásonként legfeljebb 60 000 EUR. 

A végrehajtás időpontja: 2009. május 12-én Noord-Holland 
tartományi önkormányzata elfogadta a „Groene Uitweg Noord- 
Holland” elnevezésű támogatási program 2009–2013-ra szóló 
végrehajtási szabályait. A szabályok még nincsenek kihirdetve, 
hatálybalépésük azonban közzétételüket követően harminc 
nappal, 2009. június 24-re várható. 

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

A támogatás célja: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott 
beruházások támogatása az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint. A támogatási program 
igazodik az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3)–(10) bekez
désében előírt követelményekhez (a rendelet szövege a megadott 
internetcímen olvasható). 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállítása 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
NEDERLAND 

Internetcím: 

http://www.noord-holland.nl/Images/65_137624.pdf 

Egyéb információk: A tengerszint alatti víztelenítésre vonat
kozó részt a módosított programból eltávolítottuk. Egyelőre 
nem dőlt el, hogy a tengerszint alatti víztelenítésre vonatkozó 
rész külön bejelentés tárgyát fogja-e képezni. 

Támogatás sz.: XA 168/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Andalucía 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas a la fusión o 
constitución de cooperativas mediante procesos de integración 
de las entidades asociativas agrarias de Andalucía 

Jogalap: Proyecto de Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la fusión o cons
titución de cooperativas mediante procesos de integración de 
las entidades asociativas agrarias de Andalucía, y se efectúa su 
convocatoria para el año 2009 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatási program keretében tervezett éves 
kiadások összege: 2 500 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: A rendelet (orden) terve
zete 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően az egyesüléssel 
vagy szövetkezetalapítással létrejött kedvezményezettek a négy 
év során összesen egyenként legfeljebb 400 000 EUR összegű 
támogatást vehetnek igénybe. 

A végrehajtás időpontja: Az 1857/2006/EK rendelet 18. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának megfelelően a hatálybalépésnek 
előfeltétele, hogy az Európai Bizottság ezt az összefoglalót az 
internetes oldalain közzétegye. Ezt követően a rendelet (orden) 
kihirdetésre kerül Andalúzia hivatalos lapjában, és kihirdetése 
napján hatályba is lép. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009–2013 

A támogatás célja: Az integrációs folyamat eredményeképpen 
létrehozott, kis- és középvállalkozásnak minősülő andalúz 
szövetkezeti társaság működésének megkezdésével összefüg
gésben felmerülő költségek. A támogatási program a következő 
támogatható költségeket fedezi: az irodahelyiség bérletének vagy 
megvásárlásának költségei, irodafelszerelés beszerzése, az admi
nisztratív személyzet költségei, általános költségek, jogi és igaz
gatási költségek.
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Az érintett ágazat(ok): A mezőgazdasági termékek feldolgo
zása és forgalmazása területén szövetségi formában működő 
jogalanyok. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
C/ Tabladilla, s/n 
41071 Sevilla 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://www.cap.junta-andalucia.es 

A rendelet (orden) tervezetének teljes szövege a következő inter
netcímen olvasható: 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/ 
portal/com/bin/portal/DGIndustrias/Asociacionismo/ 
desarrolloORDENES/ayuda_fusion_y_constitucion_saa_def1.pdf 

Egyéb információk: 

A rendelet (orden) tervezete 2. cikke (2) bekezdésének megfele
lően teljesülniük kell a következő feltételeknek: 

— a működés megkezdésével kapcsolatos költségeknek a létre
hozást követően öt éven belül kell felmerülniük, és a támo
gatás a termelői szövetség elismerésétől számított első hét 
évben felmerült költségekre igényelhető (a mentességi 
rendelet 9. cikkének (3) bekezdése), 

— a támogatásnak nem lehetnek kedvezményezettjei azok a 
jogalanyok, amelyeknek egyedüli célja egy vagy több mező
gazdasági üzem vezetése, és amelyek ezért valójában egyedi 
termelőnek minősülnek (a mentességi rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdése), 

— a támogatásnak nem lehetnek kedvezményezettjei azok a 
jogalanyok, amelyek tevékenységüket a mezőgazdasági 
termelés fázisában végzik, így különösen a kölcsönös segít
ségnyújtási célú, illetőleg a gazdaságok tehermentesítésével 
vagy irányításával foglalkozó szövetségek (a mentességi 
rendelet 9. cikkének (6) bekezdése), 

— a támogatásnak nem lehetnek kedvezményezettjei azok a 
jogalanyok, amelyek célja em egyeztethető össze az egyes 
közös piacszervezéseket létrehozó tanácsi rendeletek bárme
lyikével (a mentességi rendelet 9. cikkének (8) bekezdése), 

— a támogatási program alkalmazásában kis- és középvállalko
zásnak a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támo
gatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethe
tőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 
800/2008/EK rendelet I. mellékletének értelmében vett 
kkv-k minősülnek. 

Támogatás sz.: XA 171/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig-Holstein 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Beihilfen für die Beseiti
gung von Tierkörpern nach den Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 

Jogalap: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen für die 
Tierkörperbeseitigung (TKB-Beihilfe-Richtlinien) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 7 800 000 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 

1. általában 100 % 

2. szárnyastetemek tárolókonténerben történő elhelyezése 
esetén 50 % 

A végrehajtás időpontja: Támogatás a támogatási program 
összefoglalójának az interneten történő közzétételétől kezdő
dően nyújtható. 

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

A támogatás célja: 

A mentesség alapja az 1857/2006/EK rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének e) pontja, ezért az az EK-Szerződés 87. cikke 
(3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a 
közös piaccal.
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Az intézkedés célja, hogy kompenzációt nyújtson az olyan 
állatok (szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske és szárnyasok) tete
meinek ártalmatlanítási költségeihez, amelyeket egy gazda
ságban, de nem emberi fogyasztás céljából leöltek, vagy ott 
elpusztultak. 

A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj
tani, a kedvezményezettek nem részesülhetnek közvetlen pénz
kifizetésekben. 

Az érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatásra jogosult állattenyésztők (szarvasmarha, ló, sertés, 
juh, kecske, szárnyasok) az 1857/2006/EK rendelet szerinti kis- 
és középvállalkozások. 

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/Rili__TKB,templateId= 
raw,property=publicationFile.pdf 

Egyéb információk: — 

Birgitt FAIK
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