
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 217/03) 

Támogatás sz.: XA 61/09 

Tagállam: Észtország 

Régió: Észtország 

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

Jogalap: 

1. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 11 lõige 
1 ja § 18 lõige 1 (RTI, 18.7.2008, 33, 202); 

2. Põllumajandusministri 26.3.2008. a määrus nr 26 „Turu- 
arendustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, 
nende kulude loetelu, mille hüvitamiseks turuarendustoetust 
antakse, ning toetuse määr”. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: A támogatás teljes összege legfeljebb 6 000 000 EUR 
(93,9 millió EEK), azaz évi kb. 2 000 000 EUR (31 millió EEK). 

A támogatás maximális intenzitása: Legfeljebb 100 %. 

A végrehajtás időpontja: 2009. március 1-jétől 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31-ig 

A támogatás célja: 

A mezőgazdasági termékek piacra jutásának javítása, illetve a 
kutatás-fejlesztés eredményeinek alkalmazása a mezőgazdasági 
termelésben. 

Támogatás nyújtása a minőségi mezőgazdasági termékek előál
lításának ösztönzésére, a 14. cikk alapján. A támogatható költ
ségek köre a 14. cikk (2) bekezdésének b), c) és d) pontjához 
igazodik (az ISO 9000 és az ISO 14000 szabványcsalád szerinti 
minőségbiztosítási rendszerek, a veszélyelemzésen és kritikus 
ellenőrzési pontokon alapuló rendszerek [HACCP], a visszake
reshetőséget biztosító rendszerek, az eredetszabályok és a 
forgalmazási minőségszabványok betartásának biztosítását szol
gáló rendszerek és a környezetvédelmi ellenőrzési rendszerek 
bevezetésével kapcsolatos kiadások; a helyes mezőgazdasági 
gyakorlatra vonatkozó iránymutatások összeállításának és 
közzétételének költségei; elismert tanúsító szervek által a minő
ségirányítási és más hasonló rendszerek eredeti tanúsításáért 
felszámított díjakkal kapcsolatos költségek). 

Technikai segítségnyújtás mezőgazdasági termelőknek a 15. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően. A támogatható költségek köre a 
15. cikk (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontjához igazodik 
(piackutatáshoz, mezőgazdasági termékpromócióhoz, szakmai 
vásárok, versenyek és kiállítások szervezéséhez és az ezeken 
való részvételhez, valamint szakképzéshez nyújtott támogatás). 

A támogatás nyújtása támogatott szolgáltatások formájában 
történik, a termelők közvetlen pénzkifizetésben nem része
sülnek. 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termelők (NACE-kód: 
A1.) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Põllumajandusministeerium 
Lai 39/41 
Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Internetcím: 

http://www.agri.ee/toetused-2 

Egyéb információk: Ez a bejelentés az XA 160/08. sz. bejelen
tést módosítja. 

Támogatás sz.: XA 105/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Cantabria 

A támogatási program megnevezése: Compra de material 
vegetal de reproducción de categoría certificada en aplicación 
de las medidas fitosanitarias adoptadas para la erradicación y 
control de los organismos nocivos en Cantabria. 

Jogalap: Orden DES/53/2008, de 18 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2008 de 
las ayudas a la compra de material vegetal de reproducción de 
categoría certificada en aplicación de las medidas fitosanitarias 
adoptadas para la erradicación y control de los organismos 
nocivos en Cantabria. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
6 000 EUR, amely 50 000 EUR-ra növelhető.
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A támogatás maximális intenzitása: 

1. A növényi szaporítóanyag vásárlásával összefüggő költségek 
esetében 50 %, de a támogatás összege legfeljebb a certifikált 
és a nem certifikált szaporítóanyag piaci ára közötti különb
ségnek felelhet meg. 

2. A maximális összegből le kell vonni: 

a) a támogatási program tárgyát képező költségek tekinte
tében a biztosítótól esetleg kapott összegeket; 

b) a betegség vagy kártevőfertőzés következtében elmaradt 
olyan költségeket, amelyek egyébként felmerültek volna. 

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: 2008–2013 

A támogatás célja: 

A támogatási program célja certifikált növényi szaporítóanyagok 
vásárlásának támogatása Kantábria autonóm körzet területén 
olyan kártékony szervezetek felszámolása és az ellenük való 
védekezés érdekében alkalmazott növény-egészségügyi intézke
désekkel összefüggésben, amelyek a 2005. január 21-i 58/2005. 
sz. királyi rendelet I. vagy II. mellékletében szerepelnek és az 
ország területén még nem jelentek meg, valamint amelyek az 
említett mellékletekben nem szerepelnek ugyan és amelyek 
jelenléte az ország területén az adott időpontig nem volt ismert, 
de közvetlen veszélyt jelentenek az Európai Unióra nézve, össz
hangban a 43/2002. sz. törvény 14. cikkének (1) bekezdésével 
és az 58/2005. sz. királyi rendelet 16. cikkének (2) bekezdé
sével. 

A támogatás célja az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezésnek felel meg: „állat- és 
növénybetegségek, illetőleg kártevőfertőzés tekintetében adott 
támogatás”. 

Támogatható költségnek az előző bekezdésben említett kárté
kony szervezetek felszámolása és az ellenük való védekezés 
céljából az illetékes növény-egészségügyi hatóság utasítására 
bevezetett kötelező növény-egészségügyi intézkedések következ
tében esetleg kirótt, certifikált növényi szaporítóanyag vásárlá
sára vonatkozó kötelezettségek miatt felmerülő többletköltségek 
minősülnek. 

Az érintett ágazat(ok): Növénytermesztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Gobierno de Cantabria 
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
C/ Gutiérrez Solana s/n 
39011 Santander 
ESPAÑA 

Internetcím: 

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-09/ 
OR%202008-09-01%20169/PDF/11876-118 79.pdf 

Egyéb információk: 

Dirección General de Desarrollo Rural 
C/ Gutiérrez Solana s/n 
39011 Santander 
ESPAÑA 

Tel. +34 942207864 
E-mail: fernandez_b@gobcantabria.es 

Santander, 2008. szeptember 2. 

El jefe de servicio de agricultura y diversificación rural 
Benito FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ARANGO s.k. 

Támogatás sz.: XA 166/09 

Tagállam: Németország 

Régió: Hessen 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gewährung von 
Beihilfen zur Bekämpfung von Tierseuchen nach den „Richt
linien der Hessischen Tierseuchenkasse über die Gewährung 
von Beihilfen“ (Beihilferichtlinien) 

Jogi alapok: 

— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland, 

— §§ 7 bis 11 Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchen
gesetz 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: Évente megközelítőleg 2,25 millió EUR támogatás, 
amelyet az állattenyésztőknek Hessen állatjárványügyi alapjába 
való befizetéseiből, illetve tartományi pénzeszközökből finanszí
roznak. 

A támogatás maximális intenzitása: 100 %
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A végrehajtás időpontja: A támogatást egy nappal azután 
nyújtják, miután az Európai Bizottság megküldte ezen összefog
laló kézhezvételéről az azonosító számmal ellátott átvételi elis
mervényt az 1857/2006/EK rendelet 20. cikkének megfelelően. 

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

A támogatás célja: 

A 1857/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése szerint az A. 
rész a mezőgazdasági termelők számára nyújtott, az állat- és 
növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszá
molása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellen 
őrzések, tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, 
gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalma
zásának költségeihez nyújtott támogatásra vonatkozik. A támo
gatást nem közvetlen kifizetésként, hanem támogatott szolgál
tatásként nyújtják a gazdaságoknak. A hesseni állatjárványügyi 
alap ennek keretében átvállalja a szolgáltatások költségeit és 
kifizeti ezeket a szolgáltatók részére. A bruttó támogatási inten
zitás nem haladhatja meg a 100 %-ot. 

A szolgáltatások esetében főként – egészségügyi ellenőrzésekkel, 
tesztekkel és egyéb, a betegségek korai felismerését szolgáló 
intézkedéssel, valamint védőoltásokkal összefüggő – állatorvosi 
tevékenységről és vizsgálati költségekről, illetve az oltóanyagok 
beszerzésének támogatásáról van szó. 

A 1857/2006/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdése szerint a B. 
rész a termelőknek az állat- és növénybetegségek vagy kártevő 
fertőzés okozta károk ellentételezéséhez nyújtott támogatásra 
vonatkozik. A támogatást a járvány következtében elhullott, 
illetve a hivatalos megelőzési vagy felszámolási programok kere
tében állami utasításra elpusztított állatok piaci értéke alapján 
kell kiszámolni. A támogatások olyan veszteségekre korláto
zódnak, amelyek a hatóságok által hivatalosan elismert járvány 
során következtek be; a támogatás bruttó intenzitása legfeljebb 
100 %-os lehet. 

A kedvezményezettek a 800/2008/EK rendelet szerinti kis- és 
középvállalkozások. 

A támogatás nem vonatkozik olyan intézkedésekre, amelyek 
költségeit a közösségi jogszabályok szerint maguknak a mező
gazdasági termelőknek kell viselniük. A 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke (7) bekezdésének rendelkezéseit betartották. 

Az érintett ágazat(ok): Hessen minden szarvasmarhát, sertést, 
juhot, kecskét és szárnyast tartó gazdasága. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Hessische Tierseuchenkasse 
Alte Schmelze 11 
65201 Wiesbaden 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: 

Tierseuchengesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseu
chengesetz 

http://www.hessischetierseuchenkasse.de/ (Jogi alapok) 

Támogatási iránymutatások 

http://www.hessischetierseuchenkasse.de/PDF/ 
0904%20Entwurf%20Richtlinie%20Hessen.pdf 

Egyéb információk: — 

Támogatás sz.: XA 170/09 

Tagállam: Franciaország 

Régió: Puy-de-Dôme megye 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aides en faveur de la 
maîtrise de la fièvre catarrhale ovine dans le Puy-de-Dôme 

Jogalap: 

— az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 10. cikke 

— articles L 1511-1 et suivants du code général des collecti
vités territoriales, 

— arrêté du 15 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 1 er avril 
2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre 
catarrhale du mouton (JORF n o 0292 du 16 décembre 
2008), 

— délibération du 27 mars 2009 du Conseil général du Puy- 
de-Dôme. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
150 000 EUR 

A támogatások maximális intenzitása: 80 %. 

A végrehajtás időpontja: attól a naptól kezdve, amelyen a 
mentesítési kérelem nyilvántartási számát a Bizottság Mezőgaz
dasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján közzéte
szik. 

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

2007-ben a kéknyelvbetegség-vírus 8. szerotípusát azonosí
tották Puy-de-Dôme megyében. A betegségnek a közvetlen 
következményeken (betegség, mortalitás, vetélés, termeléskiesés) 
túl közvetett következményei (a hímivarú állatok átmeneti vagy 
végleges terméketlensége, szabálytalan tüzelési időszakok) is 
vannak. 

A hímivarú állatok – a nemzőképesség teljes helyreállásáig – 
akár 3 hónapig is terméketlenek maradhatnak. Ezért a juhte
nyészetek esetében azok a hímivarú állatok, amelyek klinikai 
tüneteket mutattak, a 2008 szeptemberében kezdődő tenyész
időszak alatt nem tudják ellátni feladatukat. 

Ez több kockázattal is jár: 

— a hímivarú állatok rejtett klinikai tüneteket mutathatnak, 
anélkül, hogy a tenyésztők észrevennék azokat. Nagyon 
valószínű, hogy ezek az állatok terméketlenek, 

— a csökkent nemzőképességű hímivarú állatok használata azt 
vonja maga után, hogy a nőivarú állatok nagy hányada nem 
lesz vemhes. Kellő időben tett intézkedések nélkül végérvé
nyesen veszélybe kerülhet az adott évi báránytenyészet. 

Az – Európai Unió által finanszírozott – oltásokon kívül Puy- 
de-Dôme megye közgyűlése az alábbi két intézkedés megvaló
sítását tervezi: 

— a hímivarú állatok (bikák és kosok) spermájának vizsgálata: a 
mikroszkópos vizsgálattal gyors diagnózist lehet felállítani és 
így el lehet különíteni a valószínűsíthetően kéknyelv
betegség-vírussal fertőzött hímivarú állatokat, 

— a nőivarú állatok (tehenek, üszők és anyajuhok) ultrahangos 
vizsgálata: lehetővé teszi, hogy korán kiszűrjék azokat a 
nőivarú állatokat, amelyek nem lettek vemhesek, így megis
mételhető a fedeztetés, valamint el lehet különíteni azokat a 
nőivarú egyedeket, amelyek esetében felmerül a kéknyelv
betegség gyanúja. 

Ezen intézkedések a következő célokat szolgálják: 

— a termékenység alacsony szintje miatt veszélybe kerülő 
2009. évi termeléssel összefüggő kedvezőtlen hatások korlá
tozása, 

— az említett vizsgálatoknak a kéknyelvbetegség által érintett 
tenyészetek esetében történő rendszeres elvégzésével össze
függésben felmerülő költségek egy részének átvállalása. 

Az állattenyésztők semmiféle közvetlen támogatásban nem 
részesülnek: a kifizetéseket a fent említett támogatott intézke
dések végrehajtásáért felelős szervezetek részére folyósítják. 
Ügyelni kell rá, hogy egyetlen olyan állattenyésztő se élvezhesse 

e támogatások előnyeit, amelynek a vállalkozása nem felel meg 
a kis- és középvállalkozásokra (kkv) előírt közösségi kritériu
moknak. A fenti feltétellel a támogatásokat bármely állat
tenyésztő számára elérhető, támogatott szolgáltatások formá
jában nyújtják, és nem szabják feltételül a termelői szerveze
tekben vagy egyéb csoportokban való tagságot. 

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztő 
ágazat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conseil général du Puy-de-Dôme 
24 rue Saint Esprit 
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 
FRANCE 

Internetcím: 

http://deliberations.cg63.fr/NetelibInternetDocs/ConseilGeneral/ 
2009/03/26/Deliberation/T0231.pdf 

Egyéb információk: — 

Támogatás sz.: XA 183/09 

Tagállam: Spanyolország 

Régió: Comunitat Valenciana 

A támogatási program megnevezése: Asociación criadores 
caballos de pura raza española 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: 
120 000 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. 

Időtartam: A 2009. év folyamán. 

A támogatás célja: 

Program végrehajtása a telivér lovak tenyésztésének elősegítése 
érdekében Valencia autonóm körzet területén (1857/2006/EK 
rendelet 15. cikk).
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A támogatási program a törzskönyv vezetéséhez szükséges 
anyagok és a harmadik személyektől igénybe vett szolgáltatások 
támogatható költségeire (családfák összeállítása, technikai segít
ségnyújtás az állattartónak – 16. cikk), valamint a telivér lovak 
elterjesztését célzó program beindításával és az ilyen célú lóte
nyésztési rendezvények szervezésével kapcsolatos költségekre 
(15. cikk) terjed ki. 

Az érintett ágazatok: A spanyol telivér lovak tenyésztői és 
tulajdonosai. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Internetcím: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
precval09.pdf 

Egyéb információk: —
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