
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 217/04) 

Támogatás sz.: XA 190/09 

Tagállam: Magyarország 

Régió: Magyarország 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: A nemzeti agrárkár- 
enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 
állami támogatási program módosítása. 

Jogalap: 

— A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési 
hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról 
szóló 2009. évi … törvényjavaslat, 

— A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési 
hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény. 

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

Az XA 386/08. számú állami támogatási programban (2008. 
évi CI. törvény) szereplő elemi károk köre kiegészítésre kerül a 
jégeső által okozott kárral. 

A törvénymódosítás költségvetési többletterhet nem okoz. 

A kárenyhítési hozzájárulás befizetésének időszaka a tárgyév 
június 30-áig tart. Eddig az időpontig nem lehet pontosan 
megállapítani, hogy mekkora lesz a – kárenyhítési rendszerhez 
– kötelezően és az önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági 
termelők által befizetett összeg, amelyet ki kell egészíteni 
legalább ezzel megegyező összegű költségvetési hozzájárulással. 
A ténylegesen bekövetkezett károk nagysága a tárgyév 
november 10-e után válik ismertté, mert ekkorra kell eljuttatni 
a kárenyhítő juttatásra vonatkozó igényeket az agrárkár-enyhí
tési szervhez. 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter – a 2009. évi 
aszály- és jégeső okozta károk mértékének közelebbi ismere
tében – szükség esetén kezdeményezi a Kormánynál a káreny
hítési források költségvetésből történő kiegészítését. 

Maximális támogatási intenzitás: 

A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a kedvezőtlen 
éghajlati esemény miatt bekövetkezett hozamérték-csökkenés 
80 %-át, illetve 90 %-át a kedvezőtlen adottságú térségekben. 

A hozamérték-csökkenés összegét csökkenteni kell a biztosító 
által kifizetett kártérítés összegével, valamint a termés betakarí
tásához szükséges ráfordítás csökkenésének összegével, ami 
abból adódik, hogy a káresemény miatt lecsökkent termés 
menynyiség betakarítása kisebb ráfordítást igényel. 

A mezőgazdasági termelő által befizetett kárenyhítési hozzájá
rulás mértéke a kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett 
mezőgazdasági termelő használatában lévő szőlő- és gyümölcs 
ültetvényterület után évenként és hektáronként 2 000 forint, 
egyéb termőföldterület után évenként és hektáronként 800 
forint. 

A végrehajtás időpontja: Az Országgyűlés döntésétől és az 
Európai Bizottság jóváhagyásától függően – várhatóan – 2009. 
július első hete. 

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

A támogatás célja: 

A támogatás célja a mezőgazdaságot sújtó elemi károk hatá
sának enyhítésére létrehozott nemzeti agrárkár-enyhítési rend
szer, illetve az állami segítség hatékonyabbá tétele annak érde
kében, hogy a befizető mezőgazdasági termelők körében a 
jelenleg hatályos 2008. évi CI. törvény alapján a fagy, belvíz 
és aszály okozta elemi károkon túl a jégeső okozta károkra is 
kiterjedjen. 

A vonatkozó uniós jogszabályok lehetővé teszik a jégeső által 
okozott károk bevonását az agrárkár-enyhítés rendszerébe, azt a 
természeti csapáshoz hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségek 
közé sorolja. Az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk – 
Kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás. 

Az érintett ágazat(ok): Az összes növénytermesztési ágazat.
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.parlament.hu/irom38/09981/09981.pdf 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 195/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: Liguria 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aiuti per interventi di 
recupero e di mantenimento dell’attività agricola all’interno del 
territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre — parte 
«produzione agricola primaria». 

Jogalap: Articoli 2, comma 1 lettere a) e b) della Legge regio
nale 9 aprile 2009 n. 8 «Norme per la protezione dell’ambiente 
e del paesaggio attraverso la salvaguardia dell’attività agricola nel 
territorio delle Cinque Terre.». 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
éves összege: A jogalap értelmében a költségvetésben a 
2009. évre elkülönített teljes összeg 100 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A gazdaságok területén található, termelési célú kulturális örök
ségek megőrzésére irányuló tőkeberuházásokhoz nyújtandó 
támogatások esetében (a 2. cikk (1) bekezdésének a. pontja): a 
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
50. cikke szerinti kedvezőtlen helyzetű térségekben 75 %-ig, a 
nem kedvezőtlen helyzetű térségekben 60 %-ig terjedő támo
gatás nyújtható, feltéve hogy a befektetés következtében nem 
növekszik a gazdaság termelési kapacitása. 

A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások esetében 
(a 2. cikk (1) bekezdésének b. pontja) a támogatások nyújtása az 
alábbiak szerint történik: 

a) az 1698/2005/EK rendelet 50. cikke szerinti kedvezőtlen 
helyzetű térségekben található, és az 1698/2005/EK rendelet 
22. cikke szerinti fiatal mezőgazdasági termelők által irányí
tott vállalkozások esetében a támogatható kiadások 60 %-a; 

b) az 1698/2005/EK rendelet 50. cikke szerinti kedvezőtlen 
helyzetű térségektől eltérő területeken található, és az 
1698/2005/EK rendelet 22. cikke szerinti fiatal mezőgazda
sági termelők által irányított vállalkozások esetében, illetve az 
1698/2005/EK rendelet 50. cikke szerinti kedvezőtlen hely
zetű térségekben található, de nem az 1698/2005/EK 
rendelet 22. cikkében említett mezőgazdasági termelők által 
irányított vállalkozások esetében a támogatható kiadások 
50 %-a; 

c) az 1698/2005/EK rendelet 50. cikke szerinti kedvezőtlen 
helyzetű térségektől eltérő területeken található, és nem az 
1698/2005/EK rendelet 22. cikke szerinti mezőgazdasági 
termelők által irányított vállalkozások esetében a támogat
ható kiadások 40 %-a. 

A végrehajtás időpontja: 2009-től kezdődően, de minden
képpen azon időpontot követően, hogy az Európai Bizottság 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján 
közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2014. június 30-ig – az 1857/2006/EK rendelet 
23. cikkének és a 800/2008/EK rendelet 44. és 45. cikkének 
megfelelően. 

A támogatás célja: 

A mezőgazdasági tevékenység újraindítása és fenntartása a 
Cinque Terre nemzeti park területén a következő tevékenységek 
révén: 

— a gazdaságok területén található, termelési célú, kulturális 
örökségek megőrzésére irányuló tőkeberuházások támoga
tása (az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkének (3) bekezdése), 

— a mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások 
támogatása (az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke). 

Az érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Liguria — Dipartimento Agricoltura, protezione civile e 
turismo 
Via G. d’Annunzio 113 
16121 Genova GE 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/ 
20090507/LEGGE8.pdf 

Egyéb információ: —
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