
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 261/09) 

Támogatás sz.: XA 277/08 

Tagállam: Hollandia 

Régió: Provincie Noord-Holland 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Deelverordening 
omschakeling biologische landbouw Noord-Holland 2008 

Jogalap: Artikel 145 Provinciewet 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 3 millió EUR 6 éven keresztül 

Maximális támogatási intenzitás: A támogatható költségek 
60 %-a legfeljebb 400 000 EUR-ig vállalkozásonként, 3 pénz
ügyi éven keresztül 

Végrehajtás időpontja: 2008. szeptember 22. 

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

A támogatás célja: A biogazdálkodás ösztönzése; a rendelet 
4. cikke 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdasági termékek elsődleges előál
lításával foglalkozó vállalkozások 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
NEDERLAND 

Internetcím: 

http://www.noord-holland.nl/Images/65_128768.pdf 

http://provincies.overheidsloket.overheid.nl/noordholland/index. 
php?page=product&p_id=13000075&from=alfabet 

Egyéb információ: 

A tartomány megerősíti, hogy az 1857/2006/EK rendelet 
4. cikke (7) bekezdésének eleget tesz a támogatási kérelmek 
elsőbbségi listán történő rangsorolásakor. 

Egy mezőgazdasági szektort sem zárnak ki a támogatási lehető
ségből a „deelverordening omschakeling biologische landbouw 
Noord-Holland 2008” alapján. A támogatási rendszer célja, 
hogy ösztönözze a gazdálkodókat a biogazdálkodásra való átté
résre. A terméknek elégséges felvevőpiaccal szükséges rendel
keznie, és nem lehet szó többletkapacitás támogatásáról. 

Támogatás sz.: XA 199/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Sachsen-Anhalt 

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

— Übernahme der Kosten für den Impfstoff im Rahmen einer 
Notimpfung gegen Blauzungenkrankheit bei Rindern, 
Schafen und Ziegen 

— Bereitstellung von Impfstoff 

Jogalap: 

— Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 
(konsolidierte Fassung), geändert durch Artikel 2 der Verord
nung vom 22. August 2006 (elektronischer Bundesanzeiger 
Amtlicher Teil 43 2006 V1), geändert durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 6. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 
1264), geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 
21. Dezember 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 3144), geän
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 3. Dezember 
2008 (eBAnz AT142 2008 V1) 

— Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der 
Blauzungenkrankheit vom 2. Mai 2008 (BAnz. 2008 Nr. 67 
S. 1599) 

— A kéknyelvbetegség leküzdésére irányuló végrehajtási 
rendelet (1266/2007/EK)
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A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 706 500 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: Akár 100 % 

Végrehajtás időpontja: Az 1857/2006/EK rendelet 
20. cikkének (1) bekezdése szerint. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009. december 31-ig 

A támogatás célja: 

A kéknyelvbetegség gyors elterjedésének és a mezőgazdasági 
üzemek ezzel kapcsolatos kárainak megelőzése érdekében miha
marabb végre kell hajtani egy egész Németországra, és így 
Sachsen-Anhalt területére is kiterjedő átfogó oltóprogramot. 
Az állatállomány gyors immunizálása általános állami érdek. 
Az EU-ban jelenleg még nem áll rendelkezésre engedélyezett 
védőoltás a 8-as szerotípussal szemben, így az állattenyész
tőknek nincs lehetőségük oltóanyag beszerzésére. 

Az élelmezési, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi minisztérium 
azonban sürgősségi rendelettel engedélyezheti a meglévő oltó
anyagok felhasználását. A 2009 februárjától széles körben alkal
mazott oltóanyagokat a tartományok által kiírt európai szintű 
közbeszerzési eljárásban választották ki. Az oltóanyagok bizton
ságosságát és hatásosságát a Friedrich-Loeffler-Institut szakmai 
segítségével végzett próbaoltásokkal igazolták. 

A kedvezményezettek az 1857/2006/EK rendelet szerinti kis- és 
középvállalkozások. 

A támogatást nem a kedvezményezettek javára történő 
közvetlen kifizetések, hanem támogatott szolgáltatások formá
jában nyújtják. Az oltóanyagot Sachsen-Anhalt állatjárványalapja 
– egy költségvetési szerv – szerzi be és bocsátja az állat-egész
ségügyi hatóság rendelkezésére. A hatóságok az oltóanyagot 
továbbadják az állatorvosok részére, akik elvégzik a Sachsen- 
Anhalt tartományban tartott szarvasmarhák, juhok és kecskék 
oltását. 

A támogatás nem érint olyan intézkedéseket, amelyekre vonat
kozóan a közösségi jogszabályok előírják, hogy azok költségeit 
a mezőgazdasági üzemnek kell viselnie. 

A támogatás célja a 350 000 szarvasmarha, 150 000 juh és 
10 000 kecske védőoltásához szükséges oltóanyag beszerzé
séhez kapcsolódó költségek átvállalása. 

A támogatás jogalapja: az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének 
(1), és (3)–(8) bekezdése. 

Érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztők 
(mezőgazdasági üzemek) 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Tierseuchenkasse Sachsen-Anhalt 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Postfach 32 01 20 
39104 Magdeburg 
DEUTSCHLAND 

Internetcím: — 

Egyéb információ: — 

Támogatás sz.: XA 203/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Aiuti pubblici alle 
Unioni nazionali, alle Organizzazioni comuni riconosciute, alle 
forme associate di produttori agricoli nei cui settori non è 
riconosciuta dal Mipaaf una Unione Nazionale o una Organiz
zazione comune, per la realizzazione di specifici programmi di 
attività a beneficio delle piccole e medie imprese associate attive 
nella produzione di prodotti agricoli, volti alla realizzazione di 
sistemi per promuovere la produzione di prodotti di qualità. 

Jogalap: 

Decreto legislativo 18 maggio, n. 228 

Legge 7 marzo 2003, n. 38 

Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 

Decreto direttoriale n. 813/traV del 22 novembre 2007 e 
successive modifiche. 

Decreto 10013 del 1.7.2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 1 250 000,00 EUR.

HU C 261/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31.



Maximális támogatási intenzitás: 70 % 

Végrehajtás időpontja: A támogatási program attól az 
időponttól kezdődően lép hatályba, amikor a Bizottság Mező
gazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának honlapján 
közzéteszik a mentességi kérelem azonosító számát. 

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

A támogatás célja: Az egyes intézkedések az 1857/2006/EK 
rendelet 15. és 14. cikke szerinti támogatási kategóriákba 
tartoznak (technikai segítségnyújtás az agrárszektorban, illetve 
minőségi termékek előállítása). 

Érintett ágazat(ok): Mezőgazdaság 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
ITALIA 

Internetcím: 

http://www.politicheagricole.it/ 

Egyéb információ: —
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