
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 262/10) 

Támogatás sz.: XA 192/09 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

Régió: Schleswig-Holstein 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Entschädigung für Lege
hennen in Beständen mit Salmonellen-Befund 

Jogalap: 

1. A 2160/2003/EK rendelet (2003. november 17.) (HL L 325., 
2003.12.12., 1. o.) 

2. Verordnung zum Schutz gegen bestimmte Salmonelleninfek
tionen beim Haushuhn (Hühner-Salmonellen-Verordnung) 
vom 6. April 2009 (BGBl. I S. 752) 

3. Leitlinien zum Schutz schleswig-holsteinischer Legehennen
bestände vor dem Eintrag und der Verbreitung von Salmo
nellen der Typen S. enteritidis und S. typhimurium 

4. Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung 
von Salmonellen in Legehennenbeständen (Legehennen- 
Salmonellen-Beihilfe-Richtlinien) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 130 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 50 % 

Végrehajtás időpontja: A támogatást a támogatási program 
összefoglaló tájékoztatójának interneten történő közzétételétől 
nyújtják. 

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

A támogatás célja: 

A szalmonellózis szerepel a 470/2009/EK tanácsi határozat 
mellékletében. 

A mentesség az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (2) bekez
désén alapul és így az EK-szerződés 87. cikke (3) bekezdésének 
c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal. 

Az intézkedés célja kártérítés nyújtása azon állatok piaci érté
kének feléig, amelyeket a hivatalosan megállapított szalmonella- 
fertőzés miatt az iránymutatásnak megfelelően leöltek. 

Érintett ágazat(ok): 

Mezőgazdaság 

A támogatás jogosultjai azok a tojótyúk-tulajdonosok, akik az 
1857/2006/EK rendelet értelmében mezőgazdasági kis- és 
középvállalkozásnak minősülnek. 

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

Egyéb információ: — 
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Támogatás sz.: XA 204/09 

Tagállam: Olaszország 

Régió: — 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Premio sotto forma di 
contributo all’imprenditoria giovanile per la partecipazione a 
forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, 
mostre e fiere. 

Jogalap: 

Legge 15 dicembre 1998 n. 441 recante «Norme per la diffu
sione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricol
tura». 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), 
articolo 1, comma 1068 e comma 1074. 

D.M. n. 15141 del 30 giugno 2009. 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 400 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: Az elszámolható tételenként 
folyósítható támogatás maximális összege 40 000 EUR. 

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 intézkedéseknek az 
1857/2006/EK rendelet 15. cikke szerinti „technikai segítség
nyújtás az agrárszektorban” támogatási kategóriába kell tartoz
niuk. 

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: —

HU 2009.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 262/21

http://www.politicheagricole.it/

