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A BIZOTTSÁG 702/2009/EK RENDELETE
(2009. augusztus 3.)
a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a
harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és a borágazat ellenőrzése
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
555/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről
megfelelően az állami támogatás bejelentése nem az EKSzerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó rész
letes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március
22-i 659/1999/EK tanácsi rendeletben (3) és annak végre
hajtási rendeleteiben megállapított formában van előírva,
egyszerűsített adatszolgáltatásról kell rendelkezni annak
ellenőrizhetősége érdekében, hogy az ilyen kifizetések
megfelelnek-e az állami támogatásra vonatkozó szabá
lyoknak.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet) és különösen annak 103za. és
85x. cikkére,

(5)

Ha a termelők visszavonják a kivágási támogatás iránti
kérelmüket, vagy a kérelmükben feltüntetett területen
lévő szőlőültetvényt csak részlegesen, vagy egyáltalán
nem vágják ki, az veszélyezteti az ezen intézkedésre
előirányzott közösségi pénzeszközök hatékony felhaszná
lását. Az 555/2008/EK rendelet 70. cikkének (2) bekez
désében már előirányzott szankciókon túl indokolt
rendelkezni arról, hogy a tagállamok úgy dönthessenek,
hogy az érintett termelők kérelme a későbbi pénzügyi
években ne kapjon elsőbbséget.

(6)

Az elfogadásra vonatkozó egységes százalékos arány
alkalmazása aránytalan igazgatási terhet jelent a
tagállamok számára, ha a kivágási kérelmek csak
viszonylag kis területre vonatkoznak. Ezért indokolt a
tagállamokat ennek az elfogadásra vonatkozó százalékos
aránynak az alkalmazása alól mentesíteni, ha a támogat
ható kérelmek által érintett terület nem ér el egy bizo
nyos küszöbértéket.

(7)

Az 555/2008/EK rendelet VI. melléklete a szőlőültetvé
nyekre az egységes támogatási rendszer (SPS) alapján kifi
zetett összegekre vonatkozó tájékoztatásról rendelkezik.
Az említett rendelet VII. melléklete a szőlőültetvényekre
vonatkozó SPS-kifizetések hatálya alá tartozó területre és
a teljesített átlagos kifizetésre vonatkozó tájékoztatást ír
elő. A jogosultságok kiosztását követően azonban már
nem lehet különbséget tenni abban a tekintetben, hogy
azokat eredetileg milyen földhasználatra osztották ki, és a
kérelmezőknek sem kell feltüntetniük, hogy a szőlőterü
leteket az éves SPS-kérelmük alátámasztására használjáke. Ezen túlmenően a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak
megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról
szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott
egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április
21-i 795/2004/EK bizottsági rendelet (4) már rendelkezik
az egységes támogatási rendszerre vonatkozó összesített
információk Bizottsághoz történő benyújtásáról. Ezek az
információk a szőlőterületekre is kiterjednek. Ezért az
SPS-kifizetésekre vonatkozó információkat előíró sorokat
az 555/2008/EK rendelet megfelelő táblázataiból el kell
hagyni.

mivel:
(1)

(2)

A tagállamok igazgatási terheinek csökkentése érdekében
és figyelembe véve az 555/2008/EK bizottsági rendelet (2)
keretében az általuk a táblázatokban közölt jelentős
mennyiségű információt, valamint azt a tényt, hogy a
tagállami jogszabályok gyakran elektronikus formában
is elérhetők, indokolt előírni, hogy a támogatásiprog
ram-tervezetekhez kapcsolódó tagállami jogszabályok
Bizottságnak történő bejelentése, amiről az említett
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése rendelkezik, teljesít
hető legyen azon internetcím bejelentésével, amelyen az
érintett jogszabály elérhető.
Az 555/2008/EK rendelet 10. cikkének b) pontja –
tévesen – az adott cikkben megállapított feltételekre
hivatkozik. Mivel az adott cikk nem állapít meg feltéte
leket, hanem azokat az említett rendelet rögzíti, az adott
pont szövegezését megfelelően helyesbíteni kell.

(3)

Az 555/2008/EK rendelet 19. cikke a beruházási intéz
kedés pénzgazdálkodásáról rendelkezik. A pénzeszközök
jobb felhasználásának lehetővé tétele érdekében indokolt
előírni, hogy valamely intézkedés egyes műveleteinek
végrehajtását követően is kerülhessen sor kifizetésre,
biztosítva ugyanakkor azt is, hogy az érintett kérelemben
előírt intézkedés egésze megvalósuljon. Ezenkívül annak
érdekében, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság
közepette a beruházási projektek megvalósítását meg
lehessen könnyíteni, 2009-ben és 2010-ben indokolt
megemelni az előlegek felső határát.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 103n. és 180. cikke szerint a
tagállamok az adott rendelet 103p., 103t. és 103u.
cikkében említett intézkedésekre az állami támogatá
sokról szóló, vonatkozó közösségi szabályoknak megfele
lően állami támogatást nyújthatnak. Míg a Szerződés 87.
és 89. cikke az 1234/2007/EK rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésében említett termékek előállítására és keres
kedelmére alkalmazandó, a Szerződés 88. cikke nem
alkalmazandó a tagállamok által az említett rendelettel
összhangban az 1234/2007/EK rendelet 103n. cikkének
(4) bekezdése alapján teljesített kifizetésekre. Mivel ennek

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 170., 2008.6.30., 1. o.

(3) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.
(4) HL L 141., 2004.4.30., 1. o.
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(8)

Az 555/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 555/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:
1. a 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(2)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a támogatási
programnak az első albekezdésben említett tervezetéhez
kapcsolódó nemzeti jogszabályaikról azok elfogadását vagy
módosítását követően. Ez megtehető azon internetcím
Bizottság számára történő bejelentésével, ahol az érintett
jogszabály nyilvánosan elérhető”;
2. a 10. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„b) az intézkedés folytatása – a szükséges módosításokat
követően – megfelel az e rendeletben megállapított felté
teleknek.”;
3. a 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„19. cikk

2009.8.4.

(2)
A beruházási támogatás kedvezményezettjei az ille
tékes kifizető ügynökségtől kérhetik előleg átutalását, ameny
nyiben a nemzeti támogatási program rendelkezik ilyen lehe
tőségről.

Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházáshoz
kapcsolódó állami támogatás 20 %-át, és kifizetésének felté
tele az előlegösszeg 110 %-ának megfelelő összegű bankga
rancia, vagy azzal egyenértékű biztosíték letétbe helyezése.
Azoknál a beruházásoknál azonban, amelyek esetében a
támogatás odaítéléséről szóló egyedi határozatot 2009-ben
vagy 2010-ben hozzák meg, az előleg összege elérheti az
adott beruházáshoz kapcsolódó állami támogatás 50 %-át.

A biztosítékot fel kell szabadítani, ha az illetékes kifizető
ügynökség megállapítja, hogy a beruházáshoz kapcsolódó
állami támogatásnak megfelelő tényleges kiadás összege
meghaladja az előleg összegét.
___________
(*) HL L 30., 2009.1.31., 16. o.”;

4. a II. cím III. fejezete a következő 37a. cikkel egészül ki:

„37a. cikk
Állami támogatásra vonatkozó adatszolgáltatás
(1)
E rendelet 5. cikkének (8) bekezdése, 16. cikkének
harmadik bekezdése és 20. cikkének (1) bekezdésének
második albekezdése ellenére a tagállamok, amikor az
1234/2007/EK tanácsi rendelet (*) 103n. cikkének (4) bekez
désével összhangban állami támogatást nyújtanak, a követ
kezőket közlik a Bizottsággal:

Pénzgazdálkodás
(1)
A támogatást akkor kell kifizetni, ha már megállapítást
nyert, hogy az intézkedést vagy a támogatási kérelemben
szereplő valamennyi intézkedést – az adott tagállam által
az intézkedések végrehajtására vonatkozóan meghozott
döntésekkel összhangban – végrehajtották, és a helyszínen
ellenőrizték.
Amennyiben a támogatás általános szabályként csak az
intézkedések összességének végrehajtását követően fizethető
ki, az első albekezdéstől eltérve a támogatást ki kell fizetni
egy-egy végrehajtott intézkedésre, ha a hátralévő intézke
dések a 73/2009/EK tanácsi rendelet (*) 31. cikkében említett
vis maior vagy rendkívüli körülmények következtében nem
voltak végrehajthatók.
Amennyiben az ellenőrzések során fény derül arra, hogy a
támogatási kérelemben szereplő intézkedések összességét a
73/2009/EK rendelet 31. cikkében említett vis maiortól
vagy rendkívüli körülményektől eltérő okokból nem
hajtották végre maradéktalanul, és ha az intézkedéscsomag
részét képező egyes intézkedésekre már fizettek támogatást, a
tagállamok visszavonják a kifizetett támogatást.

a) adott esetben a Szerződés 87., 88. és 89. cikke alapján
már engedélyezett, a programok végrehajtásához alkalma
zandó támogatási intézkedések jegyzéke vagy a kérdéses
nemzeti támogatás bejelentési kötelezettségek alóli mente
sítésének oka;

b) más esetekben a versenyszabályok alapján történő értéke
léshez szükséges információk.

(2)
Ha az (1) bekezdés a) pontja alkalmazandó, a
tagállamok kitöltik a VIIIc. melléklet 1. táblázatát,

a) feltüntetve, hogy a támogatást – a mezőgazdasági
ágazatban folytatott elsődleges termelés vonatkozásában
– a csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló
1535/2007/EK bizottsági rendelettel (**) vagy – a mező
gazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása vonat
kozásában – az 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (***)
összhangban nyújtják-e; vagy
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b) megadva a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi
rendelet (****) alapján elfogadott, az intézkedés bevezeté
sének alapját képező bizottsági mentesítési rendeletre való
hivatkozást; vagy
c) megadva az ügyszámot és azt a hivatkozási számot,
amely alatt a Bizottság az intézkedést az EK-Szerződéssel
összeegyeztethetőnek nyilvánította.
(3)
Ha az (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó, a
tagállamok a következőket juttatják el a Bizottságnak:
a) az 1234/2007/EK rendelet 103p., 103t. és 103u.
cikkében említett, nemzeti támogatásban részesülő intéz
kedések mindegyike esetén a VIIIc. melléklet 2. táblázata;
b) az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikkében említettek
szerinti, harmadik országok piacán végrehajtott promó
ciós intézkedésre nyújtott nemzeti támogatás esetén a
VIIIc. melléklet 3. táblázata;
c) az 1234/2007/EK rendelet 103t. cikkében említett szüreti
biztosítási intézkedésre nyújtott nemzeti támogatás esetén
a VIIIc. melléklet 4. táblázata;
d) az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikkében említett beru
házási intézkedésre nyújtott nemzeti támogatás esetén a
VIIIc. melléklet 5. táblázata.
(4)
A VIIIc. melléklet bármelyik táblázata formájában
közölt információknak a program teljes életciklusa során
érvényesnek kell lenniük, a programok bármely későbbi
megváltoztatásának sérelme nélkül.
(5)
Az 1234/2007/EK rendelet 103n. cikkének (4) bekez
dése ellenére és e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének sérelme
nélkül a nemzeti támogatást nyújtó tagállamok a jövőbeli
támogatási programjukat a VIIIb. melléklet megfelelő táblá
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zatainak legkésőbb 2009. október 15-ig történő kitöltésével
módosítják. Ezekre a módosításokra az 1234/2007/EK
rendelet 103k. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.
___________
(*) HL L 299.,
(**) HL L 337.,
(***) HL L 379.,
(****) HL L 142.,

2007.11.16., 1. o.
2007.12.21., 35. o.
2006.12.28., 5. o.
1998.5.14., 1. o.”;

5. a 70. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3)
Ha valamely adott pénzügyi évben egy termelő visz
szavonja a kivágási támogatás iránti kérelmét, illetve a kére
lemben feltüntetett területen található szőlőültetvényt csak
részlegesen, vagy egyáltalán nem vágja ki, a tagállam hatá
rozhat úgy, hogy számára nem biztosít az 1234/2007/EK
rendelet 85s. cikke (5) bekezdésének b) pontja szerint
elsőbbséget egyetlen későbbi pénzügyi évben sem.”;
6. a 71. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3)
Az (1) bekezdés sérelme nélkül az elfogadásra vonat
kozó egységes százalékos arány nem alkalmazandó azokra a
tagállamokra, amelyeknek az 1234/2007/EK rendelet 85s.
cikkének (2) bekezdése szerinti értesítésében szereplő támo
gatható kérelmek 50 hektárnál kisebb területre vonatkoz
nak.”;
7. a VI. melléklet egységes támogatási rendszerre vonatkozó
első sorát el kell hagyni;
8. a VII. melléklet egységes támogatási rendszerre vonatkozó
első sorát el kell hagyni;
9. a rendelet a VIIIb. melléklet után a VIIIc. melléklettel egészül
ki, amelynek szövege e rendelet mellékletében szerepel.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.
Az 1. cikk (4) és (9) bekezdését 2009. augusztus 1-jétől kell
alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. augusztus 3-án.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET
„VIIIc. MELLÉKLET
1. táblázat
A Szerződés 87., 88. és 89. cikke alapján már engedélyezett támogatási rendszerekre vonatkozó információk,
illetve adott intézkedés bejelentési kötelezettség alóli mentesítésére vonatkozó információk (1)
Tagállam (2): ............................................................... Az érintett régió(k) (ha alkalmazható): ...............................................................

Az intézkedés kódja

A támogatási intézkedés
megnevezése

A támogatási rendszer jogalap
jának megadása

A támogatási intézkedés időtar
tama

Tüntesse fel a következőket:
— valamelyik de minimis rendelet hatálya alá tartozó intézkedések esetében: »Az ezen intézkedés alapján nyújtott bármely
támogatás összhangban van az (elsődleges termelésre vonatkozó) 1535/2007/EK de minimis rendelettel vagy a«
(mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozó) 1998/2006/EK de minimis rendelettel (3),
— jóváhagyott támogatási rendszerek esetében: az állami támogatást jóváhagyó bizottsági határozatra való hivatkozás,
ideértve az állami támogatás számát és a jóváhagyó levél hivatkozási számát is.
— a csoportmentességi támogatás esetében: az egyedi csoportmentességi rendeletre (azaz vagy az 1857/2006/EK rende
letre vagy a 800/2008/EK bizottsági rendeletre (4) való hivatkozás és a nyilvántartási szám.

(1)
(2)
(3)
(4)

Az e rendelet 37a. cikkének (2) bekezdésében említett adatszolgáltatás.
Kérjük OP betűszavakkal megadni.
Kérjük, tüntesse fel, hogy melyik rendelet alkalmazandó.
A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.).
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2. táblázat
Általános adatlap (1)
Tagállam (2): ............................................................... Az érintett régió(k) (ha alkalmazható): ...............................................................
1.

A támogatás azonosítása

1.1. A támogatás megnevezése (vagy egyedi támogatás esetén a kedvezményezett vállalkozás neve):
................................................................................................
................................................................................................
............................
1.2. A támogatás céljának rövid leírása:
................................................................................................
................................................................................................
............................
Elsődleges cél (kérjük, hogy csak egyet jelöljön meg):



Promóciós tevékenységek harmadik országok piacán (az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikke)



Szüreti biztosítás (az 1234/2007/EK rendelet 103t. cikke)



Beruházások (az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikke)

1.3. Támogatási rendszer – egyedi támogatás
Az adatszolgáltatás a következőkre vonatkozik:

2.



támogatási rendszer



egyedi támogatás

Nemzeti jogalap
A nemzeti jogalap címe, beleértve a végrehajtási rendelkezéseket is:
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................

3.

Kedvezményezettek

3.1. A kedvezményezett(ek) elhelyezkedése



támogatásban nem részesülő régió(k)ban



az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján támogatásra jogosult régió(k)ban (részletezze NUTS
3. vagy annál alacsonyabb szinten):



az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján támogatásra jogosult régió(k)ban (részletezze NUTS
2. vagy annál alacsonyabb szinten):



vegyesen: (pontosítsa) ................................................................................................
.......................................................................

3.2. Egyedi támogatás esetén:
A kedvezményezett neve: ..................................................................................
.......................................................................................
(1) Az e rendelet 37a. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett adatszolgáltatás.
(2) Kérjük OP betűszavakkal megadni.
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A kedvezményezett típusa:



Kkv
Alkalmazottak száma: ...............................................................................
.......................................................................................
Éves forgalom: ................................................................................................
....................................................................................
Éves mérlegfőösszeg: ................................................................................................
........................................................................
Függetlenség: ................................................................................................
.......................................................................................



Nagyvállalkozás

3.3. Támogatási program esetén:
A kedvezményezettek típusa:



minden cég (nagyvállalkozások és kis- és középvállalkozások)



csak nagyvállalkozások



kis- és középvállalkozások



középvállalkozások



kisvállalkozások



mikrovállalkozások



a következő kedvezményezettek: .................................................................................................................................................

A kedvezményezettek becsült száma:

4.



kevesebb mint 10



11 és 50 közötti



51 és 100 közötti



101 és 500 közötti



501 és 1 000 közötti



1 000-nél több

A támogatás formája és a finanszírozás eszközei
A kedvezményezett rendelkezésére bocsátott támogatás formája (pontosítsa, adott esetben az egyes intézkedések esetén
külön-külön) (pl. közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön …):
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................
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3. táblázat
A harmadik országok piacán folytatott promóciós tevékenységekkel kapcsolatos támogatásra vonatkozó
kiegészítő adatlap (az 1234/2007/EK rendelet 103p. cikke) (1)
Tagállam (2): ............................................................... Az érintett régió(k) (ha alkalmazható): ...............................................................
Igazoljuk, hogy::



a reklámkampány nem bizonyos vállalkozásokra irányul;



a reklámkampány következtében más tagállamokból származó termékek eladása nem kerül veszélybe, illetve ezeket
a termékeket nem tüntetik fel kedvezőtlenül;



a reklámkampány összhangban van a 3/2008/EK rendelet alapelveivel, ideértve azt a követelményt is, hogy a
reklámkampány ne irányuljon márkanevekre. (E nyilatkozat alátámasztásához adatokat kell rendelkezésre bocsátani a
3/2008/EK rendelet elveinek való megfelelésről).

(1) Az e rendelet 37a. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett adatszolgáltatás.
(2) Kérjük OP betűszavakkal megadni.
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4. táblázat
A szüreti biztosítással kapcsolatos támogatásokra vonatkozó kiegészítő adatlap (az 1234/2007/EK rendelet 103t.
cikke) (1)
Tagállam (2): ............................................................... Az érintett régió(k) (ha alkalmazható): ...............................................................
1.

2.

3.

Igazoljuk, hogy:



a támogatási intézkedés nem írja elő a nagyvállalkozások és/vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és
forgalomba hozatalával foglalkozó társaságok biztosítási díjainak fizetését;



a kockázat fedezetének lehetősége nem pusztán egy biztosítótársasághoz vagy vállalatcsoporthoz kapcsolódik;



a támogatásnak nem feltétele az érintett tagállamban székhellyel rendelkező társasággal kötött biztosítási
szerződés.

Az a biztosítás, amelynek díját részben az érintett támogatási intézkedés alapján finanszírozzák, a követ
kező károkat fedezi:



a) csak az 1857/2006/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában foglaltak szerinti, természeti csapáshoz hasonlít
ható kedvezőtlen éghajlati jelenségek okozta károk;



b) a fent említett károk és éghajlati jelenségek okozta egyéb károk;



c) állat- és növénybetegségek vagy kártevőfertőzés okozta károk (az ebben a pontban említett egyéb károkkal
együtt vagy azok nélkül).

Javasolt támogatási intenzitás: ................................................................................................
.......................................................%
Megjegyzés:
amennyiben csak a (fenti 2. pont a) alpontja szerinti) első eset áll fenn, a maximális támogatási arány 80 %, minden
más esetben pedig (tehát a fenti 2. pont b) és c) alpontja melletti négyzetek megjelölése esetén) 50 %.
Ezek a feltételek az 1234/2007/EK rendelet 103n. cikkének (4) bekezdésével összhangban a nemzeti és a
közösségi hozzájárulás halmozott összegének maximális intenzitására vonatkoznak.

(1) Az e rendelet 37a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett adatszolgáltatás.
(2) Kérjük OP betűszavakkal megadni.
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5. táblázat
A beruházási támogatásra vonatkozó kiegészítő adatlap (az 1234/2007/EK rendelet 103u. cikke) (1)
Tagállam (2): ............................................................... Az érintett régió(k) (ha alkalmazható): ...............................................................
1.

A támogatás alkalmazási köre és kedvezményezettjei

1.1.

A támogatást az alábbi területen megvalósuló, a vállalkozás összteljesítményét javító tárgyi vagy nem tárgyi
beruházásokra nyújtják (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet):

1.2.

1.3.



feldolgozó létesítmények



borászati infrastruktúra



borforgalmazás

A támogatás a következőkre vonatkozik (kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet):



az 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletében említett termékek előállítása vagy forgalmazása



az 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletében említett termékekhez kapcsolódó új termékek, eljárások és
technológiák kifejlesztése.

Igazoljuk, hogy a támogatásnyújtás nem a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetát
alakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások szerinti nehéz helyzetben lévő
vállalkozásra irányul:



igen

1.4.

Ez az adatszolgáltatás úgy tekintendő, hogy a mezőgazdasági iránymutatás következő rendelkezésének hatálya alá
tartozik, és következésképpen – megfelelő esetben – igazoljuk a következőt:

1.4.1.



IV.B.2. pont, a) alpont [a 800/2008/EK rendelet 15. cikke]; ebben az esetben igazoljuk, hogy:



a támogatás eleget tesz a 800/2008/EK rendelet 15. cikkének (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatás)



IV.B.2. pont, b) alpont [a 800/2008/EK rendelet 13. cikke]; ebben az esetben igazoljuk, hogy:



a támogatás eleget tesz a 800/2008/EK rendelet 13. cikkének (regionális beruházási támogatás)



IV.B.2. pont, c) alpont [Iránymutatás a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támo
gatásokról (3)]; ebben az esetben igazoljuk, hogy:



a támogatás eleget tesz a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló
bizottsági iránymutatásban megállapított feltételeknek (ebben az esetben a nemzeti regionális támogatá
sokról szóló iránymutatás alapján kell elvégezni az említett támogatás értékelését. A bejelentéshez haszná
latos általános formanyomtatvány [az 1627/2006/EK bizottsági rendelet (4) melléklete] vonatkozó részeit ki
kell tölteni.)



IV.B.2. pont, d) alpont [támogatás regionális támogatásra nem jogosult régiókban lévő középvállalkozások
számára]; ebben az esetben:

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

van olyan kedvezményezett, amely kkv:



igen



nem

Ha igen, a fenti 1.4.1. pont alkalmazandó [a mezőgazdasági iránymutatás IV.B.2 pontjának a) alpontja].
(1)
(2)
(3)
(4)

Az e rendelet 37a. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett adatszolgáltatás.
Kérjük OP betűszavakkal megadni.
HL C 54., 2006.3.4., 13. o.
HL L 302., 2006.11.1., 10. o.
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Ha nem, igazoljuk, hogy támogatásban csak középvállalkozás (azaz kevesebb mint 750 alkalmazottal vagy
kevesebb mint 200 millió EUR-s forgalommal rendelkező vállalkozás) részesül:



igen

Ebben az esetben a bejelentéshez használatos általános formanyomtatvány (az 1627/2006/EK rendelet melléklete)
támogatható költségekre vonatkozó részét ki kell tölteni.
2.

Egyedi támogatás
A támogatható beruházások meghaladhatják a 25 millió EUR-t, a támogatások összege pedig a 12 millió EUR-t:



igen



nem

Ha igen, a következőkben a támogatás egyedi értékeléséhez valamennyi információt rendelkezésre bocsátunk:
................................................................................................................................................................
.....................................................
3.

Támogatási intenzitás
Megjegyzés:
a feltételek az 1234/2007/EK rendelet 103n. cikkének (4) bekezdésével összhangban a nemzeti és a közösségi
hozzájárulás halmozott összegének maximális intenzitására vonatkoznak.

3.1.

Ha a kedvezményezettek kkv-k (a 800/2008/EK rendelet 15. cikke), a maximális támogatási intenzitás a támo
gatható beruházások esetében a következő:

3.1.1.

legkülső régiók: .......................... (legfeljebb 75 %)

3.1.2.

kisebb égei-tengeri szigetek (1): .......................... (legfeljebb 65 %)

3.1.3.

a 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja szerint támogatásra jogosult régiók: .......................... (legfeljebb 50 %)

3.1.4.

egyéb régiók: .......................... (legfeljebb 40 %)

3.2.

A 800/2008/EK rendelet (regionális beruházási támogatásra vonatkozó) 13. cikke vagy a 2007–2013 közötti
időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatás hatálya alá tartozó támo
gatás esetében a maximális támogatási intenzitás a következő:

3.2.1.

a kkv-k esetében:

3.2.1.1. a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti régiókban megvalósuló támogatható beruházások:
(legfeljebb 50 % vagy az érintett tagállam esetében a 2007–2013-as időszakra jóváhagyott regionális térképen
meghatározott legnagyobb összeg)
3.2.1.2. regionális támogatásra jogosult támogatható beruházások egyéb régiókban: ........................................... (legfeljebb
40 % vagy az érintett tagállam esetében a 2007–2013-as időszakra jóváhagyott regionális térképen meghatáro
zott legnagyobb összeg)
3.2.2.

az 1698/2005/EK rendelet 28. cikkének (3) bekezdése szerinti középvállalkozások (amelyek nem kkv-k, de
kevesebb mint 750 alkalmazottal vagy kevesebb mint 200 millió EUR-s forgalommal rendelkeznek):

3.2.2.1. a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerint támogatásra jogosult régiókban megvalósuló támogat
ható beruházások: ................................. (legfeljebb 25 % vagy az érintett tagállam esetében a 2007–2013-as
időszakra jóváhagyott regionális térképen meghatározott legnagyobb összeg)
3.2.2.2. regionális támogatásra jogosult támogatható beruházások egyéb régiókban: ........................................... (legfeljebb
20 % vagy az érintett tagállam esetében a 2007–2013-as időszakra jóváhagyott regionális térképen meghatáro
zott legnagyobb összeg)
(1) A 2019/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 184., 1993.7.27., 1. o.)

2009.8.4.

HU

2009.8.4.

3.2.3.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Van olyan kedvezményezett, amelyik nagyobb a 3.2.2. pontban említett középvállalkozásnál (azaz nagyvállal
kozás):



igen



nem

Ha igen, igazoljuk, hogy a maximális támogatási intenzitás megegyezik az érintett tagállamok tekintetében a
2007–2013-as időszakra jóváhagyott regionális támogatási térképen meghatározott maximális összeggel, vagy
alacsonyabb annál:



igen

Ebben az esetben a maximális támogatási intenzitásról említést kell tenni a fent említett regionális támogatási
térképen.
A vonatkozó maximális támogatási intenzitás a megfelelő regionális támogatási térképen: .......................... %.
3.3.

A regionális támogatásra nem jogosult régiókban lévő középvállalkozások számára nyújtott beruházási támoga
tások esetén a maximális támogatási intenzitás: .......................... (legfeljebb 20 %).

4.

Támogathatósági kritériumok és kiadások

4.1.

Igazoljuk, hogy:

4.2.



a támogatás nem használható fel olyan beruházásokra, amelyekre a közös piacszervezés – beleértve az
EMGA által finanszírozott közvetlen támogatási rendszereket – termelési vagy közösségi támogatási korlá
tozásokat állapít meg az egyéni gazdálkodók, a gazdaságok vagy a feldolgozó üzemek szintjén, és amelyek
révén a termelés meghaladná az említett korlátozásokat;



közép- vagy nagyvállalkozások esetén a támogatás nem vonatkozik használt berendezések vásárlására.

A regionális támogatásokra nem jogosult régiókban nyújtott beruházási támogatások esetén:
A beruházások elszámolható költségei teljes mértékben megfelelnek a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó
nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági iránymutatásban felsorolt elszámolható költségeknek:



igen



nem

Ha nem, és ha a kedvezményezettek kkv-k, igazoljuk, hogy a támogatható költségek összhangban vannak a
800/2008/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével:


5.

igen

Egyéb információ
Az adatszolgáltatáshoz csatolták azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy a támogatás
meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott
célkitűzésekre irányul.



igen



nem

Ha igen, az említett dokumentumokat mellékletben csatolni kell e kiegészítő adatlaphoz.”
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