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Tisztelt Miniszter Asszony!  

A Bizottság értesíti Magyarországot arról, hogy az Önök hatóságai által a fent említett 
támogatásra vonatkozóan benyújtott információk alapján úgy határozott, hogy nem emel 
kifogást a szóban forgó támogatás ellen, mivel az összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. 

Döntésekor a Bizottság az alábbi szempontokra támaszkodott: 

I. ELJÁRÁS 

1. 2007. április 17-án kelt és ugyanazon a napon beérkezett, iktatott levelében a 
Magyar Köztársaság Európai Unió Melletti Állandó Képviselete tájékoztatta a 
Bizottságot – az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban – a 
fenti támogatási programról. 2007. július 17-i, 2007. szeptember 28-i és 2007. 
október 19-i keltezésű levelében további információkat bocsátott rendelkezésre. 

II. A TÁMOGATÁSI PROGRAM LEÍRÁSA 

Célkitűzés 

2. Állatjólléti kötelezettségvállalások támogatása a baromfiágazatban. 

Költségvetés 

3. Éves kiadás: 4 000 millió HUF  

Teljes költségvetés: 26 000 millió HUF  

Időtartam 

4. A Bizottság jóváhagyásától kezdődően 2013. december 31-ig. 
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A támogatás formája 

5. Közvetlen támogatás. 

Kedvezményezettek 

6. A támogatásra jogosult kedvezményezettek: 

a) csőd-, felszámolási, adósságrendezési vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló 
jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 

b) gazdálkodási tevékenységükkel összefüggésben végrehajtási eljárás alatt nem 
álló egyéni vállalkozók 

c) végrehajtási eljárás alatt nem álló, mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal 
rendelkező természetes személyek, ideértve a külön törvényben meghatározott 
családi gazdálkodókat. 

Jogalap 

7. Földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2007. (    ) FVM rendelet-
tervezete a baromfiágazat támogatásáról. 

Támogatási program 

8. A bejelentés és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium mellékelt 
rendelettervezete a Bizottsággal 2004. augusztus 30-án közölt jelenlegi állami 
támogatási programot (a jelenlegi támogatás sorszáma: E281/2004) módosítaná, 
hogy az állami támogatásra alkalmazandó szabályokkal összhangba hozza. 

9. A támogatási program célja támogatást nyújtani a baromfiágazatban önkéntes 
alapon vállalt állatjólléti kötelezettségek következményeként felmerülő 
többletköltségek és elmaradt bevételek fedezéséhez.  

10. Támogatást az az igénylő igényelhet, aki/amely:  

a) vállalja, hogy az e levél 14. bekezdésének a)–e) pontjában felsorolt 
tevékenységek közül legalább egyet legalább öt éven át folytat 

b) olyan államilag elismert termelői csoport, beszerző-értékesítő szövetkezet 
(BÉSZ), tenyésztő szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja, 
amely nyitott tagsággal rendelkezik 

c) részt vesz a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által működtetett 
Tenyészet-információs Rendszerben és Baromfi-információs Rendszerben 

d) valamennyi állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, 
valamint betartja az állat-egészségügyi és állatvédelmi szabályokat, és 
rendelkezik a területileg illetékes állat-egészségügyi hatóság erről szóló 
igazolásával 

e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, amelyeket az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15.§-a határoz meg 
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f) szerepel az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi 
végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett 
ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendeletben előírt 
ügyfélregiszterben Ha az igénylő még nem rendelkezik regisztrációs számmal, 
akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a regisztrációs rendelet szerinti 
nyilvántartásba vételi kérelmet. 

11. A támogatási jogosultsághoz szükséges továbbá, hogy az igénylőnek ne legyen 
jogerős határozatban megállapított, jogosulatlanul igénybe vett agrár- vagy agrár-
vidékfejlesztési támogatásból eredő tartozása. 

12. A kötelezettségvállalások következményeképpen felmerülő többletköltségeket és 
elmaradt jövedelmet a 2006. évi nemzeti termelési költségeket bemutató alábbi 
táblázatok alapján számították ki.  

 
 Hús-

csirke 
Szabad-
tartású 
csirke 

Tojó-
tyúk Pulyka Hízott 

liba 
Pecseny

eliba 
Fiatal 
liba 

Növen-
dékliba

Növendé
kkacsa 

Pecseny
ekacsa 

Hízott 
kacsa 

Átlagtömeg 
(kg) 2,03 1,73 2,0 12,84 7,16 4,75 5,25 6,18 4,11 3,12 5,8 

Termelési 
költség 402,75 486 3864,5 3 273 2 847,25 1 640 1 865 2 696 1 361 562 2093 

1 AE 
termelési 
költsége 
(HUF) 

236818 285739 193230 491107 424962 328092 372992 539230 412308 281159 634116

 
 

 Húscsirke Szabadtartású 
csirke Tojótyúk Pulyka Hízott liba  

 HUF/élő
súly kg

HUF/ÁE 
 

HUF/élő
súly kg

HUF/ÁE
 

HUF/élős
úly kg 

HUF/ÁE
 

HUF/élő
súly kg

HUF/ÁE 
 

HUF/él
ősúly kg 

HUF/ÁE
 

Napi költség 34,2 23 142 44,5 25661   26,1 111 185 253,2 604 202
Selejtezési 
veszteség

    456,0 32 572     

Takarmány 116,1 78 547 183,2 105 644 1852,5 132 324 154,2 656 885 78,5 187 328

Energia 10,8 7 301 13,0 7 497 119,7 8 550 13,8 58 787 19,3 45 943 

Állat-egészségügy 3,6 2 443 4,9 2 826 68,4 4 886 6,3 26 838 7,8 18 496 
Más anyagi 
költségek

4,5 3 052 4,1 2 364 481,6 34 401 4,8 20 448 11,6 27 757 
ANYAGI 
KÖLTSÉGEK 
ÖSSZESEN

169,2 114 484 249,7 143 992 2978,2 212 733 205,2 874 143 370,3 883 726

Bérek és 
társadalombiztosít
ási járulékok 

10,6 7 179 16,8 9 688 478,8 34 201 24,7 105 221 17,4 41 456 

Értékcsökkenés 3,2 2 159 4,8 2 768 142,5 10 179 4,3 18 318 0,0 0 
Közvetett 
költségek 15,4 10 427 9,6 5 536 265,1 18 936 22,9 97 553 10,0 23 890 

VÉGÖSSZEG 198,4 134 249 280,9 161 984 3864,6 276 048 257,1 1 095 235 397,7 949 072
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 Pecsenyeliba Fiatal liba Növendékliba NövendékkacsaPecsenyekacsa Hízott kacsa 

 
HUF/ 

élősúly 
kg 

HUF/ 
ÁE 

HUF/ 
Élő-

súly kg 

HUF/ 
ÁE 

HUF/ 
Élő-
súly 
kg 

HUF/ 
ÁE 

HUF/
Élő-
súly 
kg 

HUF/ 
ÁE 

HUF/ 
Élő-
súly 
kg 

HUF/ 
ÁE 

HUF/
élő-
súly 
kg 

HUF/ 
ÁE 

Napi költség 102,1 161 593 88,3 154 576 72,0 148 319 100,5 137 670 30,5 31 668 254,5 491 990

Takarmány 145,3 230 056 190,5 333 302 207,0 426 333 164,4 225 198 131,4 136 634 62,1 120 059

Energia 20,4 32 331 13,5 23 590 16,9 34 731 14,8 20 235 3,8 3 931 9,5 18 328

Állat-
egészségügy 10,8 17 163 8,5 14 875 19,9 40 932 7,3 10 001 4,5 4 701 6,5 12 470

Más anyagi 
költségek 22,7 36 005 19,9 34 737 21,4 44 166 13,7 18 769 3,1 3 203 8,3 16 008

ANYAGI 
KÖLTSÉGEK 
ÖSSZESEN 

301,4 477 149 320,6 561 079 337,1 694 481 300,6 411 873 173,2 180 137 340,8 658 854

Bérek és 
társadalom-
biztosítási 
járulékok 

19,7 31 255 16,9 29 592 67,7 139 502 17,0 23 331 4,2 4 337 16,8 32 499

Érték-
csökkenés 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Közvetett 
költségek 24,3 38 411 17,7 30 975 31,4 64 725 13,4 18 330 2,9 2 964 3,2 6 167 

VÉGÖSSZEG 345,4 546 815 355,2 621 646 436,3 898 707 331,1 453 534 180,2 187 437 360,8 697 520

 
13. Baromfi esetében az állatok számának állategységre (ÁE) történő átváltására a 

Német Baromfiszövetség (ZDG) 2007-es baromfi-ágazati évkönyvében 
(Geflügeljahrbuch 2007, 249. o.) megadott megfelelő átváltási arányokat 
használták, mivel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 
részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 
1974/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet)1 
V. mellékletében, az „egyéb baromfi” rovatban megadott átváltási arány nincs 
kellő részletességgel meghatározva és nem alkalmas a nagyobb méretű baromfira 
– libára, pulykára – vonatkozó számítások elvégzésére. 

Baromfi megnevezése Állategység 
Tojótyúk 0,02 ÁE 
Brojler- vagy szabadtartású csirke 0,0017 ÁE 
Hízókacsa vagy növendékkacsa 0,0033 ÁE 
Pecsenyekacsa 0,002 ÁE 
Pecsenyeliba vagy fiatal liba vagy 
növendékliba 0,005 ÁE 

Hízópulyka vagy hízóliba 0,0067 ÁE 
                                                 
1 HL L 368., 2006.12.23., 15. o. 
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14. A baromfitartási feltételek javítására támogatás adható az alábbi esetekben: 

a) a takarmány nemkívánatosanyag-tartalom mentességének biztosítása 

Erre a támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely rendszeresen ellenőrzi a 
keveréktakarmányban a nem kívánatos anyagok, ezen belül a mikotoxin 
mennyiségét. Az igénylő által használt takarmány deoxinivalenol-tartalma 
legfeljebb 2,5 mg/kg lehet. A mikotoxinmentes takarmány magasabb ára és a 
gondos tárolás többletköltsége a takarmány költségét 1,5%-kal megnöveli. 

b) a fizikai sérülések megelőzésére tett intézkedések 

A fizikai sérüléseket, a kannibalizmust és a verekedést különböző 
tartástechnológiai elemek tökéletesítésével lehet megelőzni. Ezek a következők: 
az állatok férőhelyének növelése, gyakori alomcsere, a szellőzés javítása, az 
időjárásnak megfelelő kiegészítő fűtés, a rácspadló karbantartása, megfelelő 
világítás stb. A támogatási jogosultság feltétele, hogy a vágóhídra leadott 
állatoknál a mellsérülést szenvedett állatok aránya ne haladja meg az 5%-ot. Az 
egyes baromfifélék tartástechnológiája között jelentős különbségek vannak, 
ezért a költségnövekedés és a jövedelemkiesés is eltérő mértékű. A termelési 
költségeknek a támogatásnál számításba vett aránya a csirkénél és a pulykánál 
2,5%, a pecsenyekacsánál és a tojótyúknál 6%, a víziszárnyasoknál 10%. A 
hosszabb tartási idejű fiatal víziszárnyasoknál a sűrű alomcsere miatt magasabb 
az alapanyag- és munkaerő-költség. Mivel a tojótyúkok az előírtnál nagyobb 
területet kapnak, az állandó költségek kevesebb állat között oszlanak meg, így 
az állatonkénti tartási költség nagyobb. 

c) a kíméletes állatmozgatás és -szállítás 

A támogathatóság feltétele ebben a kategóriában az, hogy a szállítás miatt törött 
végtagú (törött szárnyú, lábú) állatok aránya ne haladja meg az 5%-ot. Ezt a 
vágóhíd és az azt felügyelő hatósági állatorvos igazolja. E cél eléréséhez a 
rakodószemélyzet létszámát 50%-kal meg kell emelni. Egy állat megfogásának 
és szállítójárműre rakásának költsége a különböző baromfifajoknál eltérő.  Az 
alábbi táblázat mutatja az állategységre jutó, a költségnövekedéssel megegyező 
becsült támogatást. 

 

A baromfi megnevezése Rakodás költsége 
(HUF/állat) 

50%-kal 
megnövekedett 

költség 
(HUF/állat) 

Munkabérköltség 
%-os növekedése 

összesen 

csirke 2,7 4,0 5,0 
tyúk 4,2 6,3 0,5 
pulyka 25,0 37,5 5,0 
kacsa 28,0 42,0 20,0 
liba 40,0 60,0 20,0 
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d) állatifehérje-mentes takarmány használata 

E jogcímen az az igénylő jogosult támogatásra, aki/amely biztosítja, hogy a 
takarmány nem tartalmaz állati fehérjét, különösen hallisztet nem. Az 
állatifehérje-eredetű anyagok mennyisége az igénylő által használt 
takarmányban nem érheti el a laborvizsgálati kimutatási határértéket. Az 
Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK rendeletének2 IV. melléklete és a 
43/2003 (IV.26.) FVM rendelete megtiltják az emlős állati eredetű takarmányok 
használatát a baromfi nevelésben. A kötelezettségvállalás túlmutat a kötelezően 
előírt normán, ugyanis a halliszt használatát is kizárja a baromfi takarmányban. 

Általános gyakorlat a baromfinevelésben Magyarországon, hogy a 
keveréktakarmányokba hallisztet kevernek. Az állati fehérjét nem tartalmazó 
takarmányok használata azonos nevelési idő alatt átlagosan 4%-kal kisebb 
súlygyarapodást eredményez a vágóbaromfinál, az étkezésitojás-termelést 1%-
kal csökkenti, ami tyúkonként 3 db tojással kevesebbet jelent. A 
hozamcsökkenés jövedelemkieséssel jár, amelyet a termelők támogatás 
formájában kapnak vissza. 

e) ivóvíz minőségű víz biztosítása a takarmányozáshoz 

E jogcím alapján az az igénylő jogosult támogatásra, aki/amely a baromfi 
takarmányozáshoz az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) kormányrendelet előírásainak megfelelő vizet 
használ. A Tanács a tényészállatok védelméről szóló 98/58/EK irányelve 
mellékletének 14-17-es paragrafusai és a 32/1999 (III.31.) FVM rendelet 3. 
paragrafusa rendelkezik a kötelező előírásokról az állatok takarmányozását és 
itatását illetően. Az ivóvíz minőségű víz biztosítása a baromfi állatok 
takarmányozásához túlmutat a minimum elvárásokon. 

A baromfitelepek túlnyomó része nem rendelkezik megfelelő minőségű vízzel 
az állatok itatásához. Vastalanító és víztisztító berendezések beszerelése nagyon 
fontos. A beruházások karbantartása és értékcsökkenése költségtöbbletet okoz, 
amelyhez hozzáadódik a víztisztító berendezések használatából adódó 14%-os 
vízdíj- és csatornadíj-növekedés. 

Ezek a költségek közvetett költségekként a nemzeti termelési költségek részét 
képezik. E feltétel teljesítése ezen költségnem 14%-át teszi ki. 

15. A magyar hatóságok ismertették az egyes állatjólléti kötelezettségvállalások 
hosszú távú betartásának biztosítása céljából alkalmazott ellenőrzési eszközöket. 

16. A támogatás nem haladja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: vidékfejlesztési rendelet)3 mellékletében 
meghatározott maximális mértéket, amely 500 EUR állategységenként. 

                                                 
2 HL L 147, 2004.05.31, 1.o. 
3 HL L 277, 2005.10.21, 23.o 
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HUF/ÁE Hús-
csirke 

Szabad-
tartású 
csirke 

Tojó-
tyúk Pulyka Hízott 

liba  
Pecseny

eliba 
Fiatal 
liba  

Növen-
dékliba 

Növen-
dékkacsa 

Pecseny
ekacsa

Hízott 
kacsa 

Átváltási arány 0,0017 0,0017 0,02 0,0067 0,0067 0,005 0,005 0,005 0,0033 0,002 0,0033

Átlagtömeg (kg) 2,03 1,73 2,0 12,84 7,16 4,75 5,25 6,18 4,11 3,12 5,8 
A takarmány 
nemkívánatosanyag-
tartalmának 
biztosítása 

2078 2795 - 4425 1258 2071 3000 3837 3071 2074 1637 

A sérülések 
megelőzése 4736 5715 1159 9822 42 496 32809 37299 53923 41231 16870 63412 

Állati fehérjét nem 
tartalmazó 
takarmány 

633 854 120 2324 3 713 3751 3551 16740 4242 1301 5909 

Kíméletes 
állatmozgatás és 
szállítás  

8520 12207 2088 18970 18 803 11993 15275 22841 18331 11231 27352 

Ivóvíz minőségű víz 
használata a 
takarmányozáshoz 

2575 1367 1856 6134 1498 3227 2602 5437 2333 622 785 

Max. támogatási 
összeg az összes 
kötelezettségvállalás 
együttes teljesítése 
esetén (HUF) 

18542 22938 5223 41675 67768 53851 61727 102778 69208 33098 99095 

Max. támogatási 
összeg az összes 
kötelezettségvállalás 
együttes teljesítése 
esetén (EUR) 

74,2 91,8 20,9 166,7 271,1 215,4 246,9 411,1 276,8 132,4 396,4 

 

17. A magyar hatóságok kinyilvánították, hogy az állatjóléti kifizetések csak olyan 
kötelezettségvállalásokra vonatkoznak, amelyek túlmutatnak az 1782/2003/EK 
rendelet 4. cikke, valamint III. melléklete értelmében megállapított, vonatkozó 
kötelező érvényű előírásokon, valamint a nemzeti jogszabályok által előírt és a 
programban felsorolt egyéb vonatkozó kötelező követelményeken. Kifejtették 
továbbá, hogy az adott kötelezettségvállalások következményeképpen elmaradt 
jövedelem és felmerülő többletköltségek kiszámításához használt referenciaszintet 
a vidékfejlesztési rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett vonatkozó 
előírások és követelmények jelentik. 

18. A magyar hatóságok részletes információkkal igazolták, hogy az állami támogatási 
intézkedés beilleszthető a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló magyar 
vidékfejlesztési tervbe, és azzal összhangban van. 

Ösztönző hatás 

19. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a támogatás nem adható 
visszamenőleges hatállyal a kedvezményezett által már megkezdett tevékenységre. 
A támogatás csak a jogalap hatálybalépése után megkezdett tevékenységre 
igényelhető. A támogatási program önmagában jogot teremt a támogatás igénybe 
vételéhez, további közigazgatási aktusok szükségessége nélkül. 
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Halmozás 

20. A támogatás nem halmozható ugyanazon támogatható költségek fedezésére más – 
helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi – támogatási programból kapott 
támogatással.  

III. Értékelés 

A támogatás fennállása 

21. Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok által vagy 
állami forrásból semmilyen formában nem nyújtható olyan támogatás, amely 
bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése 
által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok 
közötti kereskedelmet. 

22. Jelen esetben teljesülnek ezek a feltételek. Az intézkedés előnyhöz juttatja a 
kedvezményezetteket. Mivel a mezőgazdasági termékek EU-n belüli kereskedelme 
rendkívül kiterjedt, és éles verseny jellemző rá,4 az intézkedés torzítja a versenyt,5 
vagy legalábbis a verseny torzulásával fenyeget, és befolyásolja a tagállamok 
közötti kereskedelmet. Az előnyt állami források felhasználásával nyújtják, mivel 
a támogatási program finanszírozása a tagállam által nyújtott közvetlen támogatás 
révén történik. Az intézkedés szelektív, hiszen a Magyar Köztársaságban működő 
bizonyos mezőgazdasági vállalkozásoknak kedvez. Következésképpen torzíthatja 
a versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet.  

23. Ezért az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó. 
Következésképpen meg kell vizsgálni, hogy engedélyezhető-e eltérés az EK-
Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében kimondott, az állami támogatásnak a 
közös piaccal való összeegyeztethetetlenségére vonatkozó általános elvtől.  

A támogatás összeegyeztethetősége 
 

24. E támogatás esetében az egyetlen lehetőség eltérés engedélyezésére a 87. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjában található, amely szerint a közös piaccal 
összeegyeztethető az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek 
fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja 
hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. 
Ahhoz, hogy ezen eltérés alkalmazható legyen, a támogatásnak teljesítenie kell az 
állami támogatással kapcsolatos közösségi jogszabályok előírásait. 

                                                 
4 2004-ben például az EU-tagállamokból származó mezőgazdasági termékek magyarországi importjának 

értéke 1917,8 millió euró volt, az exporté pedig 2576,1 millió (forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 
Magyarország). 

5 A Bíróság joggyakorlata szerint egy vállalkozás versenyhelyzetének valamely állami támogatás hatására 
jelentkező javulása általában a versenynek az ilyen támogatásban nem részesülő más vállalkozások 
hátrányára bekövetkező torzulását jelzi, C-730/79. számú ügy, EBHT 1980., 2671. o., 11. és 12. 
bekezdés. 
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25. 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 rendelet6 nem alkalmazható, mivel a bejelentett támogatási program nem 
korlátozódik a kis- és középvállalkozásokra, továbbá az 1857/2006/EK rendelet 
hatálya nem terjed ki állatjólléti kötelezettségvállalások támogatására. 

26. Ennek következtében a Bizottságnak a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó, 
az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi 
iránymutatások (a továbbiakban: iránymutatások)7 IV.C.2. szakasza értelmében 
értékelnie kell a támogatást, továbbá alkalmaznia kell a vidékfejlesztési rendelet 
40. cikkében és a Bizottság által elfogadott vonatkozó végrehajtási szabályokban 
meghatározott elveket.  

27. A Bizottság az ilyen jellegű támogatást a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
minősíti, ha teljesülnek a következő, a vidékfejlesztési rendelet 40. cikkében és a 
végrehajtási rendelet 27. cikkében meghatározott követelmények: 

a) Állatjólléti kifizetésekben azok a mezőgazdasági termelők részesülnek, akik 
önkéntes alapon állatjólléti kötelezettségeket vállalnak (a vidékfejlesztési 
rendelet 40. cikkének (1) bekezdése). 

b) Az állatjólléti kifizetések csak az 1782/2003/EK rendelet 4. cikke, valamint III. 
melléklete értelmében megállapított, vonatkozó kötelező érvényű előírásokon és 
a nemzeti jogszabályok által felállított és a programban meghatározott egyéb 
vonatkozó kötelező követelményeken túlmutató kötelezettségvállalásokra 
terjednek ki. E kötelezettségeket főszabályként öttől hét évig terjedő időtartamra 
kell vállalni (a vidékfejlesztési rendelet 40. cikkének (2) bekezdése).  

c) A kifizetésekre évente kerül sor, és azok a vállalt kötelezettségekből származó 
többletköltségeket, valamint elmaradó jövedelmet fedezik. Szükség esetén a 
kifizetések az ügyleti költségeket is fedezhetik. A támogatás mértéke nem 
haladhatja meg a mellékletben megállapított maximális összeget (500 EUR 
állategységenként) (a vidékfejlesztési rendelet 40. cikkének (3) bekezdése). 

d) Az I. mellékletben felsorolt közös piacszervezési vagy közvetlen támogatási 
programok alapján végrehajtott környezetvédelmi intézkedések, az állat- és 
növény-egészségügyi intézkedések vagy az agrár-környezetvédelmi és 
állatjólléti támogatástól eltérő vidékfejlesztési intézkedések nem zárhatják ki az 
ugyanazon termékekre nyújtott agrár-környezetvédelmi és/vagy állatjólléti 
támogatást, feltéve, hogy az ilyen támogatás kiegészíti az érintett intézkedéseket 
és összhangban van azokkal. A különböző agrár-környezetvédelmi és/vagy 
állatjólléti kötelezettségvállalások kombinálhatók, feltéve, hogy kiegészítik 
egymást és kölcsönösen összeegyeztethetőek. Az intézkedések vagy 
kötelezettségvállalások kombinálása esetén a támogatás szintjénél figyelembe 
kell venni az elmaradt jövedelmet és a kombinációból származó 
többletköltségeket (a végrehajtási rendelet 27. cikkének (5) bekezdése). 

                                                 
6 HL L 358., 2006.12.16. 
7 HL C 319., 2006.12.27. 
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e) Minden állatjólléti kötelezettségvállalás legalább az alábbi területek egyikén 
magasabb szintű követelményeket tartalmaz (a végrehajtási rendelet 27. 
cikkének (7) bekezdése): 

– természetes szükségleteiknek jobban megfelelő ivóvíz és takarmány; 
– állatelhelyezési feltételek, mint például férőhelyszükséglet, alom, természetes 

fény; 
– kijárás a szabadba; 
– a szisztematikus megcsonkítás, elkülönítés vagy állandó lekötés hiánya; 
– a főként a gazdálkodási gyakorlat és/vagy az állattartási feltételek által 

meghatározott állatbetegségek megelőzése. 

f) Az adott kötelezettségvállalásokból eredő elmaradt jövedelem és 
többletköltségek kiszámításánál a referenciaszintet a vidékfejlesztési rendelet 
39. cikkének (3) bekezdésében és 40. cikkének (2) bekezdésében említett 
vonatkozó előírások és követelmények jelentik (a végrehajtási rendelet 27. 
cikkének (8) bekezdése). 

g) Az állatok számának állategységre (ÁE) való átváltási arányát az V. melléklet 
tartalmazza. A tagállamok, objektív kritériumok alapján, az említett melléklet 
vonatkozó kategóriái által megállapított határokon belül változtathatják ezeket 
az arányokat (a végrehajtási rendelet 27. cikkének (13) bekezdése).  

28. A végrehajtási rendelet 27. cikkének (2), (3), (4), (6), (9), (10), (11), és (12) 
bekezdése nem alkalmazható a bejelentett támogatási programra, mivel a program 
nem irányoz elő az említett bekezdések szerinti agrár-környezetvédelmi 
intézkedéseket, kiegészítő támogatást vagy opciókat (ügyleti költségek 
ellentételezése, legeltetéssel, műtrágyahasználattal, őshonos helyi állatokkal 
kapcsolatos kötelezettségvállalások, eltérő számítási egységekben kifejezett 
kötelezettségvállalások, kötelezettségvállalások átalakítása vagy módosítása, az 
állatok számának állategységre való átváltásához használt eltérő átváltási arány). 

29. Az e levél 8. bekezdésében említett információk szerint kifizetésekben azok a 
mezőgazdasági termelők részesülhetnek, akik önkéntes alapon állatjólléti 
kötelezettségeket vállalnak a baromfiágazatban. Ennek okán úgy tekinthető, hogy 
a vidékfejlesztési rendelet 40. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltétel teljesül. 

30. A vidékfejlesztési rendelet 40. cikkének (2) bekezdésével összhangban a 
bejelentett támogatási program csak a vonatkozó kötelező előírásokon túlmutató, 
és öt éven át teljesített kötelezettségvállalásokra terjed ki, e levél 10. bekezdése a) 
pontjának és 17. bekezdésének megfelelően. 

31. A vidékfejlesztési rendelet 40. cikke (3) bekezdésének megfelelően a kifizetések 
évente teljesülnek, fedezik a kötelezettségvállalásokból eredő többletköltségeket 
és elmaradt jövedelmet, továbbá nem haladják meg az állategységenkénti 500 
eurót, e levél 12. bekezdésével, 14. bekezdésének a)–e) pontjával és 16. 
bekezdésével összhangban. 

32. A Bizottság a kötelezettségvállalásokat a piaci intézkedésekkel és a magyar 
vidékfejlesztési tervvel való összhang, továbbá a kiegészítő jelleg és az 
összeegyeztethetőség tekintetében megvizsgálta. Mivel különösebb aggodalomra 
okot adó kérdéskör nem merült fel, úgy tekinthető, hogy a végrehajtási rendelet 
27. cikkének (5) bekezdésében szereplő feltételek teljesülnek. 
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33. E levél 14. bekezdésével összhangban a bejelentett programban szereplő 
állatjólléti kötelezettségvállalások magasabb szintű követelményeket tartalmaznak 
az alábbi területeken: az állatok természetes szükségleteinek jobban megfelelő 
ivóvíz és takarmány; állat-elhelyezési feltételek, mint például férőhelyszükséglet, 
alom, természetes fény; a szisztematikus megcsonkítás, elkülönítés vagy állandó 
lekötés hiánya. Ezáltal teljesülnek a végrehajtási rendelet 27. cikkének (7) 
bekezdésében előírt követelmények. 

34. Az adott kötelezettségvállalások következményeképpen elmaradt jövedelem és 
felmerülő többletköltségek számításához használt referenciaszintet a 
vidékfejlesztési rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett vonatkozó 
előírások és követelmények jelentik, a magyar hatóságok e levél 17. bekezdésében 
kifejtett magyarázata szerint. Ennek okán úgy tekinthető, hogy a végrehajtási 
rendelet 27. cikkének (8) bekezdésében szereplő feltétel teljesül. 

35. A levél 13. bekezdése jelzi, hogy a magyar hatóságok számításaikhoz a Német 
Baromfiszövetség (ZDG) 2007-es baromfi-ágazati évkönyvében szereplő 
pontosabb átváltási arányokat használták, mivel a végrehajtási rendelet 
V. mellékletében, az „egyéb baromfi” rovatban megadott átváltási arányok 
nincsenek kellő részletességgel meghatározva és nem alkalmasak a nagyobb 
méretű baromfira – libára, pulykára – vonatkozó számítások elvégzésére. Ennek 
okán úgy tekinthető, hogy a végrehajtási rendelet 27. cikkének (13) bekezdésében 
szereplő követelmény teljesül. 

36. A fenti megfontolások alapján a baromfiágazatbeli állatjólléti 
kötelezettségvállalások tekintetében bejelentett támogatási program teljesíti az 
iránymutatások IV.C.2. szakaszában előírt feltételeket, és ezért összeegyeztethető 
a közös piaccal. 

IV. KÖVETKEZTETÉSEK 

37. Miután a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján 
megvizsgálta a bejelentett támogatási programot, arra a következtetésre jutott, 
hogy az összes feltétel teljesül a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c) pontjának 
alkalmazásához. 

38. Kérjük, e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül értesítsék a 
Bizottságot, ha az olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat 
harmadik fél tudomására. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a 
Bizottsághoz ellenkező tartalmú, indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy 
tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű hiteles nyelvi változatának 
harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő 
közzétételével:  

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 
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A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: 

European Commission 
Directorate General for Agriculture and Rural Development 
Directorate H: Agricultural legislation 
H.2 Competition 
Office: Loi 130 5/128 
B-1049 Brussels  
Fax: (+322) 296 7672 

 

Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. 

 
a Bizottság részéről 

 
 
 
 
 

Mariann FISCHER BOEL 
a Bizottság tagja 


