
A tagállamok összefoglalója az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállí-
tásával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK rendeletnek megfe-

lelően

(2005/C 138/03)

Támogatás száma: XA 16/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Centre

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesített vállalkozás neve: A mezőgazdasági
termelésre szolgáló gazdálkodóházak létrehozására vonatkozó
támogatás

Gazdálkodóház alatt azt az épületet értjük, amelyben a
mezőgazdasági termelés végbemegy. Biztosítja a külső időjárási
viszonyoktól való védelmet, miközben lehetővé teszi a betaka-
rítás egyszerűsítését és a termékek egészségügyi biztonságát.
Hőszigeteléssel rendelkezik, légnedvességmérő segítségével
lehetővé teszi a belső hőmérséklet szabályozását, valamint
biztosítja a légáramlást. Az épületegyüttes szedősorral is felsze-
relhető.

Jogalap:
– Article 4 du règlement d'exemption (CE) No 1/2004 du 23

décembre 2003

– Code général des collectivités (partie législative) article
L1511-1 et L1511-2.

– Décision du Conseil Régional du Centre du 21 janvier 2005

Célkitűzés: a mezőgazdasági üzemek versenyképességének és
a termékek minőségének javítása, a termelési költségek csök-
kentése.

Érintett gazdasági ágazatok: a mezőgazdasági termelés vala-
mennyi ágazata a bejelentett támogatások címén (N 572/2001
et N 523/2001) anyagi támogatás tárgyát képező kertészeti és
konyhakerti üvegházak kivételével.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy a támogatásra jogosult vállalkozás részére engedélye-
zett egyedi támogatás teljes összege:

Előzetes értékek 2005 2006

Támogatások 1 180 euró 500 euró

Támogatott beruházások 3 200 euró 100 euró

Vállalkozások száma 4 1

Ezek az összegek kizárólag Centre régióban érintik a termelői
ágazatot.

A 2003. december 23-i, 1/2004/EK rendelet 4. cikke értel-
mében a gazdálkodóházak létrehozásához kapcsolódó befekte-
tések támogathatók.

A. Ingatlan javak építése, beszerzése és javítása;

B. Új eszközök és felszerelések (ideértve a szoftvereket is)
vásárlása vagy lízingje;

C. A projekttel összefüggő általános kiadások (építők,
mérnökök, szakértők honoráriumai, kivitelezési tanulmá-
nyok…) az A. és B. pontban említett kiadások 12 %-áig.

A támogatások maximális intenzitása: A költségtérítésre
jogosult alap ME-nként (munkaerőegység) 150 000 euró-ra
korlátozódik. Üzemenként legfeljebb két ME vehető számításba.
Ugyanakkor a jelentős munkaerőt igénylő termelési rendsze-
rekhez kapcsolódó üzemek esetében a felső határ 6 ME.

A támogatás bruttó intenzitása fokozatos a befektetési projekt
teljes összegét követve

A megvalósult beruházások teljes összege Támogatás
bruttó

intenzitása2 ME-re korlátozott üzemek 6 ME-re korlátozott üzemek

300 000 euró-ig 900 000 euró-ig 20 %

300 001 euró és 337 500
euró között

900 001 euró és
1 012 500 euró között

22.5 %

337 501 euró és 375 000
euró között

1 012 501 euró és
1 125 000 euró között

25 %

375 001 euró és 412 500
euró között

1 125 001 euró és
1 237 550 euró között

27.5 %

412 501 euró és 450 000
euró között

1 237 501 euró és
1 350 000 euró között

30 %

450 001 euró és 487 500
euró között

1 350 001 euró és
1 462 500 euró között

32.5 %

487 501 euró és 525 000
euró között

1 462 501 euró és
1 575 000 euró között

35 %

525 001 euró és 562 500
euró között

1 575 001 euró és
1 687 500 euró között

37.5 %

562 501 euró és 600 000
euró között

1 687 501 euró és
1 800 000 euró között

40 %

több mint 600 000 euró több mint 1 800 000
euró

40 %

A támogatás bruttó intenzitásának felét a régió vállalja. A másik
fele az egyes megyék belátására van bízva.
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Felhasználás időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismer-
vényének kézhezvételét követően azonnal.

A támogatási program vagy az egyedi támogatás időtar-
tama: a támogatási program 2006. december 31-ig, az
1/2004/EK mentességi rendelet érvényességi idejéig tart.

A felelős hatóság neve és címe:

Conseil Régional du Centre
9 rue St Pierre Lentin
45 041 Orléans cedex 1 France
Tel: +33 2 38 70 30 30
Fax: +33 2 38 70 31 18
e-mail: Amanda.Tibble@regioncentre.fr
Partner: Amanda TIBBLE MICHÉ

Támogatás száma: XA 19/05

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió (tartomány): Szászország

Támogatás megnevezése: A szarvasmarhafélék, juh- és kecs-
kefélék TSE-/BSE-ellenőrzési programjának keretében köte-
lezően előírt hatósági TSE-/BSE-vizsgálatok költségeinek támo-
gatása

Jogalap: § 25 (Kostenanteil des Landes) Nr. 2 des Sächsischen
Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz – Landestierseu-
chengesetz – (SächsAGTierSG) vom 22. Januar 1992
(SächsGVBl. 1992, S. 29) in der zur Zeit geltenden Fassung

A program tervezett éves költsége::

Költségvetés: 500 000 euró

Támogatás összege: 500 000 euró

Maximális támogatási intenzitás: 100 %

Engedélyezés időpontja: Azonnal

Megjegyzés: A késedelmes értesítés oka, hogy 2004-ben a
Németországi Szövetségi Köztársaság egységes támogatási
kérelmet próbált benyújtani (támogatás száma: N 373/2003).
Mivel ez nem sikerült és ezért a Németországi Szövetségi
Köztársaság Kormánya az Európai Közösségek Bizottságához
címzett 2005.02.22-i közleményében (hivatkozási szám: 421-
1256-9/0003) visszavonta az értesítést, valamint mivel
időközben az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazda-
sági termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támo-
gatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i
1/2004/EK bizottsági rendelet (HL EK L 1., 1. o.) – mentességi
rendelet – hatályba lépett, külön mentességi kérelmet nyújtanak
be Szászország részére.

Támogatás időtartama: Az időtartamot a TSE-/BSE-ellenőrzési
program időtartama határozza meg, az egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzésére, az ezek elleni védekezésre és
az ezektől való mentesítésre vonatkozó szabályok megállapítá-
sáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (HL EK L 147., 1. o.) mindenkor hatályos
változata alapján.

Célkitűzés: Alkalmazandó rendelkezés az 1/2004/EK rendelet
15. cikk d) pontja a 16. cikk c) pontjával összefüggésben.

Az intézkedés célja állami támogatás nyújtása TSE-/BSE-gyors-
tesztekre

a) minden olyan 24 hónapnál idősebb elhullott valamint
különleges okból levágott szarvasmarha, vagyis kényszervá-
gott és betegség miatt levágott szarvasmarha, és minden 24
hónapnál idősebb szarvasmarha esetében, amelyet

– a szarvasmarhánál BSE hatósági megállapítása során,

– más állatbetegségek, kivéve a járványszerű lefolyású állat-
betegségek elleni küzdelem céljából öltek le,

b) a 18 hónaposnál idősebb juh- és kecskefélék vagy azok
esetében, amelyeknek több mint két állandó metszőfoga
áttörte a fogínyt és amelyek elhullottak vagy amelyeket
leöltek, de nem

– valamely betegségmentesítési program keretében öltek le

– vagy emberi fogyasztás céljából vágtak le, és

c) a juhfélék és minden kecskeféle esetében, amelyek 18 hóna-
posnál idősebbek vagy amelyeknek több mint két állandó
metszőfoga áttörte a fogínyt és amelyeket emberi fogyasztás
céljából vágtak le.

Magyarázó megjegyzés: Az ismertetett támogatási program
nem vonatkozik a vágómarhákon végzett BSE-vizsgálatokra. E
tekintetben lásd a Szászországi Szociális Minisztérium BSE-
hatásokkal foglalkozó különprogram keretében nyújtott támo-
gatásokról szóló 2004. október 15-i irányelvét (Richtlinie des
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales über die Gewäh-
rung von Zuwendungen im Rahmen des Sonderprogramms für
BSE-Auswirkungen vom 15. Oktober 2004 (SächsABl. 2005, S.
127)). (Támogatás száma: N 558/2004, értesítés a N 371/
2003 számú támogatási program módosításáról). A Bizottság
2005.01.21-én kelt levele értelmében nem emelt kifogást e
támogatási program ellen.

Az itt ismertetett támogatási program keretében az érintett álla-
tartók az 1/2004/EK rendelet értelmében kis- vagy középvállal-
kozásoknak tekintendők és ezáltal a Bizottság mentességi eljá-
rása alá tartoznak.

A BSE-/TSE-vizsgálatoknál költségek merülnek fel a vizsgá-
lathoz szükséges készlet megvásárlása, a minták vétele és szállí-
tása, a vizsgálatok elvégzése valamint a minták tárolása és
megsemmisítése során.
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Szászországban a mintavétel költségét a helyi önkormányzatok
viselik. Az önkormányzatok ezért kb. 0,80-tól 8,00 euró
mértékig terjedő díjat vethetnek ki az állattartókra, a Szászor-
szági Pénzügyminisztérium igazgatási díjak és költségek megha-
tározásáról szóló 2003.10.24-i Hatodik Rendelete (Sechste
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen
über die Festsetzung von Verwaltungsgebühren und Auslagen
(Sechstes Sächsisches Kostenverzeichnis – 6. SächsKVZ)) értel-
mében (SächsGVBl. S. 706).

Az előírt gyorstesztek egyéb költségeit állami támogatás fedezi
(max. 35 euró tesztenként). Az Európai Unió társfinanszírozási
része levonásával ezeket a támogatásokat Szászország tarto-
mány teremti elő.

A nyújtott támogatás teljes mértékben az állattartókhoz kerül.
Az adminisztráció egyszerűsítése érdekében a támogatás az

állami kutatóintézetként működő, a Szászországi Szociális
Minisztériumnak alárendelt hatóság, a Szászországi tartományi
Egészség- és Állategészségügyi Kutatóintézet részére kerül kifi-
zetésre. A teljes összeget továbbadják a gazdasági szereplőknek,
mivel az állattartókat nem terheli a BSE-/TSE-vizsgálatok költ-
sége (kivéve a mintavétel említett esetleges díja).

Érintett gazdasági szektorok: Mezőgazdaság, állattenyésztés
és feldolgozás/forgalmazás (szarvasmarha, juh, kecske)

Az engedélyező hatóság neve és címe:
Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Albertstraße 10, D-
01097 Dresden

Internetcím:
http://www.saxonia-verlag.de/recht-sachsen/634_2bs.pdf
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