
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgozásával és
értékesítésével foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról szóló, 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott

állami támogatásokról adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2005/C 258/02)

Támogatás száma: XA 36/05

Tagállam: Spanyolország

Régió: Galicia Autonóm Körzet

A támogatási program megnevezése: A galiciai élelmiszer-
iparban a minőségbiztosítási rendszerek bevezetéséről szóló
ágazati iránymutatások kidolgozásához és terjesztéséhez nyúj-
tott támogatások

Jogalap: Orden de XXX .de XXX por la que se regulan ayudas
para la elaboración y difusión de guías sectoriales para la
implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad en las
industrias agroalimentarias gallegas. Ez a rendelet kapcsolódik a
Ley 2/2005, de 18 de febrero de 2005, de promoción y defensa
de la calidad alimentaria gallega (DOG no 49, de 11 de marzo)
törvényhez. A támogatások azt célozzák, hogy az élelmiszer-
ipari vállalatok felkészüljenek az említett törvény által előírt
minőségbiztosítási követelményekhez való alkalmazkodásra

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:

2005: 200 000 EUR

2006: 250 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás:: A támogatható költségek
80 %-a, de kedvezményezettenként legfeljebb 30 000 EUR. A
jogalap kifejezetten megismétli az 1/2004/EK rendeletben
megállapított támogatáshalmozódási határokat

A végrehajtás időpontja: A támogatási programról
rendelkező rendelet (orden) 2005 áprilisában vagy májusban
várható kihirdetését követően

A támogatás időtartama: 2005–2006

A támogatás célja: Elősegíteni az élelmiszer-ipari kis- és
középvállalkozások alkalmazkodását a február 18-i 2/2005.
galiciai törvényben előírt minőségbiztosítási (nyomon követési,
illetőleg általában élelmiszer-biztonsági rendszerek bevezetését
előíró) követelményekhez a 178/2002/EK és a 852/2004/EK
rendeletben ajánlott ilyen rendszerek bevezetéséről szóló
ágazati iránymutatások kidolgozása és terjesztése során
felmerülő költségek támogatása révén. A támogatás szándéka
szerint az 1/2004/EK rendelet 13. cikkének célkitűzéseit
(minőségi mezőgazdasági termékek előállítását és forgalmazását
ösztönző támogatás) valósítja meg

Érintett ágazat(ok): A termeléstől a feldolgozásig és a forgal-
mazásig valamennyi élelmiszer-ipari ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria.
Consellería de Política Agroalimentaria y Desarrollo Rural
Rúa dos Irmandiños, s/n 15771
Santiago de Compostela

Internetes cím:

http://www.xunta.es/doc/dog.nsf

Támogatás száma: XA 38/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Loire-Atlantique megye

Támogatási rendszer megnevezése: támogatási rendszer a
borászat területén az immateriális beruházások támogatására
(technikai segítségnyújtás)

Jogalap: Articles L 1511-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales

A támogatási rendszer keretében tervezett éves
kiadások:: 90 000 EUR három évre (30 000 EUR évente)

A támogatások maximális intenzitása:

– az ellenőrzés és a technikai segítség költségének 25–50 %-a
(megengedett költségek: 600 EUR egységenként)

– a vállalkozás vizsgálata és ellenőrzése költségeinek 30–70 %-
a (megengedett költségek: 600 és 2000 EUR között egysé-
genként)

A támogatás legnagyobb értéke kedvezményezettenként és
három évre vonatkozóan a mezőgazdasági iránymutatások 14.
pontjában meghatározottak szerint a következő két határérték
közül a nagyobb összeg lesz: 100 000 EUR vagy a technikai
segítségnyújtás költségeinek – minden technikai segítségnyújtási
támogatást beleértve – 50 %-a.

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottságtól érkező
átvételi elismervény kézhezvételétől kezdve

A támogatási rendszer időtartama: három év, a 2006–2007-
es gazdasági évig
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Támogatás célkitűzése: Az eszköz a nantes-i borágazatban
dolgozó szakembereket érinti a Loire-Atlantique megye egész
területén, és célja a megyében található borászati vállalkozások
termékeinek minőségét és e vállalkozások működését tökéletesí-
teni a megyei közgyűlés (Conseil général) technikai tanácsadási
szolgáltatásokhoz nyújtott pénzügyi támogatásával

A támogatható műveletek jellege: A borászoknak nyújtott tech-
nikai tanácsadási szolgáltatások finanszírozásáról van szó

A Bizottság 2003. december 23-i 1/2004/EK rendeletének 14.
cikke értelmében támogatható műveletek: a bortermelők
működési ellenőrzése és technikai segítése, valamint átgondolt
és személyreszabott cselekvési tervek készítéséhez a borászati
vállalkozások átfogó vizsgálata és ellenőrzése

Érintett ágazat(ok): A megye gazdálkodói, elsősorban a
bortermelők

A felelős hatóság neve és címe:

M. le Président du Conseil général de Loire-Atlantique,
Hôtel du département, 3 quai Ceineray BP 94109
FR-44041 Nantes Cedex 1

Honlap::

www.cg44.fr/action/agriculture

Támogatás száma: XA 39/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Franche-Comté régió

Támogatási rendszer megnevezése: Technikai támogatás:
kísérletek és szakbemutatók A gyógy- és aromanövények
francia–svájci fejlesztése és hasznosítása elnevezésű INTERREG-
tevékenység keretében (1. szakasz)

Jogalap:

– Décisions de la Commission du 16 novembre 2001 et du 8
décembre 2004 approuvant le programme d'initiative
communautaire INTERREG III A entre la France et la Suisse,
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no

1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions
générales sur les fonds structurels,

– Conseil Régional: Commission permanente du 27 mai 2004,

– Articles L 1511 et suivants du Code général des collectivités
territoriales permettant aux collectivités territoriales
d'intervenir dans le cadre de la création ou de l'extension
d'activités économiques en accordant des aides directes et
indirectes aux entreprises

A támogatási rendszer keretében tervezett éves
kiadások: 21 963,36 EUR

A támogatások maximális intenzitása: 30 %

Teljesítés időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismervé-
nyének 2005. évi kézhezvételétől

A támogatási rendszer időtartama: legkésőbb 2005.
december 31-ig

A támogatás célkitűzése: A támogatás a következő tevékeny-
ségekre irányul, amelyek az 1/2004/EK rendelet 14. cikke alá
esnek (technikai segítségnyújtás az agrárszektorban):

– A szarvasmarha- és juhféléknél előforduló emlőgyulladás
aromaterápiás és fitoterápiás kezelésének bemutatására szol-
gáló protokoll felállítása külső tanácsadók bevonásával,

– A gyógyhatású és aromanövények háziasítási és szelekciós
programja (a művelésbe vétel bemutatására szolgáló proto-
koll felállítása külső tanácsadók bevonásával, a lelőhelyek
felkutatása és a művelésbe vétel bemutatása, nyomon követés
és nyilvántartásba vétel),

– Népszerűsítés és ismeretterjesztés (rendezvények, dokumentá-
ciós központ, tájékoztató tevékenység)

Ezek célja:

– A mezőgazdasági termelők és a nagyközönség javára fordí-
tani a gyógyhatású és aromanövények feldolgozásával készült
termékekkel kapcsolatos ismereteket és ezek mezőgazdasági
alkalmazásait az állatbetegségek vonatkozásában.

– Arra fektetni a hangsúlyt, hogy egyre környezetkímélőbb
eljárások terjedjenek el a szakemberek és az amatőrök
körében (kutatások és kísérletek). A juh- és szarvasmarhate-
nyészeteken végzett kísérletek jó alkalmat adnak e célkitűzés
elérésére és annak megismertetésére, hogy az állatgyógyászat
milyen különféle módokon használja a növényeket az állatál-
lomány kezelésére.

– Egybegyűjteni és kiválasztani a háztartásban és a munkában
hasznosítható növények termesztésére, feldolgozására és
használatára vonatkozó referenciákat, ismereteket és készsé-
geket. A referenciák lehetőséget adnak bemutatókra, kísérle-
tekre és a helyi adottságokhoz való igazításra. A projekt
részeredményeit alkotó ismereteket és készségeket megfogal-
mazni, hogy a szakmabeliek és a nagyközönség körében
terjeszthetők legyenek. Az országhatárral átszelt Jura-hegység
növényeinek hasznosítását nagyobb arányú termesztéssel és
gyűjtéssel elősegíteni, továbbá ennek társadalmi-gazdasági
hatásait felmérni. A termesztés és a feldolgozás költségeit
leszorítani olyan feldolgozóeszközök bevezetésével, amelyek
a kultúrnövényekre, az erdei melléktermékekre és az ugaron
termő növényekre egyaránt alkalmazhatók.
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– Megerősíteni a régióinkról alkotott képet, hogy azok vendég-
szerető, természetes, újításoknak és alternatív megoldásoknak
otthont adó régiók hírében álljanak, rávilágítani a Jura-
hegység növényeinek felhasználásában tapasztalható helyi
jellegzetességekre, elősegíteni az idevágó helyi kezdeménye-
zéseket és partneri kapcsolatokat.

Érintett ágazat(ok): A Franche-Comté mindazon mezőgazda-
sági termelői, akiket érdekel ez a program, akár az ipari és
gyógynövények (nómenklatúra szerinti 12. árucsoport), akár az
élő állatok (nómenklatúra szerinti 1. árucsoport) tekintetében

Felelős hatóság neve és címe:

M. le Président du Conseil Régional de Franche-Comté
Hotel De Region
4 Square Castan
FR-25031 Besançon Cedex

Honlap címe:

regionális közgyűlés: www.cr-franche-comte.fr
(ERFA: www.interreg3afch.org/)

Egyéb információk: A program végrehajtásával a LONS LE
SAUNIER-i Edgar Faure helyi mezőgazdasági oktatási közintéz-
ményt bízták meg, címe: 614 avenue Edgar Faure FR-39570
Montmorot

A támogatás száma: XA-41/05

Tagállam: Hollandia

Régió: Fryslân tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subsidieverordening
monumenten en cultuurhistorie 2005-2010 (Műemlékvédelmi
és kultúrtörténeti támogatási rendelet 2005–2010)

Jogalap:

– Algemene wet bestuursrecht, 4. fejezet

– Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998

– Provinciewet, 145. cikk

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az éves kiadások átlagos összege 882 000 EUR

Az egymást követő évekre előirányzott kiadások

– 2005-ben: 480 000 EUR;

– 2006-ban: 1 274 264 EUR;

– 2007-ben: 877 132 EUR;

– 2008-ban: 877 132 EUR;

– 2009-ben: 877 132 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A maximális támogatási
intenzitás a támogatható költségek 50 %-a. A támogatás maxi-
mális összege 60 000 EUR kérelmenként

A végrehajtás időpontja: A végrehajtásra azt követően kerül
sor, hogy az értesítést a Provinciaal Blad (Tartományi Újság)

közzéteszi. A hatálybalépés legkorábbi időpontja előreláthatólag
2005. július 1

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program futamideje 2009. december 31-én jár le (1).

A támogatás célja:

– Fryslân tartományban található műemlékek helyreállítása,
karbantartása és építészettörténeti vizsgálata,

– Fryslân tartomány kultúrtörténeti örökségének megőrzésére,
gazdagítására és gyarapítására irányuló projektek és tevé-
kenységek.

A hivatkozási alapot az 1/2004 rendelet 5. cikke képezi.

A támogatható kiadások vonatkozásában a Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (holland műemlékvédelmi felügyelet) helyre-
állításra és karbantartásra vonatkozó szakpolitikai szabályai
irányadóak. E szabályokat WJZ/1998/53812 (8077) hivatkozási
számmal a Staatscourant (Hivatalos Közlöny) 17. számában
tették közzé 1999. január 26-án

Az érintett ágazat(ok): A program nem vonatkozik előállí-
tásra és/vagy feldolgozásra és/vagy forgalmazásra

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Fryslân
Postbus 20120
NL-8900 HM Leeuwarden

Internetcím:

Internetcím: www.fryslan.nl

Egyéb információk: A tartományi rendelet többféle műemlék-
kategóriára vonatkozik. 2005 és 2006 során a rendelkezések
értelmében elsőbbség illeti a gazdaságokat (és templomépüle-
teket). Ez megegyezik a mentesítő rendelet hatályának érvényes-
ségi idejével

(1) A programot és minden arra épülő, 2006. december 31-énél később
lejáró futamidejű egyedi támogatást az alkalmazandó szabályoknak
megfelelően módosítani kell az 1/2004 rendelet felülvizsgálatát
követően. Kötelező továbbá a módosításokról a Bizottságot tájékoz-
tatni összhangban az 1/2004 rendelettel vagy az azt felváltó jogi
aktussal.

A támogatás száma: XA-42/05

Tagállam: Hollandia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Vágókecskék TSE-vizs-
gálatának támogatása

Jogalap: Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (a holland Földművelésügyi, Természetvé-
delmi és Élelmiszer-minőségügyi Minisztérium költségvetése)

A 999/2001/EK rendelet III. melléklete, melyet a 214/2005/EK
rendelet módosít, a tagállamok számára előírja a kecskefélék
TSE-vizsgálatát. A költségvetés révén e vizsgálatok költségeit
nem a kecskék tulajdonosai viselik
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A költségvetési előirányzat teljes összege legfeljebb
körülbelül 84 000 EUR évente. Ez az összeg arra az esetre
vonatkozik, ha a kecskék száma nem haladja meg a 7 000
darabot

Maximális támogatási intenzitás: Egy vizsgálat összköltsége
42 EUR. Hollandia minden (18 hónapnál idősebb) vágókecske
esetében 12 euróval járul hozzá a költségekhez. Ez az összeg
hozzáadódik az Európai Bizottság által társfinanszírozás kere-
tében biztosított 30 euróhoz

A végrehajtás időpontja: A kecskefélék vizsgálatára vonat-
kozó kötelezettség a 999/2001/EK rendeletet módosító
214/2005/EK rendeletnek megfelelően azt követő nap hatályba
lépett, hogy az utóbbi rendeletet az Európai Unió Hivatalos
Lapjában kihirdették. Tekintettel e kötelezettség rendkívül gyors
hatálybalépésére, a kecskefélék vizsgálata Hollandiában azonnali
hatállyal megkezdődött. A vizsgálatok költségeit nem hárítják
át a kecsketenyésztőkre

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Jelen formájában a támogatást addig biztosítják, amíg az
Európai Bizottság határozatot nem hoz a kecskefélék TSE-vizs-
gálatának esetleges folytatásáról. A Bizottság jelezte, hogy a
kérdésről 2005 második felében határozatot hoz. Amint hatá-
rozat születik a tekintetben, hogy folytatódjon-e a kecskefélék
TSE-vizsgálata, újabb döntést kell hozni arról a kérdésről, sor
kerüljön-e, s ha igen, milyen formában azok támogatására

A támogatás célja: Ez a támogatás a holland kormány döntése
értelmében a 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rende-
let 15. cikkének hatálya alá esik.

A kecskefélék TSE-vel kapcsolatos epidemiológiai adatainak
összeállítása.

A támogatás háttere: A 999/2001/EK rendelet kötelezővé teszi
a vágókecskék TSE-vizsgálatát. Célja ezzel szűk időhatárok
között megállapítani, milyen gyakorisággal fordul elő a BSE a
kecskefélék között. Jelenleg olyan kicsi a haszon a kecskéken,
hogy azt a TSE-vizsgálattal járó költségek számottevően megha-
ladják. A vizsgálatok költségeinek állattartókra történő áthárí-
tása azt eredményezné, hogy azok a jószágokat nem értékesí-
tenék vágásra. Következésképp a vizsgálatokat nem lehetne
elvégezni, s így nem kerülhetne sor az epidemiológiai adatok
összeállítására sem; ez, tekintve a közegészség fontosságát,
nemkívánatos fejlemény lenne. A vizsgálati költségek teljes
megtérítése azt eredményezi, hogy a kecskéket felajánlják
vágásra, ami lehetővé teszi a TSE-vizsgálatok elvégzését, s vizs-
gálati eredményeket biztosít

Az érintett ágazat(ok): Gazdaságok, pontosabban kecskete-
nyésztő

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Ministerie van
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Internetcím: www.minlnv.nl/loket

További információk:

Az említetteknek megfelelően átmeneti intézkedésről van szó.
A BSE- és TSE-vizsgálatok támogatását a TSE-re irányuló vizs-
gálatokkal, az elhullott állatokkal és a vágóhídi hulladékkal kap-
csolatos állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymuta-
tások engedélyezik (HL L 324.)

Támogatás száma: XA 47/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Var megye

Támogatási rendszer megnevezése: A növényvédő szerek
raktározásának biztonságossá tételét elősegítő támogatások

Jogalap:

– Article 4 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission

– Articles L 1511-1 et suivants du Code général des collecti-
vités territoriales

A támogatási rendszer keretében tervezett éves
kiadások: 100 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása: A támogatás a támo-
gatásra jogosult befektetések 20 %-át teheti ki, és legnagyobb
értéke 1 400 EUR lehet.

Ha a befektetést fiatal gazdálkodók valósítják meg vállalkozásuk
elindításától számított öt éven belül, a támogatás maximális
intenzitása 25 %-ra emelkedik, 1450 EUR határértékkel

Abban az esetben, ha más területi önkormányzatok is hozzájá-
rulnak a finanszírozáshoz, a megyei közgyűlés (Conseil général)
által nyújtott hozzájárulási arányt adott eset szerint csökkentik,
a köztámogatások engedélyezett maximális arányának betartása
végett

A végrehajtás időpontja: Az Európai Bizottságtól érkező
átvételi elismervény kézhezvételétől kezdve

A támogatási rendszer időtartama: legkésőbb 2009.
december 31-ig
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Támogatás célkitűzése: A növényvédő szerek raktározását
célzó támogatási rendszer elő fogja segíteni a mezőgazdaságban
a környezet és annak természeti értékeinek védelmét és tiszte-
letben tartását lehetővé tévő és ugyanakkor az egyén bizton-
ságát biztosító gyakorlatok tökéletesítését

E célból támogatható költségek lehetnek:

– hordók és kisebb tartályok raktározására alkalmas biztonsági
tároló létesítmények, valamint felszerelésük beszerzése
(hőszigetelés, polcozat, jó nedvszívóképességgel rendelkező
szőnyeg kémiai anyagokhoz stb.)

– már létező épületek vagy létesítmények berendezése
(biztonsági szekrény, raktározó cellák, szellőzés, visszatartó
tartályok stb.)

– különleges szakmai védelmi csomagok felszerelése a
növényvédő szereknek a gazdaságon való raktározásához,
valamint külső berendezések és más lehetőségek (raktározási
egységek galvanizálása, védőburkolat stb.)

Az eszköz megfelel az 1/2004/EK rendelet 4. cikkében található
kritériumoknak.

A gazdaságok üzemeltetőinek egészségét védő, a növényvédő
szerek raktározási felszereléseinek biztonságossá tételét célzó
befektetések támogatásával a támogatási rendszer nem a
környezet védelmével, az állattartás higiéniai körülményeivel
vagy az állatok jólétével kapcsolatos minimális közösségi köve-
telmények teljesítésére irányul; e követelmények betartásának
ellenőrzésére különben előzetesen sor kerül. A támogatások
célja valóban a közegészségüggyel kapcsolatos, amely terület a
mezőgazdaság keretét meghaladó szabályozással rendelkezik

Érintett ágazat(ok): A megye mezőgazdasági vállalkozásai

A felelős hatóság neve és címe:

Monsieur le Président du Conseil général du Var
Direction de l'activité économique et du développement –
service agriculture
BP 1303
FR-83076 Toulon Cedex

Honlap:

www.cg83.fr

Támogatás száma: XA 50/05

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság

Régió: Schleswig-Holstein

Támogatás megnevezése, illetve egyedi támogatások esetén
a kedvezményezett vállalat neve: Támogatásnyújtás az egyes

fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük
való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alapján az elhullott állatokon
(szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék) végrehajtott BSE-/
TSE-gyorsteszteknél mintavételhez használt elhullott állatok
(szarvasmarhafélék, juhfélék, kecskefélék) előkészítési költsé-
geihez A támogatás kedvezményezettjei azok az érintett állattu-
lajdonosok, akik az 1/2004/EK rendelet értelmében kis- vagy
középvállalkozásoknak tekintendők

Jogalap: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im
Rahmen der Bekämpfung Transmissibler Spongiformer Enzep-
halopathien bei Rinder, Schafen und Ziegen (TSE- Beihilfe-
Richtlinien) in der Fassung vom 16.Dezember 2004

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve az adott vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Az elhullott állatok (szarvasmarhafélék, juh- és kecs-
kefélék) mintavételhez történő előkészítésének költsége:
770 000 EUR 2005-ben.

2006-tól kezdődően évi 161 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: 100 %, illetve minta-előké-
szítésenként 7,41 EUR szarvasmarhák esetében, és 3,86 EUR
juh- és kecskefélék esetében

Engedélyezés időpontja: A szarvasmarhafélék, juh- és kecske-
félék fertőző szivacsos agyvelőbántalma elleni védekezés kere-
tében nyújtott támogatásokról szóló irányelvek (TSE támoga-
tásra vonatkozó irányelvek) 2004. december 16-i változatának
hatálybalépése óta történt engedélyezés, 2001. január 1-éig
visszamenőleges hatállyal.

Megjegyzés: A késedelmes értesítés oka, hogy a Németországi
Szövetségi Köztársaság korábban egységes támogatási kérelmet
próbált benyújtani (támogatás száma: 373/2003). Mivel ez nem
sikerült és időközben az 1/2004 mentességi rendelet hatályba
lépett, külön mentességi kérelmet nyújtanak be Schleswig-Hols-
tein részére

A program időtartama, illetve az egyedi támogatás kifize-
tése: A támogatás odaítélése addig történik meg, amíg a
999/2001/EK rendelet III. melléklete A. fejezetének I.3. és II.3.
pontja szerinti vizsgálatot előírják

A támogatás célja: Schleswig-Holsteinban alapvetően az állat-
tulajdonosok kötelesek viselni az állat-egészségügyi rendelke-
zések alapján állataikon végrehajtandó diagnosztikai intézke-
dések költségeit. Ezért az intézkedések célja, hogy a TSE-ellenő-
rzést az elhullott állatok esetében is biztosítsák oly módon,
hogy az elhullott szarvasmarhák, juhok és kecskék tulajdonosai
számára megtérítik azokat a díjakat, amelyeket az elhullott
állatok mintavételhez történő előkészítésekor az állati tetem
megsemmisítőkben fizetniük kell.
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A mentesség az 1/2004/EK rendelet 16. cikkének (c) bekez-
désén alapul

Érintett gazdasági szektorok: Mezőgazdaság. Szarvasmarha-
félék, juh- és kecskefélék tulajdonosai termelői szinten.

Az engedélyező hatóság neve és címe:

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und
Senioren des Landes Schleswig-Holstein
Adolf-Westphal-Straße 4
DE-24143 Kiel

Internetcím:

http://www.landesregierung-sh.de/landesrecht/6623.18h.htm
(Hivatkozás: Amtsbl. Schl.-H. [Schleswig-Holstein hivatalos
lapja] 2004. 853. o.)

Támogatás száma: XA 51/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Picardie

A támogatási rendszer megnevezése: A biogazdálkodással
összefüggő terméktanúsításra és ellenőrzésekre adott támogatás

Jogalap:

– Article 13 du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre
2003 de la Commission

– Article L. 1511-1 et L. 1511-2 du code général des collecti-
vités territoriales

– Délibération no ECO 103-2 de la commission permanente du
conseil régional du 29 octobre 2004

Tervezett éves kiadás: 50 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása:

– tisztán ökológiai termelés esetén a terméktanúsítás és az
ellenőrzések valós költségeinek 100 %-a

– vegyes termelés esetén (a termelés egy része ökológiai, másik
része hagyományos) a terméktanúsítás és az ellenőrzések
valós költségeinek 50 %-a

Támogatható éves kiadások felső határa: 1 000 EUR

Teljesítés időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismervé-
nyének kézhezvételétől

A támogatási rendszer időtartama: Korlátlan, ha van rá költ-
ségvetési fedezet

Támogatás célkitűzése: A biogazdálkodás fejlődésének szerve-
zett felkarolása és ösztönzése Picardie régióban, a kezdeti
terméktanúsításból és az ökológiai termelési módszereknek a
2092/91/EGK rendelet szerinti ellenőrzéseiből adódó költségek
teljes vagy részleges átvállalása révén.

A biogazdálkodásnak nyújtott támogatással a regionális helyha-
tóság azt kívánja elérni, hogy minőségi mezőgazdaság fejlődjék
ki Picardie régióban

Érintett gazdasági ágazatok: A mezőgazdasági termékek
előállításában, feldolgozásában és értékesítésében részt vevő
összes ágazat.

A támogatási rendszerből a mezőgazdasági üzemek és az
ökológiai termékeket feldogozó vállalkozások, valamint a
biotermelőkből álló szövetségek és csoportok részesülhetnek

Felelős hatóság neve és címe:

Conseil régional de Picardie
11, mail Albert 1er

BP 2616
FR-80026 Amiens cedex 1

Honlap címe:

http://www.picardie.fr/fr/page.cfm?pageref=guidedesaidesagri

Támogatás száma: XA 52/05

Tagállam: Franciaország

Régió: Picardie

A támogatási rendszer megnevezése: A biogazdálkodás
fejlődését szolgáló beruházások támogatása

Jogalap:

– Articles 4 du règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre
2003 de la Commission

– Article L. 1511-1 et L. 1511-2 du code général des collecti-
vités territoriales

– Délibération no ECO 103-1 de la commission permanente du
conseil régional du 29 octobre 2004

Tervezett éves kiadás: 300 000 EUR

A támogatások maximális intenzitása:

– 40 % a tisztán ökológiai mezőgazdasági üzemeknél (ahol a
teljes földterületen biogazdálkodás folyik), beleértve az átala-
kulóban lévőket is

– 30 % a vegyes mezőgazdasági üzemeknél (ahol részben
ökológiai, részben hagyományos a termelés), 5 % kiegészí-
téssel azon mezőgazdasági termelőknek, akik 5 évnél nem
régebben fogtak vállalkozásba.

A támogatható beruházások felső határa: 50 000 EUR projek-
tenként, ami 20 000 EUR, 15 000 EUR, illetve 17 500 EUR
támogatási összeghatárnak felel meg.
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A támogatható beruházások felső határa megkétszerezhető más
(megyei, területi, települési...) helyhatóságokkal kötött szerző-
dések esetében.

Több termelő társulásával létrejött társasági szerveződés
esetében a támogatható beruházásokra, és így az említett maxi-
mális arányok szerint nyújtott támogatásokra vonatkozó felső
összeghatárok is megkétszerezhetők

Teljesítés időpontja: Az Európai Bizottság átvételi elismervé-
nyének kézhezvételétől

A támogatási rendszer időtartama: Korlátlan, ha van rá költ-
ségvetési fedezet

Támogatás célkitűzése: A biogazdálkodás fejlődésének
ösztönzése Picardie régióban az alábbi célú beruházások támo-
gatásával:

– a termelés fejlesztése és átcsoportosítása

– a minőség javítása

– a természetes környezetnek, a higiéniai körülményeknek és
az állatok jólétének a megóvása és színvonalasabbá tétele

– annak elősegítése, hogy az üzem tevékenységei sokolda-
lúbbak legyenek.

Ez a támogatás minden olyan beruházásra adható (az eszközök
közönséges pótlásának kivételével), amely a biogazdálkodással
közvetlen összefüggésben az átalakulás alatt vagy után valósul
meg a biogazdálkodásból származó termékeknek akár az előál-
lítása, akár a feldolgozása vagy az értékesítése terén.

Érintett gazdasági ágazatok: A biogazdálkodásból származó
mezőgazdasági termékek előállításában, feldolgozásában és érté-
kesítésében részt vevő összes ágazat. E támogatási rendszerből
az ökológiai termelési módszerekkel dolgozó összes mezőgaz-
dasági üzem részesülhet, valamint azok a szerveződések,
amelyek a termelőeszközök közös használata révén eladha-
tóbbá teszik a biotermékeket

Felelős hatóság neve és címe:

Conseil régional de Picardie
11, mail Albert 1er

BP 2616
FR-80026 Amiens cedex 1

Honlap címe:

http://www.picardie.fr/fr/page.cfm?pageref=guidedesaidesagri
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