
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról
és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott

állami támogatásokról

(2009/C 53/04)

Támogatás száma: XA 221/08

Tagállam: Hollandia

Régió: Provincie Limburg

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Wijnen Paprika's BV
(Advieskosten Geothermisch onderzoek)

Jogalap: Artikel 4:21 lid 3 onder c Algemene wet bestuursrecht

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 33 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 100 %

A végrehajtás időpontja: A mentesítés iránti kérelem nyilván-
tartási számának az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Főigazgatóságának honlapján történő közzétételétől

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009. március 1.

A támogatás célja: A támogatásra az 1857/2006/EK rendelet
15. cikkének alkalmazásával kerül sor

Az érintett ágazat(ok): Elsődleges mezőgazdaság (pap-
rikatermesztés)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincie Limburg
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Nederland

Internetcím:

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/Europa/
KennisgevingenStaatssteun/KennisgevingenStaatssteun.asp
#aU4J64XT47201JA40Q11W

Egyéb információk:

E támogatást annak érdekében folyósítják, hogy lehetővé tegyék
a Wijnen Paprika's BV üvegházainak geotermikus energiával való
fűtési lehetőségeinek felmérését. A támogatás a műszaki tanács-
adás költségeit fedezi.

A támogatás esetében nem a kedvezményezett termelőnek való
közvetlen kifizetésről van szó; ehelyett az intézkedés szaktanács-

adásra irányuló, támogatott szolgáltatások formáját ölti. A támo-
gatás nem folyamatosan vagy időről időre igénybe vett szolgálta-
tásokra vonatkozik, sem a vállalkozás szokásos működési kiadá-
saira. A támogatást a Subsidieverordening Inrichting Landelijk
Gebied van de provincie Limburg alapján nyújtják, így minden
olyan vállalkozás számára rendelkezésre áll, amely megfelel a
fenti rendelet követelményeinek

Támogatás száma: XA 374/08

Tagállam: Franciaország

Régió: Bourgogne

A támogatási program megnevezése: Aides au traitement des
animaux malades de la FCO dans élevages bovins, ovins et
caprins

Jogalap:
– Code général des collectivités territoriales, articles L 1511-2-

3-5,

– arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 19,
24 septembre et 9 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril
2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre
catarrhale ovine,

– az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i
90/424/EK tanácsi határozat,

– délibération du Conseil régional de Bourgogne

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
90 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

A Burgundia Régió által a kéknyelv betegséggel fertőzött és
kezelt állatok után nyújtott támogatás 45 EUR szarvasmarhán-
ként, valamint 7,5 EUR juhonként/kecskénként.

Az állami támogatás maximális intenzitása 100 %. A biztosítási
jogviszonyok keretében beszedett összegek figyelembe lesznek
véve a támogatás intenzitásának ellenőrzésekor.
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Ez a támogatás a megyei egészségügyi védekezési csoportoknak
lesz folyósítva egy általuk benyújtandó olyan jegyzék alapján,
amely felsorolja a következő valamennyi feltételeknek megfelelő
mezőgazdasági termelőket:

– háztartásként 2007-ben vagy 2008-ban lettek bejelentve,

– tagjai a CSSA-nak (országos állategészségügyi biztosítási
pénztár), amelyhez bármelyik állattenyésztő csatlakozhat

A végrehajtás időpontja: A mentesítési kérelem nyilvántartási
számának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől
és a Conseil Régional de Bourgogne határozatának elfogadásától

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008–2009

A támogatás célja:

E támogatásnak lehetővé kell tennie, hogy részben megtérítsék a
megyei egészségügyi védekezési csoportok által létrehozott és
valamennyi CSSA-tag állattenyésztő által igénybe vehető szolgál-
tatással járó költségeket.

Lehetővé fogja tehát tenni a szarvasmarha-, a juh- és a kecskete-
nyésztőknek a kéknyelv betegséggel fertőzött állatokkal kapcso-
latos kiadásai részleges fedezését az 1857/2006/EK rendelet
10. cikkének megfelelően

Az érintett ágazat(ok): Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Conseil régional de Bourgogne
Direction de l'agriculture et du développement rural
17, boulevard de la Trémouille
BP 1602
F-21035 Dijon cedex

Internetcím:

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2008-10/Rapport_modif_
FCO_ind_ovins_SP_20_10_08.doc

Támogatás száma: XA 375/08

Tagállam: Franciaország

Régió: Bourgogne

A támogatási program megnevezése: Aides aux pertes entraî-
nées de la FCO dans élevages ovins et caprins

Jogalap:
– Code général des collectivités territoriales, articles L 1511-2-

3-5,

– arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 19,
24 septembre et 9 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 1er avril
2008 définissant les zones réglementées relatives à la fièvre
catarrhale ovine,

– az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i
90/424/EK tanácsi határozat,

– délibération du Conseil régional de Bourgogne

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
450 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

A Burgundia Régió által nyújtott támogatás 50 EUR a következő
kategóriákba tartozó állatonként:

– hat hónapnál idősebb korban elhullott hím vagy nőstény
tenyészkiskérődzők,

– hat hónapnál idősebb tenyészhímek és tenyészkosok, amelyek
elvesztették nemzőképességüket.

Az állami támogatás maximális intenzitása 100 %. A biztosítási
jogviszonyok keretében beszedett összegek figyelembe lesznek
véve a támogatás intenzitásának ellenőrzésekor.

Ez a támogatás a következő valamennyi feltételeknek megfelelő
mezőgazdasági termelőknek lesz folyósítva:

– háztartásként 2007-ben vagy 2008-ban lettek bejelentve,

– „Prime Brebis Chèvre”-ben részesülnek,

– egészségügyi kártérítést kaptak a francia államtól az elhullott
állatok vagy a pozitív virológiai eredményt produkáló tenyész-
hímek után,

– vállalják állományuk lecserélését.

A biztosítási jogviszonyok keretében beszedett összegek figye-
lembe lesznek véve a támogatás intenzitásának ellenőrzésekor

A végrehajtás időpontja: A mentesítési kérelem nyilvántartási
számának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételétől
és a Conseil Régional de Bourgogne határozatának elfogadásától

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2008–2009

A támogatás célja: A támogatás célja a juh- és/vagy kecsketartó
gazdaságok támogatása a jövőbeni tenyészállatok elveszítésének
ellentételezésével, megkönnyítve számukra új egyedek vásárlását
vagy az állomány megújítását a betegség megjelenése előtti
tenyészpopuláció helyreállítása érdekében, összhangban az
1857/2006/EK rendelet 10. cikkével

Az érintett ágazat(ok): Juh- és kecsketenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Conseil régional de Bourgogne
Direction de l'agriculture et du développement rural
17, boulevard de la Trémouille
BP 1602
F-21035 Dijon cedex

Internetcím:

http://www.cr-bourgogne.fr/doc/gda/2008-10/Rapport_modif_
FCO_ind_ovins_SP_20_10_08.doc
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Támogatás száma: XA 377/08

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas por arranque y
destrucción de palmaceas afectadas por el Rhynchophorus ferrugi-
neus (Oliver 1790)

Jogalap:
– Proyecto de Orden de la Consellería de Agricultura, Pesca y

Alimentación por la que se modifica la Orden de 24 de
febrero de 2004, de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la cual se declara la existencia oficial de la
Plaga Rhynchophorus ferrugineus (Oliver 1790) en la comunidad
Valenciana, se califica de utilidad pública la lucha contra el
género Rhynchophorus spp y se establecen las medidas obliga-
torias para su erradicación y control,

– ley no 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

A miniszteri rendelet alapján előirányzott támogatást a Genera-
lidad (az autonóm körzet önkormányzata) költségvetésében
szereplő 12.02.01.542.20 költségvetési tétel T6130 és T2349
sorának terhére kell finanszírozni, az előirányzott éves összeg
300 000 EUR.

A program teljes időtartamára tervezett kiadás 1 800 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: Az ellentételezés összege
a növény fajtájától és a törzs magasságától függ a következők
szerint:

PHOENIX CANARIENSIS

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 20,00 EUR

51-100 cm 40,00 EUR

101-150 cm 80,00 EUR

151-200 cm 160,00 EUR

> 200 cm 80,00 EUR/m.l.

PHOENIX DACTYLIFERA

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 12,50 EUR

51-100 cm 25,00 EUR

101-150 cm 50,00 EUR

151-200 cm 100,00 EUR

> 200 cm 50,00 EUR/m.l.

TRACHYCARPUS FORTUNEI

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 4,00 EUR

51-100 cm 8,00 EUR

101-150 cm 16,00 EUR

151-200 cm 32,00 EUR

> 200 cm 16,00 EUR/m.l.

CHAMAEROPS HUMILIS

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 2,50 EUR

51-100 cm 5,00 EUR

101-150 cm 10,00 EUR

151-200 cm 20,00 EUR

> 200 cm 10,00 EUR/m.l.

BUTIA CAPITATA, BUTIA YATAI

Egyedenként a hiánytalan törzs métere után 50 EUR.

TRITHRINAX CAMPESTRIS

Egyedenként a hiánytalan törzs métere után 50 EUR.

A Trithrinax campestris fajta esetében több sarj fakad egy tőről.

SYAGRUS

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 10,00 EUR

51-100 cm 20,00 EUR

101-150 cm 40,00 EUR

151-200 cm 80,00 EUR

> 200 cm 40,00 EUR/m.l.

WASHINGTONIA FILIFERA

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 5,00 EUR

51-100 cm 10,00 EUR

101-150 cm 20,00 EUR

151-200 cm 40,00 EUR

> 200 cm 20,00 EUR/m.l.
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WASHINGTONIA ROBUSTA

Törzs magassága Összeg

< 50 cm 4,00 EUR

51-100 cm 8,00 EUR

101-150 cm 16,00 EUR

151-200 cm 32,00 EUR

> 200 cm 16,00 EUR/m.l.

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól, amikor az
Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgató-
ságának internetes oldalain közzéteszik a mentességi kérelem
jegyzékszámát

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja:
A Rhynchophorus ferrugenius (Olivier, 1790) rovar által okozott
károk ellentételezése a mezőgazdák és magánemberek részére.

A támogatást az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mező-
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalma-
zásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358.,
2006.12.16.) 10. cikkében foglalt mentesség alapján nyújtják

Gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása (NACE):
0129 Egyéb évelő növények termesztése

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya no 2
E-46010 Valencia

Internetcím:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
ORDEN%20MODIFICACION%202008%20%20
RHYNCHOPHORUS%20V.pdf

Egyéb információk: —
Valencia, 2008. október 22.

El Director General de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
Manuel LAINEZ ANDRÉS

Támogatás száma: XA 385/08

Tagállam: Egyesült Királyság
Régió: England-Cornwall

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: The Heath Project

Jogalap: The Natural Environment and Rural Communities Act
2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A program teljes éves költsége 2008/2009-ben előre-
láthatólag 110 000 GBP

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás intenzitása
az 1857/2006/EK rendelet 5. cikkével összhangban 100 %-ig
terjedhet

A végrehajtás időpontja: A program 2008. november 17-én
vagy az összefoglalónak az Európai Bizottsághoz való beérkezé-
sétől számított 10. munkanapon kezdődik, amennyiben ez az
időpont a későbbi

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási program 2008. november 17-én kezdődik.
Az utolsó kifizetés és a program zárásának időpontja 2008.
december 31.

A támogatás célja: A program célja a hagyományos, nem
termelési célú tájképi jellemzőknek – például a sövényeknek és a
hangafélék vízellátásának – a helyreállítása és javítása. Ezek a
jellemzők hozzájárulnak egy – a hangás területek fenntartható
tájgazdálkodására irányuló – modell fejlesztéséhez, amely erősíti
Cornwall kivételes tájminőségét és biológiai sokféleségét. Az
1857/2006/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően a
program több olyan beruházást finanszíroz, amelynek célja a
nem termelési célú mezőgazdasági jellegzetességek megőrzése

Az érintett ágazat(ok): A program a mezőgazdasági terme-
lésben tevékenykedő kis- és középvállalkozásokra vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
The Heath Project
Natural England
Pydar House, Pydar Street
Truro
Cornwall TR1 1XU
United Kingdom

Internetcím:
http://www.theheathproject.org.uk/news.html

Egyéb információk: —
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