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TEAVE LIIKMESRIIKIDELT
Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni
15. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87
ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele antava riigiabi suhtes
(2009/C 176/03)
Abi nr: XA 036/08

Veebileht:

Liikmesriik: Itaalia

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/
publ_getreso.asp?PRES_ID=93488
Üksuse juhataja

Piirkond: Bolzano autonoomne provints

Martin PAZELLER

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Criteri e
modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’ese
cuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Abi nr: XA 80/08
Liikmesriik: Itaalia

Õiguslik alus: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale
14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche
Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma: —

Asutus: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed
agroalimentare
Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Agevo
lazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle
aziende agricole di produzione primaria

Abikava aastane suurus: 1 200 000 EUR
Abi suurim osatähtsus: 75 % ja 100 %

Õiguslik alus: Delibera del Consiglio di Amministrazione per
l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo
21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n.
70/2001 e 1857/2006.

Rakendamise kuupäev: 1. jaanuar 2008
Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma:
Abikava või üksikabi kestus: Kuni 31. detsember 2013
Kavas ettenähtud aastased kulud on ligikaudu 20 miljonit EUR
Abi eesmärk: Artikli 16 lõike 1 punktid d ja e
Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Piimakarja, veise-,
hobuse- ja muude hobuslaste, kaamellaste, lamba-, kitse-, sea-,
kodulinnu- ning muude loomade kasvatus
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero 6
39100 Bolzano
ITALIA

Subsideeritud laenud, kestvusega 5–10 aastat (kestvusaega võib
pikendada kuni 15 aastani, kuid üksnes selliste projektide puhul,
mis on seotud põllumajandustoodete tootmise sektoriga), tuleb
tagasi maksta tagasimaksetena, mis on võrdsed kuuekuuliste
osamaksetega.
Kohaldatav intressimäär on 36 % viiteintressimäärast, mis aval
datakse igakuiselt Euroopa Liidu Teatajas.
Abi suurim osatähtsus: Äriplaanide läbiviimiseks antav abi
hõlmab subsideeritud laene ja tagastamatuid toetusi. Abi tagasi
nõutav osa (st subsideeritud laenu summa) peab olema vähemalt
50 % antud abi kogusummast.
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Põllumajandusettevõtetesse
tehtavate
investeeringute
suhtes kohaldatakse järgmist abi suurimat osatähtsust:
— 60 % abikõlblikest investeeringutest vähem soodsates piir
kondades või määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti
a alapunktides i, ii ja iii osutatud piirkondades, mis liikmes
riigid on määranud vastavalt kõnealuse määruse artiklitele
50 ja 94;
— 50 % abikõlblikest investeeringutest muudes piirkondades.
Üksikettevõttele antav suurim abisumma ei tohi ületada kolme
rahandusaasta jooksul 400 000 EUR või 500 000 EUR, kui ette
võte asub vähem soodsas piirkonnas või määruse (EÜ) nr
1698/2005 artikli 36 punkti a alapunktides i, ii ja iii viidatud
piirkonnas, nagu liikmesriigid on määranud vastavalt kõnealuse
määruse artiklitele 50 ja 94.
Investeering peab olema tehtud viie aasta jooksul pärast seda,
kui noor põllumajandustootja on põllumajandusettevõtte juhti
mise üle võtnud.
Antav abi peab olema kooskõlas turu ühist korraldust käsitle
vate nõukogu määruste alusel kohaldatavate keeldude ja piiran
gutega.
Abi ei tohi anda:
— põllumajandusliku tootmise õiguste, loomade või üheaas
taste taimede ostmiseks;
— üheaastaste taimede istutamiseks;
— piima või piimatooteid jäljendavate või asendavate toodete
tootmiseks ja turustamiseks.
Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub 18. veebruaril 2008
või järgmisel päeval pärast kuupäeva, mil komisjon on saatnud
käesoleva kokkuvõtte ametliku kättesaamisteatise koos identifit
seerimisnumbriga.
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d) ehituslubade tasud;
e) ühendused, sisseaseade, masinad ja seadmed;
f) projekteerimisteenused;
h) patendid ja litsentsid.
Esmatootmissektoris võib anda abi muuks kui ehituseks kasuta
tava maa ostmiseks, mille maksumus on kuni 10 % investee
ringu abikõlblikest kuludest.
Põllumajandustoodete esmatootmissektori puhul kohaldatakse
käesoleva abikava vabastamise suhtes määruse (EÜ) nr
1857/2006 artikli 4 sätteid.
Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Põllumajandus: esma
tootmine
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
ISMEA
Sede legale:
Via C. Celso 6
00161 Roma RM
ITALIA
Sede amministrativa:
Via C. Celso 183
00161 Roma RM
ITALIA
Veebileht:
www.ismea.it
Haldusnõukogu otsusega saab tutvuda ISMEA veebilehel. Otse
link edastatakse niipea kui võimalik.
Muu teave:

Abikava või üksikabi kestus: 6 aastat
Abi eesmärk:
Soodustada uusi ettevõtjaid ja põlvkondade vahetumist põlluma
jandusettevõtetes.

Käesoleva abikavaga on hõlmatud Euroopa Komisjoni poolt
13. veebruaril 2003 heakskiidetud riigiabi nr 336/2001 kohan
damine ühenduse uute sätetega (määrused (EÜ) nr 1857/2006
ja (EÜ) nr 70/2001), milles käsitletakse põllumajandustoodete
töötlemist ja turustamist. Kohandamises käsitletakse eelkõige
kolme järgmist meedet: abi investeeringuteks põllumajandustoo
dete töötlemise ja turustamisega tegelevatesse põllumajanduset
tevõtetesse, tehniliseks toetuseks ja noorte põllumajandustoot
jate stardiabi jaoks.

Abi saamise tingimustele vastavad:

Komisjonile on esitatud järgmised dokumendid:

a) teostatavusuuringud, sealhulgas turu-uuringud;

— esmatootmiseks ettenähtud investeeringuabi
määruse (EÜ) nr 1857/2006 tähenduses;

b) põllumajandus- ja maaparandustööd;
c) ehitiste ostmine või ehitamine;

kokkuvõte

— põllumajandustoodete tootmiseks ja töötlemiseks ettenähtud
investeeringuabi kokkuvõte määruse (EÜ) nr 70/2001 tähen
duses;
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— tehniliseks abiks ettenähtud investeeringuabi kokkuvõte
määruse (EÜ) nr 1857/2006 tähenduses;

Rakendamise kuupäev:

— noorte põllumajandustootjate stardiabi kokkuvõte määruse
(EÜ) nr 1857/2006 tähenduses.

Abi võib anda alates 1. märtsist, kuid kõige varem 15 päeva
pärast taotluse esitamist.

Käesoleva abikavaga on hõlmatud ka abi andmine põllumajan
dustoodete töötlemiseks ja turustamiseks ettenähtud tehnilise
abi jaoks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1998/2006 (vähese täht
susega abi) ning investeerimisabi maaturismi toetuseks vastavalt
samale määrusele.

Abi antakse rakendusmääruse alusel. Kõnealused rakendusmää
rused koostatakse igal aastal. Rakendusmääruse eelnõu alles
koostatakse, ning rakendusmäärus sisaldab kavatsetud meetmete
rakendamiskeeldu.

Peadirektor

Abikava või üksikabi kestus: Abi antakse ajavahemikul kuni
31. detsembrini 2008.

Salvatore PETROLI

Abi eesmärk:
Abi nr: XA 88/08

Liikmesriik: Belgia

Piirkond: Flandria

Vlaams Varkensstamboek (VVS) on tunnustatud mittetulundusühing, mis tegeleb mitmesuguste seatõugude tõuraamatute
pidamisega. Ta on osutanud, et kasutab abi tõuraamatute asuta
mise ja pidamisega seotud halduskulude katmiseks, loomade
sünni ja sugupuu kohta andmebaasi sissekannete tegemiseks,
ning samuti põlvnemis- ja tõutunnistuste väljastamiseks.

Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Vlaams
Varkensstamboek vzw

VVS teeb ka teste aretusloomade geneetilise kvaliteedi või toot
likkuse määramiseks. Tehakse kolme tüüpi teste, millega määra
takse:

Õiguslik alus:

1) viljakus;
2) nuumavõime ja tapakvaliteet;

Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbe
tering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbe
tering van de fokvarkens

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma: 457 000 EUR

Abi suurim osatähtsus:

Kuni 100 % tõuraamatute asutamise ja pidamisega seotud
halduskuludest.

Kuni 70 % testide maksumusest, mille kolmandad isikud on
teinud loomade geneetilise kvaliteedi või tootlikkuse määrami
seks; loomade omaniku poolt tehtud kontrollide kulude katteks
ega tavapäraseks piima kvaliteedikontrolliks antud abi ei ole
teatamiskohustusest vabastatud.

3) tootlikkus (kasv ja tailiha sisaldus).
Meede põhineb määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklil 16 ja vastab
kõnealuses artiklis sätestatud tingimustele.
Artikli 16 lõike 1 punkti 1 alapunkt a: abi ülemmääraga 100 %,
et katta tõuraamatute asutamise ja pidamisega seotud haldusku
lusid.
Artikli 16 lõike 1 punkti 1 alapunkt b: abi ülemmääraga 70 %
kolmanda osapoole või tema nimel tehtavate testide kuludest,
millega määratakse karja geneetiline kvaliteet või tootlikkus,
välja arvatud karja omaniku poolt tehtavad kontrollid ning
rutiinne piima kvaliteedi kontroll.
Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Loomakasvatus
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Brussel
BELGIË
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Veebileht:
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Abi eesmärk:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/
eu.html

Muu teave: —

Põhieesmärk:
Toetada meetmeid, mis säilitavad ja kaitsevad Wext Wighti piir
konna maastikku ja olulist kultuuripärandit.

peasekretär

Parandada teadlikkust West Wighti maastiku, bioloogilise
mitmekesisuse ja kultuuripärandi kohta ning rahulolu sellega.

Jules VAN LIEFFERINGE

Toetust makstakse vastavalt artiklile 5 (traditsiooniliste maastike
ja ehitiste säilitamine).

Abi nr: XA 415/08

Liikmesriik: Ühendkuningriik

Toetada loodusliku keskkonna säilitamist ja parandamist,
makstes toetust vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artiklile 4.

Piirkond: England
Asjaomane sektor/asjaomased sektorid:
Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: West
Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles
Scheme

Õiguslik alus: The National Heritage Act 1997

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma:

detsember 2008–märts 2009

415 000 GBP

aprill 2009–märts 2010

610 395 GBP

aprill 2010–märts 2011

691 666 GBP

aprill 2011–märts 2012

12 446 GBP

Kokku

1 729 507 GBP

Abi suurim osatähtsus: 100 %, kui toetust antakse tootmisega
mitteseotud kultuuripärandi säilitamiseks vastavalt artiklile 5.
Toetuse ülemmäära vähendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr
1857/2006 artiklis 5 sätestatud määrade kohaselt, kui abi on
tootmisega seotud.

Põllumajandus
Kava on suunatud põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele
ettevõtetele. Abikõlblikud ettevõtted peavad olema klassifitsee
ritud kui väikesed või keskmise suurusega ettevõtted, mis
tähendab, et asjaomase abikava tingimustel abi saajatel (vastu
pidiselt teenuseosutajatele) peab olema vähem kui 250 töötajat,
alla 50 miljoni euro suurune aastane kogukäive või alla
43 miljoni euro suurune kapitalibilanss ja sellest ei tohi olla
teiste ettevõtjate omanduses üle 25 %. Kõik allsektorid vastavad
kõikide abiliikide saamise tingimustele, välja arvatud piima või
piimatooteid jäljendavate või asendavate toodete tootmine ja
turustamine.
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Heritage Lottery Fund (HLF)
South East Regional Office
7 Holbein Place
London
SW1W 8NR
UNITED KINGDOM
Kava eest vastutav seadusjärgne asutus:

Rakendamise kuupäev: Kava avatakse taotlustele 10. detsembril
2008.

Kava või üksikabi kestus: Kava rakendatakse alates 10. det
sembrist 2008 või kuupäevast, mil komisjon avaldab kava ük
sikasjad komisjoni veebisaidil. Kava kestab 31. märtsini 2012.
Viimane makse tehakse 31. märtsil 2012.

Isle of Wight Council
Floor 3
County Hall
Newport
(Isle of Wight)
PO30 1UD
UNITED KINGDOM
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Kava haldamise eest vastutav organisatsioon:
Isle of Wight Council
Floor 3
County Hall
Newport
(Isle of Wight)
PO30 1UD
UNITED KINGDOM
Veebileht:
http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20
Submission_201008.doc
Teavet saab ka Internetis Ühendkuningriigi kesksest loetelust,
mis hõlmab põllumajandusalaseid riigiabi kavasid:
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Abikava nimetus või üksikabi saava ettevõtja nimi: Gewäh
rung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse
Mecklenburg-Vorpommern
Õiguslik alus: Satzung der Tierseuchenkasse von MecklenburgVorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr
2009 -Beihilfesatzung- (seni avaldamata eelnõu)
Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma: 2,49 miljonit EUR
Abi suurim osatähtsus: Kuni 100 %
Rakendamise kuupäev: Alates komisjoni teatise avaldamisest
Internetis vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 20
lõikele 1, kõige varem alates 1. jaanuarist 2009

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Abikava või üksikabi kestus: 31. detsember 2009

Muu teave:

Abi eesmärk: Loomahaigused (määruse (EÜ) nr 1857/2006
artikkel 10)

Täiendav ja üksikasjalikum teave kava abikõlblikkuse ja abi
andmise eeskirjade kohta on kättesaadav eespool toodud
linkidel.

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: A104 – Loomakas
vatus

Abikava „West Wight Landscape Partnership Through the eye of
the Needles Scheme” alusel antakse abi ka põllumajandusega
mittetegelevatele ettevõtetele ning põllumajandusliku töötlemi
sega ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele, täiendavat riigiabi
antakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1998/2006 ja NN 11/2002
(rahvusliku kultuuripärandi fond, National Heritage Memorial
Fund).

XA number: XA 433/08

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern
Anstalt des Öffentlichen Rechts
Behördenzentrum Block C
Neustrelizer Straße 120
17033 Neubrandenbur
DEUTSCHLAND
Veebileht:

Liikmesriik: Saksamaa

http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Piirkond: Mecklenburg-Vorpommern

Muu teave: —

