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JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Tiivistelmä valtiontuista, joita jäsenvaltio on ilmoittanut myöntävänsä EY:n perustamissopimuksen
87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen
alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen annetun komission
asetuksen (EY) N:o 1/2004 mukaisesti
(2007/C 162/04)
Tuen numero: XA 120/06

Asianomainen ala/asianomaiset alat: Eläin- ja kasvituotantoa
harjoittavat maatilat

Jäsenvaltio: Italia
Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
Alue: Piemonte
Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan
yrityksen nimi: Contributi agli agricoltori e allevatori che
attuano la riconversione del metodo di produzione.

Regione Piemonte
Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna
Direzione Sviluppo dell'Agricoltura
Corso Stati Uniti, 21
I-10128 Torino

Oikeusperusta: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 —
4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3
comma 1 lettera b.

Internet-osoite: www.regione.piemonte.it/agri

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot: 250 000 EUR
Tuen enimmäisintensiteetti: Tuki voi kattaa enimmillään 80 %
yrityksen kustannuksista, jotka liittyvät asetuksessa (ETY) N:o
2092/91 (1) tarkoitettuun tarkastusjärjestelmään osallistumiseen
kahtena ensimmäisenä vuonna; tuen enimmäismäärä yritystä
kohti kaksivuotisjaksolla 2005–2006 on 800 EUR
Täytäntöönpanoajankohta: 15. joulukuuta 2006; tukea
voidaan joka tapauksessa myöntää ensimmäisen kerran vasta
sen jälkeen, kun komissio on tiivistelmän saatuaan ilmoittanut
tuelle antamansa tunnistusnumeron.
Tukijärjestelmän kesto: 30. kesäkuuta 2007 asti
Tuen tarkoitus: Viljelijöiden ja karjankasvattajien kannustaminen tuotantomenetelmän muuttamiseen tavanomaisesta luonnonmukaiseksi myöntämällä tukea asetuksessa (ETY) N:o
2092/91 tarkoitetusta luonnonmukaisten tuotantomenetelmien
valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.
Tukikelpoisia menoja ovat kustannukset, jotka liittyvät maatalousyrityksille asetuksen (ETY) N:o 2092/91 mukaisista tarkastuksista vuosina 2005 ja 2006 aiheutuneisiin kustannuksiin.
Tukeen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1/2004 (2) 13 artiklan 2
kohdan g alakohtaa.

Muita tietoja: Tuki koskee toimintaa harjoittavia maatalousyrityksiä, jotka tukihakemuksen esittämisajankohtana ovat mukana
asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 tarkoitetussa tarkastusjärjestelmässä, joiden pääasiallinen toimipaikka ja suurin osa viljely- tai
laidunpinta-alasta sijaitsevat Piemontessa ja jotka ovat siirtyneet
tai siirtymässä tavanomaisesta tuotantojärjestelmästä luonnonmukaiseen tuotantojärjestelmään 1. tammikuuta 2005 ja 31.
joulukuuta 2006 välisenä aikana.

Tukea myönnetään seuraavan ensisijaisuusjärjestyksen perusteella:

1) yritykset, jotka siirtyvät ensimmäistä kertaa tavanomaisesta
tuotantojärjestelmästä luonnonmukaiseen tuotantojärjestelmään; tällöin etusijalle asetetaan tarkastusjärjestelmään osallistumisajankohtana nuorten viljelijöiden vetämät yritykset
tai yritykset, joiden vetäjän apurina toimii nuori perheenjäsen, kuten on määritelty kauden 2000–2006 maaseudun
kehittämissuunnitelman toimenpiteiden A ja B yhteydessä;

2) yritykset, jotka ovat luopuneet luonnonmukaisesta tuotantojärjestelmästä ennen 1. tammikuuta 2003 ja jotka ovat sen
jälkeen siirtyneet uudelleen tavanomaisesta järjestelmästä
luonnonmukaiseen järjestelmään; tällöin etusijalle asetetaan
tarkastusjärjestelmään osallistumisajankohtana nuorten viljelijöiden vetämät yritykset tai yritykset, joiden vetäjän apurina
toimii nuori perheenjäsen, kuten on määritelty kauden
2000–2006 maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden A ja B yhteydessä;
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3) yritykset, jotka ovat luopuneet luonnonmukaisesta tuotantojärjestelmästä 1. tammikuuta 2003 jälkeen ja jotka ovat
sittemmin siirtyneet uudelleen tavanomaisesta järjestelmästä
luonnonmukaiseen järjestelmään; tällöin etusijalle asetetaan
tarkastusjärjestelmään osallistumisajankohtana nuorten viljelijöiden vetämät yritykset tai yritykset, joiden vetäjän apurina
toimii nuori perheenjäsen, kuten on määritelty kauden
2000–2006 maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpiteiden A ja B yhteydessä.

1. kiinteän omaisuuden rakentaminen tai parantaminen;

(1) EUVL L 198, 22.7.1991, s. 1.
(2) EUVL L 1, 3.1.2004, s. 1.

4. maatalous- ja kotieläintaloustuotteiden säilytykseen, jalostamiseen ja kaupan pitämiseen liittyvät rakenteet;

2. yrityksen tosiasiallisia tarpeita vastaavien teknisesti kehittyneiden uusien koneiden ja laitteiden hankinta;
3. toteutettaviin investointeihin suoraan liittyvän yrityksen
toiminnan kannalta tärkeiden uusien tietokoneiden, laitteiden
ja tietokoneohjelmistojen hankinta;

5. yleiskulut, joiden osuus saa olla enintään 12 %.
Täytäntöönpanoajankohta: Asetuksen (EY) N:o 1/2004 19
artiklan 1 kohdan mukaisesti vähintään 10 työpäivää tämän
ilmoituslomakkeen toimittamisesta
Tuen numero: XA 121/06
Jäsenvaltio: Italia
Alue: Marche
Tukijärjestelmän nimike: Contributi alle cooperative agricole e
alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei
prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.
Oikeusperusta:

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kestoa ei ole
määritelty, ja se riippuu Marchen alueen päättämistä vuotuisista
talousarviomäärärahoista ja ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o
1/2004 voimassaoloajasta.
Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on parantaa maa- ja metsätalousalalla toimivien maatalouden ja sosiaalitalouden alan
osuuskuntien tulotasoa, elin- ja työolosuhteita tuotantokustannusten alentamiseksi, tuotantotoiminnan tehostamiseksi ja
monipuolistamiseksi, tuotteiden laadun parantamiseksi ja luonnonympäristön, hygieniaolosuhteiden ja eläinten hyvinvoinnin
suojelemiseksi ja parantamiseksi.
Tuensaajat:

1. Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 —
«Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

1. Maa- ja metsätalousalalla toimivat B-tyypin sosiaalitalouden
alan osuuskunnat, jotka on merkitty 18. joulukuuta 2001
annetulla alueellisella lailla nro 34 perustettuun sosiaalitalouden alan osuuskuntien rekisteriin;

2. Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006
avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge
regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

2. Maatalouden ammatinharjoittajiksi (IAP) luokitellut maatalousosuuskunnat ja niiden yhteenliittymät.
Asianomainen ala/asianomaiset alat: Maatalous

Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn tuen kokonaismäärä: Vuodeksi 2006 varattu enimmäismäärä on 150 000 EUR. Tukijärjestelmän seuraavien soveltamisvuosien osalta enimmäismäärärahat vahvistetaan vastaavissa
varainhoitolaeissa, ja ne saavat olla enintään 1 000 000 EUR
vuodessa.
Tuen enimmäisintensiteetti: Tuen bruttointensiteetti ei saa
ylittää 30 %:a tukikelpoisista kustannuksista (40 % epäsuotuisilla
alueilla).

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
Regione Marche
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca
Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del
sistema agroalimentare
Via Tiziano n. 44
I-60100 Ancona
Internet-osoite:

Tukikelpoisen investoinnin arvo ei saa ylittää 60 000 EUR enimmäismäärää.
Investoinnin tarkoituksena on oltava tuotantokustannusten alentaminen, tuotantotoiminnan tehostaminen ja monipuolistaminen, tuotteiden laadun parantaminen ja luonnonympäristön,
hygieniaolosuhteiden ja eläinten hyvinvoinnin suojeleminen ja
parantaminen.
Tukikelpoisten toimenpiteiden on kuuluttava johonkin seuraavista luokista:

1. www.agri-marche.it
2. www.regione.marche.it
Muita tietoja: Tukea myönnetään yksinomaan maatalousalaan
liittyviin hankkeisiin, ja tuensaajat valitaan julkisella tarjouskilpailulla.
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Tuen numero: XA 122/06
Jäsenvaltio: Italia
Alue: Marche
Tukijärjestelmän nimike: Contributi a cooperative o consorzi
di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi
di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base
sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa
con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura
cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi
sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei
prodotti agricoli e forestali.
Oikeusperusta:
1. Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 —
«Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;
2. Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006
avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge
regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».
Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn tuen kokonaismäärä: Vuodeksi 2006 varattu enimmäismäärä on 350 000 EUR. Tukijärjestelmän seuraavien soveltamisvuosien osalta enimmäismäärärahat vahvistetaan vastaavissa
varainhoitolaeissa, ja ne saavat olla enintään 1 000 000 EUR
vuodessa.
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Tuensaajat: Tuensaajina ovat maa- ja metsätalousalalla sekä
elintarviketeollisuudessa toimivat osuuskunnat ja niiden yhteenliittymät, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Marchen
alueella ja jotka on merkitty 23. kesäkuuta 2004 tehdyllä ministeriön päätöksellä perustettuun osuuskuntarekisteriin.
Asianomainen ala/asianomaiset alat: Tuki ei koske mitään
erityistä tuotannonalaa.
Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
Regione Marche
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca
Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del
sistema agroalimentare
Via Tiziano n. 44
I-60100 Ancona
Internet-osoite:
3. www.agri-marche.it
4. www.regione.marche.it
Muita tietoja: Tukea myönnetään yksinomaan maatalousalaan
liittyviin hankkeisiin, ja tuensaajat valitaan julkisella tarjouskilpailulla.
Metsätalousalan osuuskunnille myönnettäviin tukiin sovelletaan
poikkeusta komission asetuksessa (EY) N:o 69/2001 (1) säädettyjen, maatalousalan ulkopuolista vähämerkityksistä tukea
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.
(1) EYVL L 10, 13.1.2001, s. 30.

Tuen enimmäisintensiteetti: Tukikelpoisten kustannnusten on
oltava vähintään 30 000 EUR.
XA-numero: XA 123/06
Tuen osuus ei saa ylittää 75 %:a tukikelpoisista kustannuksista,
ja asetuksen (EY) N:o 1/2004 14 artiklan mukaisesti tuen
määrän on oltava alle 100 000 euroa kolmen vuoden aikana
tuensaajaa kohti.

Jäsenvaltio: Alankomaat
Alue: Provincie Limburg

Täytäntöönpanoajankohta: Asetuksen (EY) N:o 1/2004 19
artiklan 1 kohdan mukaisesti vähintään 10 työpäivää tämän
ilmoituslomakkeen toimittamisesta
Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Kestoa ei ole
määritelty, ja se riippuu Marchen alueen päättämistä vuotuisista
talousarviomäärärahoista ja ryhmäpoikkeusasetuksen (EY) N:o
1/2004 voimassaoloajasta.
Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on edistää osuuskuntien
yhdistymishankkeita, yrityspohjan laajentamista, uusien osuustoiminnallisten yritysten muodostamista osuustoiminta-alan
kilpailukyvyn parantamiseksi, osuukuntien mahdollisuuksia
löytää uusia markkinoita sekä maa- ja metsätaloustuotteiden
tarjonnan keskittämistä ja uudelleenjärjestämistä.

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan
yrityksen nimi: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in ZuidLimburg
Oikeusperusta:
Algemene Subsidieverordening 2004
Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg
Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Läänin myöntämä
kertaluonteinen tuki on 100 000 EUR siirtämishanketta kohti.
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Tuen enimmäisintensiteetti: Maidontuottajalle myönnettävän
tuen enimmäisosuus on 40 % siirtämiskustannuksista ja tuen
enimmäismäärä 100 000 EUR. Edellä mainittu määrä vastaa
sallittua määrää siinä tapauksessa, että viljelijän yleistä etua
koskevasta siirtämisestä seuraa tuotantolaitosten uudenaikaistaminen ja tuotantokapasiteetin kasvaminen. Kun on kyse
laitosten arvonnoususta ja tuotantokapasiteetin lisääntymisestä,
viljelijän osuuden on oltava vähintään 60 % arvonnousuun tai
kapasiteetin kasvuun liittyvistä menoista asetuksen (EY)
N:o 1/ 2004 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Maidontuottaja vastaa itse vähintään 60 %:sta kustannuksista. Melkveehouderij Snijders -hankkeen talousarvio on 1 524 792 EUR.
Täytäntöönpanoajankohta: Tuen myöntämispäätös tehdään
sen jälkeen, kun tätä ilmoitusta koskeva EU:n vastaanottotodistus on saatu.
Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Joulukuusta
2006 31. päivään joulukuuta 2008
Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on yleisen edun nimissä
tapahtuva elinkelpoisilta vaikuttavien maidontuotantoyritysten
siirtäminen alueilta, joilla esiintyy erityisesti kaavoitukseen liittyviä rajoituksia mutta joilla maidontuotannon jatkuminen on
ympäristön ja maiseman laadun kannalta ratkaisevan tärkeää.
Läänin asettamien tavoitteiden mukaan maidontuotantoyrityksen siirtämisellä on pyrittävä maiseman ja ympäristön laadun
parantamiseen ja kestävään kehitykseen.
Asianomainen ala/asianomaiset alat: Tukea myönnettäessä
otetaan huomioon voimaperäistä maidontuotantoa harjoittavat
(pienet ja keskisuuret) yritykset, joiden koko on vähintään 75
NGE-yksikköä (yksikkö, jolla ilmaistaan Alankomaissa maatalousyrityksen tai sen tietyn erityisen tuotantoyksikön eläinlaji- ja
hehtaarikohtaisiin määriin perustuva taloudellinen koko) ja jotka
sijaitsevat sellaisilla eteläisen Limburgin alueilla, joilla kaltevuus
on vähintään 2 %.
Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:
Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland
Internet-osoite: www.limburg.nl

Oikeusperusta:
Algemene Subsidieverordening 2004
Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg
Tukijärjestelmän vuosittaiset menot tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä: Läänin myöntämä
kertaluonteinen tuki on 100 000 EUR siirtämishanketta kohti.
Tuen enimmäisintensiteetti: Maidontuottajalle myönnettävän
tuen enimmäisosuus on 40 % siirtämiskustannuksista ja tuen
enimmäismäärä 100 000 EUR. Edellä mainittu määrä vastaa
sallittua määrää siinä tapauksessa, että viljelijän yleistä etua
koskevasta siirtämisestä seuraa tuotantolaitosten uudenaikaistaminen ja tuotantokapasiteetin kasvaminen. Kun on kyse
laitosten arvonnoususta ja tuotantokapasiteetin lisääntymisestä,
viljelijän osuuden on oltava vähintään 60 % arvonnousuun tai
kapasiteetin kasvuun liittyvistä menoista asetuksen (EY)
N:o 1/ 2004 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Maidontuottaja vastaa itse vähintään 60 %:sta kustannuksista. Melkveehouderij Mingels -hankkeen talousarvio on 1 874 970 EUR.
Täytäntöönpanoajankohta: Tuen myöntämispäätös tehdään
sen jälkeen, kun tätä ilmoitusta koskeva EU:n vastaanottotodistus on saatu.
Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto: Joulukuusta
2006 31. päivään joulukuuta 2008
Tuen tarkoitus: Tuen tarkoituksena on yleisen edun nimissä
tapahtuva elinkelpoisilta vaikuttavien maidontuotantoyritysten
siirtäminen alueilta, joilla esiintyy erityisesti kaavoitukseen liittyviä rajoituksia mutta joilla maidontuotannon jatkuminen on
ympäristön ja maiseman laadun kannalta ratkaisevan tärkeää.
Läänin asettamien tavoitteiden mukaan maidontuotantoyrityksen siirtämisellä on pyrittävä maiseman ja ympäristön laadun
parantamiseen ja kestävään kehitykseen.
Asianomainen ala/asianomaiset alat: Tukea myönnettäessä
otetaan huomioon voimaperäistä maidontuotantoa harjoittavat
(pienet ja keskisuuret) yritykset, joiden koko on vähintään 75
NGE-yksikköä (yksikkö, jolla ilmaistaan Alankomaissa maatalousyrityksen tai sen tietyn erityisen tuotantoyksikön eläinlaji- ja
hehtaarikohtaisiin määriin perustuva taloudellinen koko) ja jotka
sijaitsevat sellaisilla eteläisen Limburgin alueilla, joilla kaltevuus
on vähintään 2 %.
Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite:

Tuen numero: XA 124/06
Jäsenvaltio: Alankomaat
Alue: Provincie Limburg
Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan
yrityksen nimi: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in ZuidLimburg
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Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland
Internet-osoite: www.limburg.nl

