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UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

Uppgifter från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG)
nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och
medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter
(2007/C 162/04)
Stöd nummer: XA 120/06

Berörda sektorer: Jordbruksföretag med animalie- och vegetabilieproduktion.

Medlemsstat: Italien
Den beviljande myndighetens namn och adress:
Region: Piemonte
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det enskilda stödet:: 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

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

Webbplats: www.regione.piemonte.it/agri

Stödordningens beräknade utgifter per år: 250 000 EUR.
Högsta tillåtna stödnivå: Det högsta stödbeloppet per företag
kan täcka upp till 80 % av kostnaderna under de första två år
som företaget omfattas av kontrollsystemet enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (1). Det högsta tillåtna stödbeloppet är
800 EUR per företag under perioden 2005–2006.
Datum för genomförande: Den 15 december 2006. Stödet
kommer inte att beviljas förrän kommissionen mottagit den
sammanfattande informationen och meddelat det identifieringsnummer som den tilldelar i samband med detta.
Stödordningens varaktighet: Till och med den 30 juni 2007.
Stödets syfte: Att uppmuntra lantbrukare och uppfödare att
ställa om till ekologiska produktionsmetoder genom att stöd
beviljas för att täcka utgifter för kontroller av de ekologiska
produktionsmetoderna i enlighet med förordning (EEG)
nr 2092/91.
Som stödberättigande räknas kostnader under 2005 och 2006
som jordbruksföretagen haft för kontroller i enlighet med
förordning (EEG) nr 2092/91.
Artiklar i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 (2) som
åberopas: Artikel 13.2 g.

Övriga upplysningar: Stödet avser jordbruksföretag som är
aktiva och som vid tidpunkten för stödansökan ingår i ett
kontrollsystem enligt förordning (EEG) nr 2092/91. Företagen
och största delen av deras jordar skall vara belägna i regionen
Piemonte och företagen skall ha ställt om eller börjat ställa om
produktionen från konventionell produktion till ekologisk
produktion under perioden mellan den 1 januari 2005 och den
31 december 2006.

Stöd kommer att beviljas på grundval av följande förteckning
över prioriterade företagstyper

1) Företag som för första gången ställer om från konventionell
till ekologisk produktion. Bland dessa ges förtur till företag
som drivs av en ung lantbrukare vid tidpunkten då företaget
börjar omfattas av kontrollsystemet, i enlighet med åtgärderna A och B i planen för regionalutveckling 2000/2006,
eller som ägs av en lantbrukare vars lantbruksföretag sköts
av en ung lantbrukare i enlighet med föregående.

2) Företag som upphört med ekologisk produktion före den
1 januari 2003 och som på nytt övergår från konventionell
produktion till ekologisk produktion. Bland dessa ges förtur
till företag som drivs av en ung lantbrukare vid tidpunkten
då företaget börjar omfattas av kontrollsystemet, i enlighet
med åtgärderna A och B i planen för regionalutveckling
2000/2006, eller som ägs av en lantbrukare vars lantbruksföretag sköts av en ung lantbrukare i enlighet med föregående.
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3) Företag som upphört med ekologisk produktion efter den
1 januari 2003 och som på nytt övergår från konventionell
produktion till ekologisk produktion. Bland dessa ges förtur
till företag som drivs av en ung lantbrukare vid tidpunkten
då företaget börjar omfattas av kontrollsystemet, i enlighet
med åtgärderna A och B i planen för regionalutveckling
2000/2006, eller som ägs av en lantbrukare vars lantbruksföretag sköts av en ung lantbrukare i enlighet med föregående.

1. Byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom.

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.
(2) EUT L 1, 3.1.2004, s. 1.

4. Anläggningar för lagring, bearbetning eller saluföring av
vegetabiliska eller animaliska produkter.

2. Inköp av nya, tekniskt avancerade, maskiner och utrustning
som är anpassade efter företagets verkliga behov.
3. Inköp av ny datautrustning (hård- och mjukvara) som är
anpassad till företagets produktionsverksamhet och direkt
förknippad med de aktuella investeringarna.

5. Allmänna kostnader upp till högst 12 %.
Datum för genomförande: Senast tio arbetsdagar efter det att
detta meddelande skickats, i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1/2004.
Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet:
Stödets varaktighet är obegränsad men är beroende av både
Regionen Marches årliga budgetanslag och undantagsförordningens giltighetsperiod (Förordning (EG) nr 1/2004).

XA-nummer: XA 121/06
Medlemsstat: Italien
Region: Marche
Namnet på stödordningen: 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.
Rättslig grund:
1. Art. 4 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» .
Stödordningens beräknade utgifter eller totalt årligt belopp
som beviljats företaget som enskilt stöd: För år 2006
beräknas kostnaderna uppgå till högst 150 000 EUR. För de
därefter följande åren av stödordningens tillämpning kommer
kostnaderna att fastställas på grundval av respektive budgetlag,
dock till högst 1 000 000 EUR per år.
Högsta stödnivå: Stödets bruttonivå får inte överstiga 30 % av
de stödberättigande kostnaderna (40 % i mindre gynnade
områden).
Den stödberättigande
60 000 EUR.

investeringen

får

inte

överstiga

Stödets syfte: Att höja inkomstnivån och förbättra levnadsoch arbetsvillkoren för jordbrukskooperativ och sociala kooperativ som är verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn
genom att minska produktionskostnaderna, förbättra och
omfördela produktionen, höja produktkvaliteten och bevara och
förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena och djurskyddet.
Stödmottagare:
1. Sociala kooperativ av typ B i jord- och skogsbrukssektorn
som är upptagna i det register över sociala kooperativ som
inrättades genom regionallag nr 34 av den 18 december
2001.
2. Jordbrukskooperativ och deras sammanslutningar med status
som yrkesmässigt jordbruksföretag (Imprenditore agricolo
professionale – IAP).
Berörd(a) sektor(er): Jordbrukssektorn
Den beviljande myndighetens namn och adress:
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
Webbadress:
1. www.agri-marche.it
2. www.regione.marche.it

Investeringen skall vara avsedd att minska produktionskostnaderna, förbättra och omfördela produktionen, höja produktkvaliteten och bevara och förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena och djurskyddet.
Stöd beviljas till åtgärder inom en av följande kategorier:

Övriga upplysningar: Stödet beviljas uteslutande för investeringar i jordbrukssektorn och stödmottagarna utses genom
anbudsinfordran.
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Stöd nummer: XA 122/06
Medlemsstat: Italien
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Stödmottagare: Kooperativ och kooperativkonsortier som är
verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn och inom jordbruks- och livsmedelsnäringen, samt deras konsortier, och som
har sitt säte i regionen och är upptagna i det statliga registret
över kooperativ, infört den 23 juni 2004 genom dekret från
ministeriet för produktionsverksamhet.

Region: Marche
Berörda sektorer: Inga specifika sektorer.
Stödordningens namn: 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

Den beviljande myndighetens namn och adress:
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
Webbplats:

Rättslig grund:
3. www.agri-marche.it
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».
Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Hösta
belopp för år 2006 är 350 000 EUR. För de följande tillämpningsåren kommer stödet att fastställas på grundval av budgetlagen, men kommer inte under något år att överstiga
1 000 000 EUR.
Högsta tillåtna stödnivå: Det stödberättigande beloppet får
inte vara lägre än 30 000 EUR.

4. www.regione.marche.it
Övriga upplysningar: Bidragen beviljas uteslutande för projekt
som rör jordbrukssektorn, och stödmottagarna utses genom
ansökningsomgångar.
Stöd till skogsbrukskooperativ kommer att beviljas på samma
villkor och med beaktande av taket för stöd av mindre betydelse
i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 (1).
(1) EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.

XA-nummer: XA 123/06
Medlemsstat: Nederländerna

Bidraget får inte överstiga 75 % av nämnda belopp och får inte
överstiga 100 000 EUR per stödmottagare och period om tre
år, jfr. artikel 14 i förordning (EG) nr 1/2004.
Datum för genomförande: Tidigast tio arbetsdagar efter det
att detta meddelande skickats, i enlighet med artikel 19.1 i
förordning (EG) nr 1/2004.
Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet:
Varaktigheten är obegränsad men är avhängig Marche-regionens
årliga fördelning av budgetanslagen och giltighetsperioden för
undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1/2004).
Stödets syfte: Att främja sammanslagning av redan existerande
kooperativ samt att bredda den sociala grunden och få nya
företag att gå samman i kooperativ i syfte att att öka kooperativstrukturens konkurrenskraft, hjälpa kooperativföretagen att
finna nya avsättningsmöjligheter samt koncentrera och omorganisera utbudet av jordbruks- och skogsbruksprodukter.

Region: Provincie Limburg
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det enskilda stödet: Verplaatsing melkveehouderij
Snijders in Zuid- Limburg (Flytt av mjölkboskapsföretag Snijdeers i Zuid-Limburg)
Rättslig grund:
Algemene Subsidieverordening 2004
Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg
Planerade årliga utgifter inom stödordningen, eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:
Sammanlagt provinsbidrag på 100 000 EUR per flytt (engångssumma).
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Högsta stödnivå: Maximistödet per företag uppgår till 40 % av
flyttkostnaderna, med ett tak på 100 000 EUR. Beloppet
motsvarar det tillåtna stödet för lantbrukare om flytten (som
skall vara till allmänhetens gagn) medför modernare anläggningar och ökad produktionskapacitet för lantbrukaren. Om de
berörda anläggningarna ökar i värde, eller produktionskapaciteten ökar måste bidraget från lantbrukaren minst uppgå till
60 % av värdeökningen eller av utgifter som hänger samman
med ökningen. Detta är förenligt med artikel 5.3 och 5.4 i
kommissionens förordning (EG) nr 1/2004. Mjölkboskapsinnehavaren skall själv bidra med minst 60 %. Företaget Snijders har
budgeterat kostnader på 1 524 792 EUR
Datum för genomförande: Beslutet om bidraget kommer att
sändas till förslagsställaren så snart EU bekräftat mottagandet av
denna anmälan.
Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet:
Stödordningen gäller från december 2006 till 31 december
2008.
Stödets syfte: Stödet avser flytt i allmänhetens intresse av
mjölkproduktionsföretag med goda framtidsutsikter från
områden med begränsade möjligheter för fysisk planering men
där mjölboskapshållning är viktig för bevarandet av kulturarv
och landskap. Enligt de målställningar som provinsen har
upprätta skall flytten av ett företag syfta till bevarande av landskap och kulturarv och till hållbarhet.
Berörd(a) sektor(er): Gårdar med intensiv mjölkproduktion
(små och medelstora företag) på minst 75 Nederlandse grootte
eenheden (NGE) berättigar till stöd, förutsatt att de ligger i
områden i Zuid-Limburg med en lutning på 2 % eller mer.
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Algemene Subsidieverordening 2004
Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg
Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt
belopp som beviljats företaget i form av enskilt stöd: Ett
sammanlagt engångsbidrag från provinsen på 100 000 EUR per
flyttning.
Högsta stödnivå: Det högsta tillåtna stödet till mjölkproducenten uppgår till 40 % av kostnaderna för flyttningen upp till
högst 100 000 EUR. Nämnda stödbelopp motsvarar det stöd
som beviljas en lantbrukare då flyttningen sker i det allmänna
intresset och resulterar i modernare anläggningar och en ökning
av produktionskapaciteten. Om det är fråga om en värdeökning
av de berörda anläggningarna skall lantbrukaren bidra med
minst 60 % av det ökade värde som de berörda anläggningarna
betingar efter flyttningen, och när det rör sig om en ökning av
produktionskapaciteten med minst 60 % av utgifterna i
samband med denna ökning. Detta är förenligt med artikel 6.3
och 6.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004. Mjölkproducenten skall själv bidra med minst 60 %. För Mjölkgård
Mingels uppgår de budgeterade kostnaderna till 1 874 970 EUR.
Datum för genomförande: Beslutet om tilldelning av stödet
kommer att offentliggöras så snart EU bekräftat mottagandet av
denna anmälan.
Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet:
Stödordningen gäller från december 2006 till och med den
31 december 2008.

Webbplats: www.limburg.nl

Stödets syfte: Stödet avser flyttning i det allmännas intresse av
mjölkgårdar med gynnsamma framtidsutsikter från områden
med i synnerhet restriktioner när det gäller markanvändningen,
men där närvaron av mjölkgårdar är av avgörande betydelse för
bevarandet av miljöns och landskapets kvalitet. Enligt de mål
som de provinsiella myndigheterna ställt upp skall flyttningen
av en mjölkgård syfta till att bevara landskap och miljökvalitet
samt till att främja en hållbar utveckling.

XA-nummer: XA 124/06

Berörd(a) sektor(er): Gårdar med intensiv mjölkproduktion
(små och medelstora företag) på minst 75 Nederlandse grootte
eenheden (NGE) berättigar till stöd, förutsatt att de ligger i
områden i Zuid-Limburg med en lutning på 2 % eller mer.

Medlemsstat: Nederländerna

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Region: Provincie Limburg
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det enskilda stödet: Verplaatsing melkveehouderij
Mingels in Zuid- Limburg (Flyttning av mjölkgården Mingels i
Zuid-Limburg)

Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

Rättslig grund:

Webbadress: www.limburg.nl

Den beviljande myndighetens namn och adress:
Provincie Limburg
Limburglaan 10
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Nederland

