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UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA
Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr
1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och
medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av
förordning (EG) nr 70/2001
(2010/C 156/03)
Statligt stöd nr.: XA 40/10
Medlemsstat: Litauen

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:
Till och med den 31 december 2013.
Stödets syfte:

Region: —

Stöd till små och medelstora företag.

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det individuella stödet: Paramos teikimas už šaluti
nių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pašalinimą
ir sunaikinimą (schemos Nr. XA 249/09 pakeitimas)

Att ge stöd till företag och jordbrukare som är verksamma i
animaliesektorn för att säkra ett enhetligt program för övervak
ning och säkert bortskaffande av avlivade eller självdöda djur.

Rättslig grund: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei žemės ūkio
ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3D-815 pripaži
nimo netekusiais galios „pakeitimo“ projektas.
Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:
3 100 000 LTL (898 550 EUR till den officiella växelkursen).
Högsta tillåtna stödnivå:
1. Upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande och de
struering av avlivade eller självdöda djur om det finns en
skyldighet att utföra TSE-test på djuren i fråga.
2. Upp till 100 % av kostnaderna för bortskaffande och upp till
75 % av kostnaderna för destruering

Artikel 16 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006
gäller.
Berörd(a) sektor(er): Primärproduktion av jordbruksprodukter.
Den beviljande myndighetens namn och adress:
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA
Webbplats:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=
22363&p_query=&p_tr2=&p_org=13&p_fix=y
Övriga upplysningar: När denna statliga stödordning trader i
kraft upphör stödordning nr XA 249/09 att gälla.

— vid bortskaffande av döda nötkreatur, får eller getter som
inte omfattas av kravet på TSE-test,
— vid bortskaffande av döda hästar,
— vid bortskaffande av döda grisar, om grisuppfödaren har
högst 1 000 grisar.
3. Upp till 18 % av kostnaderna för bortskaffande och destrue
ring
— vid bortskaffande av döda grisar, om grisuppfödaren har
mer än 1 000 grisar,
— vid bortskaffande av döda fåglar.
Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft sedan
kommissionen sänt ett mottagningsbevis, gett ordningen ett
identifikationsnummer och offentliggjort informationen om
stödordningen på Internet.

Statligt stöd nr.: XA 41/10
Medlemsstat: Slovenien
Region: Goriška statistical region
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det individuella stödet: Podpore programom razvoja
podeželja v Mestni občini Nova Gorica
Rättslig grund: Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in
investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Go
rica
Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:
Omkring 56 000 EUR per år.
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Högsta tillåtna stödnivå:
— Investeringar i jordbruksföretag: upp till 40 % av de stödbe
rättigande kostnaderna exklusive moms.
— Delfinansiering av försäkringspremier: upp till 50 % av de
stödberättigande kostnaderna.

C 156/5

3. Sammanläggning av skiften (artikel 13):
— Syften: minskning av produktionskostnader som orsakas
av att skiftena är små och utspridda.
— Stödberättigande kostnader: juridiska och administrativa
kostnader, inklusive inspektionskostnader.

— Sammanläggning av skiften: upp till 100 % av de stödbe
rättigande kostnaderna exklusive moms.

4. Uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket
(artikel 14):

— Kvalitetsprodukter: upp till 100 % av de stödberättigande
kostnaderna exklusive moms, ska tillhandahållas i form av
subventionerade tjänster.

— Syften: att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter
från jordbruket.

— Tillhandahållande av tekniskt stöd: upp till 100 % av de
stödberättigande kostnaderna exklusive moms, ska tillhanda
hållas i form av subventionerade tjänster.
Datum för genomförande: Från den dag då registreringsnum
ret för ansökan om undantag för stödordningen offentliggörs på
webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat
för jordbruk och landsbygdsutveckling.
Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:
Till och med den 31 december 2013.
Stödets syfte:

— Stödberättigande kostnader: kostnader för marknads
undersökningar, produktutformning och produktdesign,
inklusive stöd till utarbetande av ansökningar om god
kännande av geografiska beteckningar, ursprungsbeteck
ningar eller särartsskydd i enlighet med tillämpliga ge
menskapsförordningar; kostnader för att införa kvalitets
säkringssystem, t.ex. ISO 9000 eller 14000, system ba
serade på riskanalys och kritiska kontrollpunkter
(HACCP) och spårbarhetssystem eller system för att säkra
att normer för äkthet, saluföringsnormer eller miljörevi
sionsnormer efterlevs; kostnader för att utbilda personal i
sådana system; avgifter som tas ut av erkända certifie
ringsorgan för inledande certifiering av kvalitetssäkrings
system och liknande system.
5. Tillhandahållande av tekniskt stöd (artikel 15):

1. Investeringar i jordbruksföretag (artikel 4):
— Syften: delfinansering av investeringar i primärproduk
tion av jordbruksprodukter vid jordbruksföretag för att
minska produktionskostnaderna, förbättra och omfördela
produktionen, höja kvaliteten och bevara och förbättra
den naturliga miljön, hygienförhållandena eller nivån på
djurskyddet.
— Stödberättigande kostnader: byggande, förvärv eller för
bättring av fast egendom, inköp av maskiner och utrust
ning, inklusive datorprogram, upp till tillgångens mark
nadsvärde, allmänna kostnader som har samband med
dessa utgifter, exempelvis för arvoden till arkitekter, in
genjörer och konsulter samt för genomförbarhetsstudier
och förvärv av patent och licenser samt köp av mark
(annan än mark för byggnadsändamål).
2. Försäkringspremier (artikel 12):
— Syften: lindring av konsekvenserna och riskerna för jord
bruksgrödor till följd av naturkatastrofer, och minskning
av förluster till följd djursjukdomar.
— Stödberättigande kostnader: kostnader för försäkringspre
mier som ger skydd mot skador på grödor och frukt som
orsakas av väderförhållanden under en odlingssäsong,
och kostnader för försäkringspremier som ger skydd
mot förluster till följd av djursjukdomar under ett försäk
ringsår.

— Syften: förbättra effektivitet och sakkunskap genom del
finansiering av kostnaderna för utbildning, konsulttjäns
ter, anordnande av evenemang för kunskapsutbyte mel
lan företag, tävlingar, utställningar och mässor, delta
gande i tävlingar, spridning av vetenskaplig kunskap,
publikationer och webbsidor.
— Stödberättigande kostnader: när det gäller utbildning för
jordbrukare och jordbruksanställda: kostnader för att or
ganisera utbildningsprogrammet, kostnader för resa och
uppehälle för deltagare; när det gäller anordnande och
deltagande i evenemang för kunskapsutbyte mellan före
tag, i tävlingar, utställningar och mässor: deltagaravgifter,
resekostnader, publikationer, hyra för utställningslokaler,
symboliska priser som delas ut (upp till ett värde av
250 EUR per pris och vinnare); publikationer såsom ka
taloger eller webbsidor där man presenterar faktauppgif
ter om producenter från en viss region eller om pro
ducenter av en viss produkt, förutsatt att uppgifterna
och presentationen är neutrala och att alla berörda pro
ducenter har samma möjligheter att få vara med i pub
likationen.
Berörd(a) sektor(er): Alla jordbrukssektorer.
Den beviljande myndighetens namn och adress:
Mestna občina Nova Gorica
Trg E. Kardelja 1
SI-5000 Nova Gorica
SLOVENIJA
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Webbplats:

Webbplats:

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=
603

http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.03.046.110.2009.pdf

Övriga upplysningar: —

Statligt stöd nr.: XA 42/10
Medlemsstat: Cypern
Region: Cypern
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det individuella stödet: Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και οι περί Οργανισμού Γεω
ργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010
Rättslig grund:
α) Ο περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικός) Νόμος του
2010 και οι περί Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποι
ητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2010 οι οποίοι εγκρίθηκαν με
την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας
5 Αυγούστου 2009
β) Η Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθ.
312 ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2009 όπως δημοσιεύθηκε
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της
18ης Σεπτεμβρίου 2009

http://www.oga.org.cy/images/users/1/23.01.050.163-2009.pdf
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/
9D62E9F65B0DBB94C22576390025F89F/$file/
Απόφαση%20Αρ.%20312.pdf
Övriga upplysningar: Genom antagandet av 2010 års (änd
rings)lag om jordbruksförsäkring och 2010 års (ändrings)förord
ningar (nr 2) om organisationen för jordbruksförsäkring ändras
de gällande bestämmelserna om jordbruksförsäkring på följande
sätt: a) skyddet omfattar även skador på lövfällande träd orsa
kade av höga temperaturer; b) skyddet omfattar även skador på
kärnfrukter och stenfrukter orsakade av ogynnsamma väderför
hållanden under blomningen; c) definitionen av frukter från
lövfällande träd innefattar även valnötter; d) den period under
vilken skador på fruktträd och vinstockar täcks av skyddet för
längs så att den inleds före blomningen. För att försäkrings
systemet för fruktträd och jordbruksförsäkringssystemet gene
rellt sett ska förbli livskraftiga, och för att organisationen för
jordbruksförsäkring ska kunna fullgöra sina skyldigheter gente
mot de försäkrade jordbrukarna, bedöms det som nödvändigt
att höja försäkringspremien för kärnfrukter och stenfrukter från
6 % till 10 %. Detta innebär en höjning av den årsavgift som
betalas av både jordbrukarna och staten, eftersom försäkrings
premien subventioneras med 50 % (omkring 250 000 EUR).
Detta stöd innebär en ändring av den befintliga stödåtgärden
XA 77/08 med titeln ”Stöd för betalning av försäkringspremier”.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:
250 000 EUR.
Högsta tillåtna stödnivå: 50 %
Datum för genomförande: 19 mars 2010.

Statligt stöd nr.: XA 43/10

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:
Till och med den 30 juni 2014.

Medlemsstat: Spanien

Stödets syfte: Försäkringspremier (artikel 12 i förordning (EG)
nr 1857/2006).

Region: —

Berörd(a) sektor(er):
A10201 – Odling av druvor
A10204 – Odling av kärnfrukter och stenfrukter
A10205 – Odling av andra trädfrukter, bär samt nötter
Den beviljande myndighetens namn och adress:
Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης
Ζήνωνος Χρ. Σώζου 29-31
Λευκωσία/Nicosia
ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS
(Agricultural Insurance Organisation
Zinonos Chr. Sozou 29-31
Nicosia
CYPRUS)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det individuella stödet: Ayudas para fomentar la
producción de productos de calidad
Rättslig grund: Proyecto de Real Decreto …/2010, de … de …,
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a las agrupaciones de productores de plantas vivas y
productos de la floricultura para mejorar la producción, la co
mercialización y la formación del sector.
Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:
Årligt belopp: 2 083 333 EUR.
Det totala stödet enligt avsnitten 1–3 i det kungliga dekretet får
uppgå till högst 250 000 EUR per producentgrupp för verksam
het som bedrivs i högst tre år.
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Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av den faktiska kostnaden för
producentgrupper som är små eller medelstora företag.

Rättslig grund: Ayuda individual nominativa: Presupuestos de
la Generalitat 2010

Datum för genomförande: Från den dag då registreringsnum
ret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för
kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygds
utveckling.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt
belopp för individuellt stöd som beviljats företaget:
500 000 EUR.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:
Till och med den 31 december 2013.
Stödets syfte:
Att förbättra kvalitet och urval i fråga om levande växter och
blomsterprodukter för att öka deras marknadsvärde. Artikel 14 i
kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006.
Stödberättigande verksamheter:
A. Marknadsundersökningar, produktutformning och produkt
design.
B. Införande av kvalitetssäkringssystem, t.ex. ISO 9000 eller
14000, system baserade på riskanalys och kritiska kontroll
punkter och spårbarhetssystem eller system för att säkra att
saluföringsnormer eller miljörevisionsnormer efterlevs eller
andra system för kvalitetsproduktion som, med hjälp av
kontrollmekanismer som sköts av oberoende organ, ger om
fattande garantier för spårbarhet, kvalitet och konsument
information och vars krav går utöver dem som anges i
den grundläggande lagstiftningen om levande växter och
blomsterprodukter och avser en eller flera produktionsoch saluföringsfaser.
C. Inledande certifiering av system enligt B.
Berörd(a) sektor(er): Levande växter och blomsterprodukter.
Den beviljande myndighetens namn och adress:

Högsta tillåtna stödnivå: 100 %
Datum för genomförande: Från och med den dag då registre
ringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på
webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för jordbruk
och landsbygdsutveckling.
Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:
december 2010.
Stödets syfte:
Deltagande i mässor; anordnande av forum för kunskapsutbyte
mellan företag och samordning av företag som exporterar till
utlandet.
Informationskampanjer för att marknadsföra apelsiner och kle
mentiner och öka konsumtionen genom att framhäva deras
näringsmässiga kvaliteter och därmed sammanhängande hälso
fördelar, utan några hänvisningar till företag, varumärken eller
ursprung; insamling och granskning av vetenskaplig information
för att lämna förslag till införande på de förteckningar som
sammanställs i enlighet med förordning (EG) nr 1924/2006
om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel; för
bättrade kunskaper om marknadsutveckling, branschinfor
mationscentrum och förbindelser med gemenskapens, statens
och den självstyrande regionens myndigheter; främjande av av
talsmässiga förbindelser i sektorn och standardisering av avtal;
tekniska kvalitetsåtgärder: övervakning av skadegörare och sjuk
domar samt forskningsprogram. Dessa verksamheter omfattas
av artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006
av den 15 december 2006.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Paseo de Infanta Isabel, 1
28014 Madrid
ESPAÑA

Berörd(a) sektor(er): Små och medelstora företag inom jord
brukets livsmedelsindustri i Comunitat Valenciana.

Webbplats:

Den beviljande myndighetens namn och adress:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/ayudas_floricultura.
pdf

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Övriga upplysningar: —

Webbplats:
Statligt stöd nr.: XA 47/10
Medlemsstat: Spanien
Region: Comunitat Valenciana
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot det individuella stödet: Intercitrus

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
intercitrus2010.pdf
Övriga upplysningar: —
La Directora General de Comercialización
Marta VALSANGIACOMO GIL

