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TEAVE LIIKMESRIIKIDELT
Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist
põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava
riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001
(2010/C 90/07)
Abi nr: XA 261/09

kultuuride seemne ning seemnekartuli tootmise ja kasutamise
edendamiseks.

Liikmesriik: Bulgaaria
Piirkond: —
Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:
Помощ за насърчаване производството и използването на висо
кокачествени семена

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Taimekasvatus ning
teravilja-, õli-, kuivsööda- ja tehniliste kultuuride seemne ning
seemnekartuli tootmine.
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

1. Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, т. 1, буква „а“ от Закона
за подпомагане на земеделските производители;

Darzhaven fond „Zemedelie“
bul. Tsar Boris III 136
1618 Sofia
BULGARIA

2. Määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 14 lõike 2 punkt e.

Veebileht:

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma: Abi eelarve kogumaht kogu abikava
rakendamise perioodiks on kuni 5 771 519 BGN levi.

http://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/shemi_durjavni_
pomoshti_reglament_1857_2006/

Õiguslik alus:

Aastane suurim kogueelarve jaguneb järgnevalt

Abi antakse subsideeritud teenustena, mida osutab IASAS
(Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол (ИАСАС)), mille kaudu vastavalt määruse (EÜ)
nr 1857/2006 artikli 14 lõikele 5 ning asjaomasele seadusele
(Закон за посевния и посадъчен материал) kontrollib põlluma
jandus- ja toiduaineteminister seemnekasvatust. Abi ei hõlma
rahalisi otsemakseid tootjatele.

2010. aastaks: 1 352 345 BGN;
2011. aastaks: 1 412 785 BGN;
2012. aastaks: 1 472 047 BGN;
2013. aastaks: 1 534 342 BGN.
Abi suurim osatähtsus:
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 14 lõike 2 punk
tile e – 100 % abikõlblikest kuludest järgmisteks teenusteks:
— seemnekasvatuse põldtunnustamine;
— siltide väljaandmine;
— sertifitseerimiseks ettenähtud
võtmine;

Muu teave:

seemnepartiidest

proovide

— seemneproovide laboratoorne analüüs põllukultuurirühmade
kaupa;
— seemnepartiide järelkontroll.
Rakendamise kuupäev: 1. jaanuar 2010
Abikava või üksiktoetuse kestus: 31. detsember 2013
Abi eesmärk: Abi väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele
kõrgekvaliteedilise teravilja-, õli-, kuivsööda,- ja tehniliste

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 14 lõikele 6 on
kõikidel asjaomase piirkonna abikõlblikel tootjatel võimalus
saada abi objektiivselt kindlaksmääratud tingimustel. Abi ei
anta tagasiulatuvalt juba läbiviidud tegevuste rahastamiseks.
Abi katab 100 % selliste eespool nimetatud teenuste maksumu
sest, mida osutatakse asjaomase seadusega (Закон за посевния и
посадъчен материал) ja sellekohaste õigusaktidega kehtestatud
kohustuslike kontrollimeetmetega seotud teenuste kulude kat
miseks.

Abi nr: XA 264/09
Liikmesriik: Hispaania
Piirkond: Castilla y León (provincia de Salamanca)
Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:
subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos
para la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.
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Õiguslik alus: proyecto de bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de ganaderos para
la financiación de sistemas de control lechero, anualidad 2010.

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma: 2010. aastaks abikavas ettenähtud kulu
tuste summa on 20 500 EUR (kakskümmend tuhat viissada
eurot), mis hõlmab laenuvõimalusi ühistutele kogusummas
12 000 EUR (kaksteist tuhat eurot) ja laenuvõimalusi liitudele
kogusummas 8 500 EUR (kaheksa tuhat viissada eurot).

8.4.2010

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Excma. Diputación Provincial de Salamanca
C/ Felipe Espino, 1
37002 Salamanca
ESPAÑA
Veebileht:
http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2010/
ControlLechero.pdf
Muu teave:

Abi suurim osatähtsus: Abi osatähtsus ei tohi ületada 50 %
abikõlblikest kulutustest ega 12 000 EUR ühistute puhul või
8 500 EUR liitude puhul.

Rakendamise kuupäev: Alates kuupäevast, mil vabastustaotluse
registreerimisnumber avaldatakse komisjoni põllumajanduse ja
maaelu arengu peadirektoraadi veebisaidil.

Abikava või üksiktoetuse kestus: kuni 31. detsembrini 2010.

Käesolev toetus on kooskõlas mis tahes muu toetuse, abi,
vahendite või tuluga, mida võib toetatavale tegevusele eraldada
mis tahes avalik-õiguslik või eraõiguslik isik, riiklik või Euroopa
Liidu amet või asutus või rahvusvaheline organisatsioon,
eeldusel et see ei ületa komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2006
artikli 16 lõike 1 punktis b sätestatud abi ülemmäära (kuni
70 % tehtavate testide kuludest).
Abisaajad peavad täitma kõiki määruse artikli 16 lõike 1
punktis b sätestatud tingimusi, mis tähendab, et abikava ei
hõlma rutiinset piima kvaliteedi kontrolli.

Abi eesmärk:
Abi eesmärk on toetada Salamanca kariloomade geneetilise
kvaliteedi säilitamist ja parandamist piimaveiste, -lammaste ja
-kitsede piima ja geneetilise kvaliteedi järelevalve kaudu, mida
teostavad Salamanca provintsi loomakasvatajate liidud ja
ühistud.

Abi nr: XA 279/09
Liikmesriik: Prantsusmaa
Piirkond: Département de la Seine-Maritime

Käesolev abikava kuulub komisjoni 15. detsembri 2006. aasta
määruse (EÜ) nr 1857/2006 (mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega
tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava
riigiabi suhtes) artikli 16 lõike 1 puntki b kohaldamisalasse.

Abikõlblikud kulud on nii loomakasvatajate ühistute kui ka
liitude puhul jooksvad kulud, millel on selge ja vahetu seos
toetatava tegevusega (tehnilise abi andmine loomade geneetilise
kvaliteedi ja tootlikkuse määramiseks ettenähtud programmide
rakendamiseks) ning mis on seotud järgmisega:

Abikava nimetus või üksiktoetust saava äriühingu nimi:
Aides à la réalisation de diagnostics énergétiques «Planète» dans les
exploitations agricoles (Seine-Maritime)
Õiguslik alus:
Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales
Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités terri
toriales
Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la poli
tique agricole départementale, période 2009-2012.

— kolmandate osapoolte tehtud testid loomade geneetilise
kvaliteedi ja tootlikkuse määramiseks;

— kaudsed maksud, mida saab tagasi nõuda või hüvitada, ei ole
abikõlblikud.

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: loomakasvatus

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
üksikabi üldsumma: 30 000 EUR aastas
Abi suurim osatähtsus: 100 %, kui alla 200 EUR.
Rakendamise kuupäev: Abikava jõustub päeval, mil vabastus
taotluse registreerimisnumber avaldatakse Euroopa Komisjoni
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veebilehel.
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Abikava või üksiktoetuse kestus: Ajavahemik 2009–2012
Abi eesmärk:
Abi eesmärk on aidata põllumajandusettevõtjail välja selgitada
oma tootmissüsteemis otsese ja kaudse energiakasutuse tugevad
ja nõrgad küljed. Selline kaardistamine aitab otsustada, kas
põllumajandusettevõttesse on vaja investeerida või on võimalik
leida muid lahendusi olukorra parandamiseks.
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Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Monsieur le Président du département de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex 1
FRANCE
Veebileht:

Abi antakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 15
sätetele.

http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-ala-realisation-de-diagnostic-energetique-planete-dans-lesexploitations-agricoles-+-formulaire-t2.pdf

Asjaomane sektor/asjaomased sektorid: Kogu põllumajandus
sektor

Muu teave: —

