
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok tájékoztatása az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet értel-

mében engedélyezett állami támogatásokról

(2007/C 207/03)

Támogatás száma: XA 100/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunidad Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Régimen de ayudas
compensatorias por los costes de prevención y erradicación de
Salmonelosis en gallinas ponedoras.

Jogalap: Orden, de la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establecen ayudas compensatorias
por los costes de prevención y erradicación de Salmonelosis en
gallinas ponedoras.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az előirányzott költségvetés teljes becsült összege
költségvetési évenként a következő:

a 2007-es költségvetési évben: 400 000 EUR

a 2008-as költségvetési évben: 300 000 EUR

a 2009-es költségvetési évben: 200 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás összege a tény-
leges kiadások legfeljebb 80 %-ának felelhet meg azzal, hogy a
beavatkozással érintett egyedek mindegyike után legfeljebb
1 EUR összegű támogatás nyújtható. Az egyedszámot a támoga-
tási program hatálybalépésének napján a hivatalos adatbázisban
szereplő egyedszám alapján kell megállapítani.

A végrehajtás időpontja: A Bizottság visszaigazolásának beér-
kezését követően, a Valencia Autonóm Közösség Hivatalos
Lapjában való kihirdetést követő naptól.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2009.12.31-ig.

A támogatás célja: A támogatás célja a közegészségügyi szem-
pontból jelentős szalmonellafertőzés megelőzése és felszámolása
a tojótyúkok tartásával foglalkozó gazdaságokban.

10. cikk: Állat- és növénybetegségek és kártevőfertőzés tekinte-
tében adott támogatás.

A támogatható költségeknek a szövetségek által a tojástermelő
gazdaságoknak nyújtott szolgáltatásokhoz kell kapcsolódniuk:
egészségügyi ellenőrzések, a betegség kimutatását célzó tesztek,
vakcinák beszerzése és beadása, növényvédő szerek beszerzése

és alkalmazása, a fertőzött egyedek leölése és megsemmisítése,
takarítás, fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás a létesítményekben
és az eszközökben, feltéve, hogy erre engedélyezett termékek
felhasználásával és megfelelő módszerek alkalmazásával kerül
sor.

Érintett ágazat(ok): Ágazat: előállítás. Alágazat: tojóbaromfi-
tartás.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia

Internetcím: https://www.docv.gva.es/

Egyéb információk: —

Eduardo Primo Millo

mezőgazdasági kutatási,
fejlesztési és innovációs főigazgató

Támogatás száma: XA 113/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: Navarra

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Ayudas para paliar los
daños ocasionados por las lluvias e inundaciones ocurridas en
los meses de marzo y abril en la Comunidad Foral de Navarra.

Jogalap: Orden Foral del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación por la que se regulan las ayudas para paliar los
daños ocasionados por las lluvias e inundaciones ocurridas en
los meses de marzo y abril en la Comunidad Foral de Navarra.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: 2 800 000 EUR.

Maximális támogatási intenzitás: A kedvezőtlen időjárás
okozta jövedelemkiesés 70 %-áig nyújtható támogatás.

A kedvezőtlen időjárás által a mezőgazdasági felszerelésekben
okozott kárra azonban értékének 80 %-áig nyújtható támogatás.
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A végrehajtás időpontja: 2007. június 1.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 1-jétől 2007. december 31-ig.

A támogatás célja: A kis- és közepes méretű mezőgazdasági
üzemek tulajdonosai által elszenvedett jövedelemkiesés ellensú-
lyozása (az 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikkének
(2) bekezdése).

A mezőgazdasági felszerelésekben keletkezett károk ellensúlyo-
zása (az 1857/2006/EK rendelet 11. cikkének (6) bekezdése).

Az érintett ágazat(ok): Kis- és közepes méretű mezőgazdasági
termelőüzemek.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Gobierno de Navarra — Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación
C/ Tudela, 20
E-31003 Pamplona

Internetcím:

http://www.cfnavarra.es/bon/076/F0708527.htm

Egyéb információk: —

Támogatás száma: XA 118/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: Comunitat Valenciana

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Proyecto de orden de la
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, por la que se
adoptan medidas fitosanitarias para la erradicación y control del
organismo nocivo Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye
(Xanthomonas arboricola pv. Pruni).

Jogalap:
1. Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000,

relativa a las medidas de protección contra la introducción
en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad.

2. Ley no 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal.

3. Real Decreto no 58/2005, de 21 de enero, por el que se
adoptan medidas de protección contra la introducción y difu-
sión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales,
así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.

4. Real Decreto no 1190/1998, de 12 de junio, por el que se
regula los programas nacionales de erradicación o control de
organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en
el territorio nacional.

5. Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenci-
ones.

6. Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalitat Valenciana.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: Az Alicante tartománybeli Jávea és Gata de Gorgos
települések területén különböző parcellákon felfedezett kártevő
kiirtásának becsült költsége a 2007. évre összesen 182 085 EUR,
amely a következők szerint oszlik meg:

– megfigyelési és előrejelzési program
(a növény-egészségügyi szolgálat végzi): 113 085 EUR

– a fertőzött növényanyag megsemmisítése: 19 000 EUR

– a megsemmisített növények után fizetett
kárpótlás: 50 000 EUR

Maximális támogatási intenzitás: A megsemmisített növényál-
lomány piaci értékének 100 %-a.

A végrehajtás időpontja: Amint a kártevőirtási és védekezési
rendelkezések hatályba lépnek, de a kártevő azonosításától
kezdve alkalmazott növény-egészségügyi sürgősségi beavatkozás
sérelme nélkül.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A kártevő teljes kiirtásáig, amit akkor lehet feltételezni, ha
legalább két évig baktériummentes az állomány.

Így a 2007-ban elfogadott növény-egészségügyi intézkedések
nyomán legkorábban 2009-ben mondható el, hogy a betegség
megszűnt.

A támogatás célja: 10. cikk: Állat- és növénybetegségek és
kártevőfertőzés tekintetében adott támogatás.

A javasolt intézkedések célja a Prunus nemzetség növénypéldá-
nyait megtámadó Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye
(Xanthomonas arboricola pv. Pruni) baktérium kiirtása és az ellene
való védekezés, valamint a Valencia autonóm körzetben végre-
hajtott növény-egészségügyi intézkedések által okozott károk
ellensúlyozásának szabályozása.

Az alábbi költségek támogatható:

a) a hatóságok által végzett tőirtás és megsemmisítés, amit
természetben térítenek;

b) a megsemmisített ültetvény vagy növényállomány értéke,
amelyet a támogatásról rendelkező rendelet (orden)
I. mellékletében foglalt küszöbök alapján határoznak meg.

Az érintett ágazat(ok): A Prunus nemzetség növénypéldányai.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia
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Internetcím: Jóváhagyás és kihirdetés előtt áll.

A rendelet tervezete a Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación honlapján a „Proyectos de Regímenes de Ayuda
Agrarios” menüpont alatt tekinthető meg. Ez az oldal a követ-
kező linken érhető el:

http://www.agricultura.gva.es/

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
proyecto_de_orden_ayudas_erradicacion_y_control_xanthomo-
nas_campestris.pdf

A kihirdetés után a jogalap a következő címeken lesz elérhető:

https://www.docv.gva.es/portal/

http://www.gva.es/cidaj/cas/sc1/menu.htm

Kelt Valenciában, 2007. május 18-án.

Emiliano Cerdá Esteve
az agrár-élelmiszerügyi védekezésért felelős igazgató

Támogatás száma: XA 124/07

Tagállam: Spanyolország

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Subvenciones destinadas
a la promoción de las mujeres en el medio rural.

Jogalap: Orden APA/1899/2006, de 6 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenci-
ones destinadas a la promoción de las mujeres en el medio rural
y su modificación mediante la orden APA/.../2007, de ... de ...,
(pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado). Esta
modificación se realiza para adaptar dicha Orden APA/1899/
2006, al cambio normativo producido por la sustitución del
Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre
de 2003, sobre aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción, transformación y comercialización de
productos agrarios, al cual se acogía, por el nuevo Reglamento
(CE) no 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de
2006, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado
CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas
dedicadas a la producción de productos agrícolas y por el que se
modifica el Reglamento (CE) no 70/2001.

Asimismo, la citada orden de bases reguladoras debe cumplir
también el nuevo Reglamento de la Ley de Subvenciones, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, motivo por el
cual se han introducido pequeños retoques en la misma.

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A 2007. év során a kedvezményezettek összesen
400 000 EUR állami támogatásban részesülhetnek.

Maximális támogatási intenzitás: A támogatás az egyes
projektek költségeinek legfeljebb 80 %-át fedezheti. Az egy
kedvezményezettnek nyújtott támogatás – az 1857/2006/EK
rendelet 19. cikkében a támogatások halmozódására előírt
szabályok sérelme nélkül – nem haladhatja meg az összes oda-
ítélt állami támogatás 30 %-át.

A végrehajtás időpontja: Attól a naptól fogva, hogy az állami
hivatalos közlönyben megjelent a támogatás pályázati felhívása.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. december 31-ig. A támogatásokra évente lehet
pályázni.

A támogatás célja: A támogatási program az 1857/2006/EK
rendelet 15. cikkének keretébe illeszkedik.

A támogatás az említett 15. cikk következő pontjaiban felsorolt
költségekre nyújtható: (2) bekezdés a) pont i. és ii. alpont,
(2) bekezdés c) pont, (2) bekezdés d) pont ii., iii. és iv. alpont.

– Elsődleges célkitűzés: a vidéken élő nők országos szintű szer-
vezetei által kezdeményezett, a vidéken élő nők helyzetének
javítását célzó projektek támogatása.

– Másodlagos célkitűzések: innovatív jellegű elsődleges mező-
gazdasági termelést végző, a nők számára új munkahelyeket
teremtő vállalkozások ösztönzése és számukra nyújtott
tanácsadás. A nemek szerepével kapcsolatos tanulmányok
készítése, valamint olyan fórumok támogatása, amelyek a
vidéken élő nők helyzetével kapcsolatos ismereteket adnak át.

– Támogatható kiadások: személyi költségek, berendezések,
irodaszerek, beszerzések, utazási költségek, étkezési költségek
és egyéb hasonlók.

Az érintett ágazat(ok): Elsősorban a mezőgazdaság, de a vidéki
területeken folyó más diverzifikációs tevékenység is érintett
lehet.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Desarrollo Rural
C/ Alfonso XII, no 62
E-28014 Madrid

Internetcím: http://www.mapa.es/

Egyéb információk: A támogatandó tevékenységek célja a
vidéken élő nők helyzetének segítése, valamint a vidéken élő
nők által kezdeményezett projektek támogatása tanácsadás, tájé-
koztató rendezvényeken való részvétel, illetőleg a munkaszocio-
lógiai helyzetre irányuló kutatások révén. További cél a kedvez-
ményezettek által végezhető tevékenységek diverzifikációjának
elősegítése.

Francisco Amarillo Doblado
főigazgató
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