
Przekazane przez państwa członkowskie zbiorcze informacje dotyczące pomocy państwa przy-
znanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem

produktami rolnymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 300/04)

Numer XA: XA 96/06

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Gewest

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: pc-
fruit (Proefcentrum Fruitteelt vzw)

Podstawa prawna: Decreet van 19 mei 2006 betreffende de
oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en
Visserij, meer bepaald art. 4. § 2

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy
lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: 5 000 EUR na 1 rok (odnawialne)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 5 000 EUR

Data realizacji: 1 listopada 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznawanej
pomocy indywidualnej: 1 rok, do 31 października 2007 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
oraz rozwój sektorowy

Bardziej szczegółowo, „Pomoc w celu zachęty do produkcji i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych wysokiej jakości”
na podstawie art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z
dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

Sektor(y) gospodarki: Produkcja i zbyt materiału uprawnego
i roślin wysokiej jakości w sektorze szkółkarskim (owocowe i
drzewiaste rośliny ozdobne)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Vlaamse overheid
Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Fonds voor Landbouw en Visserij
WTC III — 12de verd.
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel

Strona internetowa:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Numer XA: XA 26/06

Państwo członkowskie: Niderlandy

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc przyznana przez Hoofd-
bedrijfschap Agrarische Groothandel (Radę ds. Handlu Hurto-
wego Rolnymi Produktami Spożywczymi) na rzecz handlu
hurtowego w sektorze kwiatowo-roślinnym w Niderlandach

Podstawa prawna: Algemene heffingsverordening bloemen en
planten 2004, alsmede de Verordening heffing bloemen en
planten 2005 alsmede hun jaarlijkse rechtsopvolgers, welke
heffingsverordeningen hun wettelijke basis vinden in artikel
126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie

Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy
lub całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel prze-
znaczyła kwotę 1 500 000 EUR na wsparcie techniczne
hurtowników sektora kwiatowo-roślinnego w Niderlandach

Maksymalna intensywność pomocy: 1 500 000 EUR
rocznie

Data realizacji: Po zatwierdzeniu rozporządzenia podatko-
wego (heffingsverordening — patrz „podstawa prawna”) na
poziomie krajowym, zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1/2004, po upływie 10 dni roboczych

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Pomoc techniczna będzie udzielana przez czas
nieokreślony, zważywszy na ciągłą potrzebę posiadania aktu-
alnej wiedzy i informacji rynkowych.

Cel pomocy: Celem jest zwiększenie konkurencyjności
hurtowników sektora kwiatowo-roślinnego poprzez zapew-
nienie stosownej wiedzy i odpowiednich informacji, których
samodzielne zdobycie uniemożliwia niewielki rozmiar tych
przedsiębiorstw. Dotyczy to wsparcia technicznego na mocy
art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1/2004

Sektor(-y) gospodarki: Program dotyczy hurtowników
prowadzących handel kwiatami i roślinami, a tym samym
handlu i sprzedaży produktów rolnych, bez względu na pocho-
dzenie produktów

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel
Postbus 1012
1430 BA Aalsmeer
Nederland

Strona internetowa:

www.hbag.nl oraz www.HBAGbloemen.nl
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Numer XA: XA 69/06

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na badanie na obecność
TSE u kóz przeznaczonych do uboju

Podstawa prawna:

Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit.

Budżet Ministerstwa rolnictwa, środowiska i jakości żywności.
Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, zmienio-
nego rozporządzeniem (WE) nr 214/2005 nakłada na państwa
członkowskie obowiązek przeprowadzania badań kóz na obec-
ność TSE. W budżecie zapisano, że hodowców kóz nie obciąża
się kosztami związanymi z tymi badaniami

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: Łączna kwota środków budżetowych wynosi
rocznie maksymalnie 315 000 EUR. Zakłada się przy tym
liczbę maksymalnie 26 250 kóz rocznie

Maksymalna intensywność pomocy: Całkowite koszty
jednego badania wynoszą 42 EUR. Holandia dopłaca 12 EUR
na kozę przeznaczoną do uboju (powyżej 18. miesiąca życia)
do 30 EUR pochodzących ze współfinansowania udzielanego
przez Komisję Europejską

Data realizacji: Obowiązek badania kóz wprowadzono na
mocy rozporządzenia (WE) nr 214/2005 zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 999/2001. Kosztami badań nie są
obciążani hodowcy kóz. Przedmiotowy program pomocy reali-
zowany jest w Holandii od początku 2005 r. i już wówczas
został zgłoszony jako środek o charakterze tymczasowym.
Początkowo Komisja Europejska zalecała badanie kóz do
połowy 2006 r. Ostatnio Komisja zaleciła, aby badanie kóz
kontynuować do połowy 2007 r. Oczekuje się, że do tego
czasu nastąpi planowana zmiana przepisów dotyczących badań
na obecność TSE.

Tym samym Holandia zgłasza przedłużenie okresu stosowania
powyższego tymczasowego środka pomocy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Pomoc będzie udzielana w obecnej formie do
czasu aż Komisja Europejska podejmie ostateczną decyzję w
sprawie zmiany przepisów wspólnotowych dotyczących
badania kóz przeznaczonych do uboju na obecność TSE.
Komisja na wcześniejszym etapie podała, że badania kóz będą
kontynuowane do połowy 2006 r. Obecnie można oczekiwać,
że kozy będą poddawane badaniu do połowy 2007 r.

Cel pomocy: Uzyskanie danych epidemiologicznych na temat
występowania TSE u kóz. Przedmiotowy środek pomocy wiąże
się z obowiązkiem badania kóz przeznaczonych do uboju na

obecność TSE, który nakłada rozporządzenie (WE)
nr 999/2001. Badania prowadzone przez krótki okres miały
określić występowanie BSE u kóz. Jednak dochód uzyskany z
jednej kozy jest tak niski, że koszty badania na obecność TSE
znacznie go przewyższają. Obciążanie kosztami badań właści-
cieli kóz doprowadziłoby do tego, że przestaliby oni przezna-
czać hodowane przez siebie zwierzęta do uboju. Skutkiem tego
będzie uniemożliwienie przeprowadzania jakichkolwiek badań i
tym samym gromadzenia danych epidemiologicznych, co
byłoby bardzo niewskazane ze względu na znaczenie tego
problemu dla zdrowia publicznego. Dzięki pełnej refundacji
kosztów badań będzie można zapewnić, że kozy będą przezna-
czane do uboju, badania na obecność TSE będą mogły być
prowadzone, a ich wyniki gromadzone

Sektor(-y) gospodarki: Gospodarstwa rolne, zwłaszcza
hodowcy kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Adres internetowy:

www.minlnv.nl/loket

Dalsze informacje: Zgodnie ze zgłoszeniem środek ma
charakter tymczasowy. Pierwotnie przy zgłoszeniu pomocy
państwa zakładano, że okres przyznawania pomocy wynosić
będzie najwyżej rok. Obecnie zakłada się, że badania kóz będą
kontynuowane do połowy 2007 r.

Pomoc na badania na obecność BSE i TSE jest dozwolona
zgodnie ze wspólnotowymi wytycznymi w sprawie pomocy
państwa na badania na obecność TSE, padłego inwentarza i
odpadów z uboju (Dz.U. L 324 z 24.12.2002, str. 2)

Numer XA: XA 95/06

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Vlaams Gewest

Nazwa przedsiębiorstwa, które otrzymuje pomoc indywi-
dualną: PBB (Pépinière Belge — Belgische Boomkwekerij vzw)

Podstawa prawna: Decreet van 19 mei 2006 betreffende de
oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en
Visserij, meer bepaald art. 4. § 2

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej udzielonej
podmiotowi: 15 000 EUR na 1 rok (odnawialne)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 15 000 EUR

Data realizacji: 1 listopada 2006 r.
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 1 rok, do 31 października 2007 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw
oraz rozwój sektorowy

Bardziej szczegółowo, „Pomoc w celu zachęty do produkcji i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych wysokiej jakości”
na podstawie art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z
dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja i zbyt materiału uprawnego
i roślin wysokiej jakości w sektorze szkółkarskim (owocowe i
drzewiaste rośliny ozdobne)

Nazwa i adres organu udzielającego pomocy:

Vlaamse overheid
Beleidsdomein Landbouw en Visserij
Fonds voor Landbouw en Visserij
WTC III — 12de verd.
Simon Bolivarlaan 30
B-1000 Brussel

Strona internetowa:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
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