
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 94/03)

Data przyjęcia decyzji 19.12.2007

Numer pomocy N 123/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Aanpassing van de heffing ter financiering van onderzoek en ontwikkeling in de
Pluimveesector en de preventie van Pluimveeziekten

Podstawa prawna Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap
Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Verordening van het Productschap
Pluimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2006,
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de
Verordening bestemmingsheffingen legsector 2006, Verordening van het
Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de Verordening bestemming-
sheffingen Pluimveevleessector (2006) (PPE-2006-I)

Rodzaj środka pomocy Skorygowanie trzech określonych opłat parafiskalnych (wcześniej zatwierdzo-
nych pod numerami N 451/98 i N 334/99)

Cel pomocy Środek pomocy zostaje zmieniony zgodnie z wnioskiem wysuniętym przez
sektor, dotyczącym zmiany podstawy opłat na fundusz badań naukowych i
fundusz zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bardziej wyważonego rozłożenia
opłat w całym sektorze drobiowym

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia na projekty badawcze i rozwojowe oraz rekompensatę
zapobiegania chorobom zwierzęcym. Opłata parafiskalna

Budżet 4 656 874 EUR

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo: sektor jaj i drobiu, sektor badań i rozwoju

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschap voor Pluimvee en Eieren
Postbus 4600
2700 AL Zoetermeer
Nederland

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 14.11.2007

Numer pomocy N 209/07

Państwo członkowskie Węgry

Region —
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Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Állatjóléti körülmények javítása — sertés ágazat

Podstawa prawna A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2007. ( ) FVM rendelet-terve-
zete a sertés ágazat támogatásáról

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt w sektorze wieprzo-
winy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczne wydatki: 6 000 mln HUF

Całkowity budżet: 39 000 mln HUF

Intensywność pomocy 100 % kosztów kwalifikowanych (utracone dodatkowe koszty i przychód ze
względu na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt)

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055 Budapest

Inne informacje (w szczególności zobowiązania państwa członkowskiego i/lub obowiązek
dostarczenia Komisji sprawozdania z realizacji)

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 11.10.2007

Numer pomocy N 488/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region England, Scotland, Wales and Northern Ireland

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

TSE testing of sheep and goats fallen stock

Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwal-
czania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii, zmienione:

— the TSE (No 2) Regulations 2006 (SI 2006/1228),

— the TSE (Scotland) Regulations 2006 (SSI 2006/530),

— the TSE (Wales) Regulations 2006 (SI 2006/1226) (W.117),

— the TSE Regulations (Northern Ireland) 2006 (SI 2006/202)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Choroby zwierząt

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: 22,4 mln GBP (około 32,9 mln EUR)

Roczny budżet: 3,2 mln GBP (około 4,7 mln EUR)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy Przedłużenie od 1 marca 2008 r. do 1 marca 2014 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Defra
1A Page Street
Westminster
London SW1P 4PQ
United Kingdom

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 15.10.2007

Numer pomocy N 489/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

TSE testing of fallen cattle aged over 24 months

Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwal-
czania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii, zmienione:

— the TSE (No. 2) Regulations 2006 (SI 2006/1228),

— the TSE (Scotland) Regulations 2006 (SSI 2006/530),

— the TSE (Wales) Regulations 2006 (SI 2006/1226) (W.117),

— the TSE Regulations (Northern Ireland) 2006 (SI 2006/202)

Rodzaj środka pomocy Program

Cel pomocy Choroby zwierząt

Forma pomocy Dotacja

Budżet Roczny budżet: 4,26 mln GBP (6,28 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Przedłużenie od 31 grudnia 2008 r. do 1 marca 2014 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Defra
1A Page Street
Westminster
London SW1P 4PQ
United Kingdom

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 4.12.2007

Numer pomocy N 538/07

Państwo członkowskie Austria

Region Niederösterreich

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Beihilfen zur Behebung von Katastrophenschäden

Podstawa prawna Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Behebung von Katastrophen-
schäden des Landes Niederösterreich

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata za szkody spowodowane przez klęski żywiołowe w 2007 r.

Forma pomocy Dotacja

Budżet Budżet roczny oszacowany na około 70 000 EUR, jak zgłoszono w sprawie
N 564a/04

Intensywność pomocy 30 % w szczególnie poważnych przypadkach 50 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy Pomoc jednorazowa

Sektory gospodarki Załącznik I

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Gruppe Land- und Forstwirtschaft
Abteilung Landwirtschaftsförderung
Landhausplatz 1
A-3109 St. Pölten

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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