
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 228/09)

Numer XA: XA 215/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Provincia autonoma di Trento

Nazwa programu pomocy:

Attività di selezione finalizzata al miglioramento qualitativo del
bestiame attraverso il programma di rilevamento del carattere
BCS

Podstawa prawna:

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati» art. 43, lettera b)

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 214 del
1o febbraio 2008, modificata con delibera n. 1012 del 18 aprile
2008, criteri attuativi dell'art. 43, lettera b) della L.P.4/2003

Planowane w ramach programu wydatki roczne lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Kwota rocznych wydatków przewidziana w budżecie wynosi
600 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Wkład prowincji
wyniesie 70 % kosztów przeprowadzonych testów

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru identyfi-
kacyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji
— Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Czas trwania programu: Pomoc może być przyznawana nie
dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Poprawa jakości zwierząt gospodarskich poprzez
działania w zakresie doboru młodych zwierząt wpisanych do
ksiąg stadnych gatunków hodowanych w prowincji Trento,
mające na celu ulepszenie „cech funkcjonalnych” (negatywnie
skorelowanych z produkcją), takich jak płodność, żywotność,
wydajność i zdolność zwierząt do adaptacji w środowisku
górskim poprzez określenie ich kondycji w skali BCS. Podstawą
stosowania programu pomocy jest art. 16 ust. 1 lit. b) rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Agricoltura e alimentazione
Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole
Via G.B. Trener, 3
I-38100 Trento

Adres internetowy:

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=
9&Type=FulView
http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?
Item=9

Numer XA: XA 216/08

Państwo członkowskie: Republika Litewska

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc:

Parama veislininkystei (Schemos Nr. XA 67/07 pakeitimas)

Podstawa prawna:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d.
įsakymas Nr. 3D-302 „Dėl paramos veislininkystei taisyklių
patvirtinimo“

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
28 000 000 LTL albo 8 109 360 EUR po oficjalnym kursie
wymiany

Maksymalna intensywność pomocy:

— maksymalna intensywność pomocy wynosi do 100 %
kosztów administracyjnych związanych z ustanowieniem i
utrzymaniem ksiąg hodowlanych,

— do 70 % kosztów testów przeprowadzanych przez i w
imieniu stron trzecich w celu stwierdzenia jakości gene-
tycznej albo wydajności zwierząt gospodarskich, z wyjąt-
kiem kontroli przeprowadzonych przez właściciela zwierząt
gospodarskich i rutynowych kontroli jakości mleka,

— do 40 % kosztów wprowadzania innowacyjnych technik
karmienia zwierząt albo praktyk na poziomie gospodarstw
rolnych, z wyjątkiem kosztów sztucznego zapłodnienia, do
dnia 31 grudnia 2011 r.,

— do 100 % kosztów organizacji i uczestnictwa w konkursach,
wystawach, targach i forach, działaniach edukacyjnych i
szkoleniowych oraz działaniach służących rozpowszech-
nianiu wiedzy naukowej (konferencjach, seminariach, wyda-
rzeniach zawodowych i naukowych, wydawaniu publikacji)

Data realizacji: System pomocy wejdzie w życie po oficjalnym
opublikowaniu przez Komisję niniejszego zestawienia informacji
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

W przypadku pomocy dotyczącej kosztów wprowadzania inno-
wacyjnych technik karmienia zwierząt albo praktyk na poziomie
gospodarstw rolnych, z wyjątkiem kosztów dotyczących sztucz-
nego zapłodnienia, do dnia 31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP:

— mająca na celu: zachęcenie hodowców o wzięcia udziału w
ocenie stada hodowlanego na podstawie potomstwa i w
innych programach selekcji,

— zwiększenie produktywności zwierząt hodowlanych i popra-
wienie ich potencjału genetycznego oraz rozwój stad o
wysokiej wartości hodowlanej,

— zebranie danych dotyczących produktywności zwierząt i ras
oraz rozwój oprogramowania służącego do hodowli bydła i
selekcji zwierząt, wykorzystującego jedną sieć komputerową,

— modernizację technologii oceny produkcyjności zwierząt i
jakości mięsa,

— zachęcenie hodowców do hodowli zwierząt o wysokiej
wartości hodowlanej oraz podniesienie wartości hodowla-
nych zwierząt,

— zachowanie i udoskonalanie ras zwierząt hodowlanych oraz
ich puli genetycznej na Litwie,

— przeprowadzenie oceny zwierząt hodowlanych, organizo-
wanie pokazów zwierząt targów, forów, konkursów i działań
szkoleniowych (konferencji, seminariów, wydarzeń zawodo-
wych i naukowych, wydawanie publikacji).

Stosuje się art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Kwalifikowalne wydatki:

1) Koszty administracyjne związane z zakładaniem i prowadze-
niem ksiąg stada.

2) Koszty testów przeprowadzanych przez i w imieniu stron
trzecich w celu stwierdzenia jakości genetycznej albo wydaj-
ności zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem kontroli przepro-
wadzonych przez właściciela zwierząt gospodarskich i ruty-
nowych kontroli jakości mleka.

3) Koszty wprowadzania innowacyjnych technik karmienia
zwierząt albo praktyk na poziomie gospodarstw rolnych, z
wyjątkiem kosztów dotyczących wprowadzenia albo wyko-
nywania sztucznego zapłodnienia.

4) Koszty organizacji i uczestniczenia w konkursach, wysta-
wach, targach i forach, działaniach edukacyjnych i szkolenio-
wych oraz rozpowszechnianiu wiedzy naukowej (konferen-
cjach, seminariach, wydarzeniach zawodowych i naukowych,
wydawaniu publikacji)

Sektor(-y) gospodarki: Hodowla zwierząt (bydło, konie, świnie,
owce, kozy)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6)
LT-01103 Vilnius

Adres internetowy:

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4065/

Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej
Vidmantas KANOPA

Numer XA: XA 217/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Przedsiębiorstwo otrzymujące pomoc indywidualną:

Asociación de ovino-caprino lechero valenciano, ASOCVAL

Podstawa prawna:

Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, que concede la subvención basada en una línea nominativa
descrita en la ley 15/2007 de presupuestos de la Generalitat

Roczne planowane wydatki: 18 000 EUR w roku 2008

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru rejestra-
cyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Dyrekcji
Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rok 2008

Cel pomocy: Usługi w zakresie doradztwa technicznego w
odniesieniu do kontroli mleka, kontroli jakości udoju, paszy,
reprodukcji i chowu świadczone hodowcom owiec i kóz zajmu-
jącym się produkcją mleka. (art. 15 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006). Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty
związane z programem szkoleń hodowców, zarówno koszty
bezpośrednie wynikając z realizacji programu, jak i koszty zwią-
zane z usługami, których wykonanie zleca się podmiotom
zewnętrznym (utrzymanie programów informatycznych, analiza
próbek i doradztwo techniczne dotyczące inwentarza)

Sektor(-y) gospodarki: Hodowcy owiec i kóz zajmujący się
produkcją mleka

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, no 2
E-46010 Valencia
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Inne informacje: —

Adres internetowy:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
ASOCVAL.pdf

Walencja, dnia 2 czerwca 2008 r.

Dyrektor generalna ds. produkcji rolnej
Laura PEÑARROYA FABREGAT

Numer XA: XA 218/08

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Schleswig-Holstein

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną:

Beihilfen zu den Impfungen von Rinder-, Schaf- und Ziegenbe-
ständen gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit
— BTV8

Podstawa prawna:

Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen zur Impfung gegen
den Serotyp 8 des Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8-
Beihilfe-Richtlinien)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

— szczepionka: 1,426 mln EUR,

— szczepienia przez weterynarza: 1,0 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów szcze-
pionki.

Pomoc wynosi 0,50 EUR na jedno szczepienie przez wetery-
narza.

Opłaty za szczepienie przez weterynarza wynoszą: 12,78 EUR
opłata od stada, 7,67 EUR za dojazd, 2,05 EUR za jedno szcze-
pienie w przypadku bydła i 1,02 EUR za jedno szczepienie w
przypadku owiec i kóz.

Tym samym intensywność pomocy będzie dużo niższa niż
100 %. Nie dokonuje się bezpośrednich płatności na rzecz właś-
cicieli zwierząt, ale pokrywa koszty u producentów szczepionek
i przeprowadzających szczepienia weterynarzy

Data realizacji: Pomoc jest przyznawana od momentu opubli-
kowania zestawienia informacji o programie pomocy w inter-
necie

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 31.12.2008

Cel pomocy: Wyłączenie opiera się na art. 10 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006.

Celem środka jest wyrównanie kosztów szczepień wymaganych
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie prze-

pisów wykonawczych dotyczących zwalczania choroby niebie-
skiego języka w celu pierwszego podstawowego zaszczepienia
stad bydła, owiec i kóz przeciwko serotypowi 8 wirusa choroby
niebieskiego języka.

Środek jest związany z zapobieganiem chorobie niebieskiego
języka i jest tym samym zgodny ze wspólnym rynkiem w rozu-
mieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo.

Właścicielami bydła, owiec i kóz uprawnionymi do pomocy są
małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w
zakresie produkcji pierwotnej produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Schleswig- Holstein
Mercatorstraße 3
D-24106 Kiel

Adres internetowy:

http://www.schleswig-holstein.de/MLUR/DE/LandwirtschaftFi-
schereiLaendlicherRaum/03__Foerderprogramme/01__ZPLR/
PDF/BTV8__Beihilfe__Rili,templateId=raw,property=publica-
tionFile.pdf

Numer XA: XA 223/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Provincia autonoma di Trento

Nazwa programu pomocy:

Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie, le zoozie e le fito-
patie

Podstawa prawna:

Livello nazionale:

— Legge 9/6/1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi e brucellosi».

Livello provinciale:

— L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione
di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi
calamitosi»; art. 52 «Altri eventi naturali».

— Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha
approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi,
brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini
della provincia di Trento».

— Deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 avente per
oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi
per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi
e leucosi bovina enzootica»
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Maksymalna intensywność pomocy: Przewiduje się wsparcie
w wysokości 90 % oszacowanej straty.

Rekompensaty przewidziane w ramach niniejszego programu
pomocy będą wypłacane bezpośrednio hodowcy, który poniósł
straty. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do przyjęcia
rekompensaty przez hodowcę, rekompensaty można wypłacać
odnośnemu stowarzyszeniu zajmującemu się odbiorem mleka i
jego przetwarzaniem

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Wymiar
szkody i odpowiednie wsparcie publiczne określono na pod-
stawie danych dotyczących epidemii, potwierdzonych przez
organ sanitarny. Na podstawie dostępnych danych oraz obliczeń
zakładających trzyletni okres obowiązywania niniejszego pro-
gramu pomocy szacuje się, że całkowite roczne wydatki wyniosą
450 000 EUR

Data realizacji: Program pomocy będzie realizowany począwszy
od dnia opublikowania w regionalnym dzienniku urzędowym
informacji o pozytywnym wyniku przeprowadzonej przez
Komisję Europejską analizy zgodności z przepisami art. 87 i 88
Traktatu

Czas trwania programu pomocy: Pomoc może być przyzna-
wana do dnia 31 grudnia 2010 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest zrekompensowanie strat
poniesionych przez hodowców prowadzących działalność na
terenie prowincji w związku z wystąpieniem gruźlicy bydła i
utratą dochodów z powodu:

— straty w pogłowiu zwierząt, ograniczonej do okresu ich
zastępowania (4 miesiące),

— większych kosztów poniesionych przez hodowcę w związku
z przymusowym pozostawaniem zwierząt zdrowych w
gospodarstwie,

— większych kosztów poniesionych przez hodowcę w związku
z przymusową izolacją udojonego mleka podczas przecho-

wywania w warunkach chłodniczych na miejscu, jak i
podczas transportu,

— mniejszego zysku z kg/litra skupowanego mleka w związku
z innym przeznaczeniem mleka (mlekoUHT).

Pomoc jest udzielana w zastosowaniu art. 10 i 11 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla bydła mlecznego (kod
NACE A.01.41), chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
(kod NACE A.01.42)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Agricoltura e alimentazione
Via G.B. Trener, 3
I-38100 Trento

Adres internetowy:

http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provin-
ciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp

(w celu odszukania tekstu ustawy prowincjalnej wystarczy
wpisać jej numer i rok przyjęcia);

http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp

(w celu odszukania tekstu uchwały wystarczy wpisać jej numer i
rok przyjęcia)

Inne informacje: Rekompensaty przewidziane w niniejszym
programie pomocy są przyznawane w kontekście publiczne-
go programu zapobiegania chorobom epizootycznym i ich
kontroli. W tym celu rada prowincji zatwierdziła, uchwałą
nr 2682 z dnia 16 grudnia 2005 r., plan kontroli gruźlicy,
brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w stadach na terenie
prowincji Trento (Piano provinciale di controllo della tubercolosi,
brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della
provincia di Trento)
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