
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

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 w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2008/C 279/06)

Numer XA: XA 329/07

Państwo członkowskie: Irlandia

Region: Całe terytorium państwa członkowskiego

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Scheme of Payment to Haulier
companies for removing diseased animals direct to slaughter

Podstawa prawna: The Central Fund (Permanent Provision) Act
1965

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Całkowita kwota pomocy w ramach programu zależy od
stopnia występowania choroby, co z kolei określa liczbę wykry-
tych osobników i gospodarstw objętych restrykcjami w zakresie
gruźlicy i brucelozy bydła. W związku z tym niemożliwe jest
przewidzenie wydatków w okresie 2007-2013. Dlatego
poniższe kwoty planowanych wydatków są oparte na obecnym
stopniu występowania choroby oraz wydatkach spodziewanych
w 2007 r.:

(EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Firmy przewozowe 1,1 mln 1,1 mln 1,1 mln 1,1 mln 1,1 mln 1,1 mln 1,1 mln

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: 11 listopada 2007 r.

Czas trwania programu lub pomocy indywidualnej: System
płatności firmom przwozowym za przewóz chorych zwierząt
bezpośrednio do rzeźni jest stosowany na bieżąco i jest bezpo-
średnio związany z poziomem występowania gruźlicy i bruce-
lozy bydła w Irlandii. Program będzie stosowany do czasu elimi-
nacji obu chorób

Cel pomocy:

Zapewnienie szybkiego usunięcia chorych zwierząt w celu
zmniejszenia ryzyka dalszego rozprzestrzenienia się choroby
poprzez zapewnienie usługi wywożenia zwierząt będących
osobnikami reaktywnymi lub mającymi kontakt z gruźlicą lub
brucelozą.

Pomoc świadczona zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1857/06 — Pomoc w zakresie chorób roślin i zwierząt
i epidemii szkodników

Sektory gospodarki: Bydło

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department of Agriculture and Food
Maynooth Business Park
Maynooth, Co. Kildare
Ireland

Adres internetowy:

http://www.agriculture.gov.ie/animal_health/ERAD/ERAD_comp_
scheme07.doc

Numer XA: XA 392/07

Państwo członkowskie: Republika Czeska

Region: Cała Republika Czeska

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Podpora příslušnému uznanému
chovatelskému sdružení na zajištění testování užitkových vlast-
ností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užit-
kovosti („Kritérium mladých koní“) a na zajištění kontroly užit-
kovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka

Podstawa prawna:

§ 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, resp. „Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok
2007“ (dále jen „Zásady 2007“).

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
9 mln CZK (finansowane z budżetu państwa)

Maksymalna intensywność pomocy: 70 % kosztów badań
przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w
celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza.

Data realizacji: Od dnia 17 grudnia 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Podstawowym celem pomocy jest wsparcie dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw.

Dalszym celem jest utrzymanie i poprawa potencjału genetycz-
nego określonego bydła zgodnie z Zákon č. 154/2000 Sb., o
šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášek Ministerstva zemědělství, kterými se provádějí některá
ustanovení tohoto zákona oraz zgodnie z Zákon č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jest to zgodne z art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006 (wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej —
Pomoc o stawce do 70 % kosztów badań przeprowadzonych
przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości
genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli
podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych
kontroli jakości mleka)

Sektor(y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej/ hodowli
koni

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha

Adres internetowy:

http://www.mze.cz/UserFiles/File/17000/Publikace/Upesnn%
20dotanho%20programu%202.A.%20(oprav.).pdf

Inne informacje: —

Praga dnia 12 grudnia 2007 r.

Miloš LUKASEK

Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit
Ministerstvo zemědělství

Numer XA: XA 393/07

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Ayuda compensatoria a los titu-
lares de las explotaciones de ganado ovino afectadas por la
lengua azul

Podstawa prawna: Proyecto de Orden APA/…/2007, por la
que se establecen las bases reguladoras de una ayuda compensa-
toria a los titulares de las explotaciones de ganado ovino afec-
tadas por la lengua azul como pago adicional a los pagos
acoplados a los productores de ganado ovino y caprino
(pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Całkowita przewidywana kwota wydatków z funduszy publicz-
nych na rzecz wszystkich beneficjentów wyniesie maksymalnie
46 000 000 EUR. Pomoc zostanie zrealizowana w formie
jednorazowej wypłaty z budżetu na 2007 r., chociaż dokonana
zostanie w roku 2008

Maksymalna intensywność pomocy:

Całkowita kwota pomocy nie może przekraczać 6 EUR na
każdą owcę, za którą hodowcy owiec i kóz otrzymali w 2007 r.
pomoc związaną z produkcją, a w przypadku nieotrzymania
takiej pomocy — za każdą owcę w wieku powyżej 12 miesięcy,
która znajdowała się w gospodarstwie przez co najmniej 100
dni przed dniem 8 sierpnia 2007 r., z wyjątkiem sytuacji siły
wyższej związane z serotypem 1 wirusa choroby niebieskiego
języka.

Centralna administracja państwowa wypłaci 3 EUR na każde
zwierzę, pod warunkiem, że władze poszczególnych zaintereso-
wanych wspólnot autonomicznych (Andaluzja, Estremadura,
Madryt, Kastylia-La Mancha i Kastylia-Leon) uzupełnią tą kwotę
do wymienionego poziomu ze środków własnych

Data realizacji: Od chwili opublikowania przez wymienione
wspólnoty autonomiczne zaproszeń do składania wniosków

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Rekompensata zostanie zrealizowana w formie
jednorazowej wypłaty z budżetu na 2007 r., chociaż może
zostać dokonana w roku 2008

Cel pomocy: Pomoc dla MŚP (właścicieli hodowli owiec), które
dotknęła kwarantanna nałożona na skutek wystąpienia choroby
niebieskiego języka na obszarach Hiszpanii wymienionych w
załączniku I do decyzji Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja
2005 r. Pomoc jest zgodna z art. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1857/2006, w szczególności z ust. 2 lit. a) ppkt (ii).

Sector(-y) gospodarki: Właściciele hodowli owiec, których
gospodarstwa znajdują się w obszarze objętym ograniczeniami,
o którym mowa w zarządzeniu APA/3046/2007 ustanawia-
jącym specjalne środki ochronne. Wymieniona strefa została
wyznaczona zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 2000/75/WE a
informacje o niej zostały opublikowane na stronie internetowej
Komisji zgodnie z art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1266/2007

1.11.2008 C 279/9Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Alfonso XII, 62
E-28014 Madrid

Strona internetowa:
http://rasve.mapa.es/Publica/InformacionGeneral/Legislacion/legi-
slacion.asp

Inne informacje:
Dotacje będą mogły być łączone z wszelkimi innymi dotacjami,
które mogą zostać przyznane przez inne organy administracji
publicznej, podmioty publiczne podlegające tym organom lub
niezależne od nich, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a
także inne osoby fizyczne lub prawne o charakterze prywatnym.

Kwota pomocy liczona osobno bądź łącznie z pomocą lub
dotacjami, które mogą zostać udzielone przez jakikolwiek inny
organ administracji, podmiot publiczny lub osobę fizyczną lub
prawną, nie może jednak przekroczyć wymienionej kwoty
6 EUR za zwierzę, a w każdym razie nie może przekroczyć
limitów ustanowionych w art. 19 rozporządzenia Komisji (WE)
1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Carlos ESCRIBANO MORA
El director general de ganadería
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