
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

(2009/C 25/03)

Numer XA: XA 341/08

Państwo członkowskie: Dania

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

Podstawa prawna: Lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugs-
varer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af
28. april 2004

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
850 000 DKK

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: Od daty opublikowania numeru, pod którym
zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stronach inter-
netowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 30 września 2009 r.

Cel pomocy:

Celem projektu jest:

— zapewnienie producentom drobiu niezbędnej pomocy wete-
rynaryjnej i informacji,

— doradztwo i pomoc dla Det Danske Fjerkræraad i innych
organizacji branżowych w zakresie sytuacji weterynaryjnej w
drobiarstwie,

— rozpowszechnianie i wdrażanie najnowszej wiedzy wetery-
naryjnej dotyczącej produkcji drobiu.

Nie przyznaje się pomocy na długotrwałe bądź regularne usługi
weterynaryjne.

Beneficjentami końcowymi są rolnicy produkujący drób.
Program dotyczy wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw.

Program podlega przepisom art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia
nr 1857/2006 i obejmuje wydatki na doradztwo

Sektor(y) gospodarki: Drobiarstwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 Copenhagen V

Adres internetowy:

http//www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource

Inne informacje: Program pomocy nie obejmuje wydatków na
leczenie chorób drobiu i zapobieganie im. Ten rodzaj wydatków
pokrywany jest z opłat wnoszonych przez użytkowników

Numer XA: XA 351/08

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regime di aiuto: Bando per la
concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole
della Provincia di Trieste per l'adozione di interventi di migliora-
mento ed ammodernamento aziendale

Podstawa prawna: Determinazione presidenziale della Camera
di commercio di Trieste n. 9 dell'11 settembre 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
300 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy odpowiada intensywności przewidzianej
w rozporządzeniu wyłączającym (WE) nr 1857/2006 dla
działań, o których mowa w art. 4.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 60 % wydatków
kwalifikowalnych

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

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 1 stycznia 2009 r. do 1 stycznia 2011 r.
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Cel pomocy: Artykuł 4 (Inwestycje w gospodarstwach rolnych)
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Sektor(y) gospodarki: Rolnictwo — produkcja podstawowa
produktów rolnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Camera di Commercio di Trieste
Piazza della Borsa, 14
I-34121 Trieste

Adres internetowy:

http://www.ts.camcom.it/WebMagazine/0809_BandoAgricolo.htm

Inne informacje: —

Numer XA: XA 356/08

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunidad Valenciana

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Ayuda Nominativa a favor de la
Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas (FECOAV), para
la coordinación de actuaciones de Técnicos de ATRIAS

Podstawa prawna: PROYECTO DE RESOLUCIÓN, del Secre-
tario Autonómico de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se concede una ayuda a la Federación de Cooperativas Agra-
rias Valencianas (FECOAV)

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

Wydatki w ramach programu pomocy pokryte zostaną ze
środków przewidzianych w pozycji budżetowej
12.02.01.542.20.4, linia T2122 budżetu autonomicznego rządu
Generalitat Valenciana i wg przewidywań wyniosą 250 000 EUR
rocznie

Łączna kwota wydatków przewidziana na cały okres trwania
programu wynosi 1 500 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów, do
250 000 EUR rocznie

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod
którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie, na stronie inter-
netowej Komisji — Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

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

Cel pomocy:

Pomoc przeznaczona jest na koordynację działań techników
ATRIAS poprzez promocję, doradztwo i kontrolę zintegrowanej
produkcji i współpracy w ramach kampanii przeciwko szkod-
liwym środkom.

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006

Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej (NACE):
0161: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, No 2
E-46010 Valencia

Adres internetowy:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
FECOAV%20II%20ATRIAs_ADVs.pdf

Numer XA: XA 360/08

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Freistaat Bayern

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

Übernahme der Kosten für den Impfstoff im Rahmen einer
Notimpfung gegen Blauzungenkrankheit bei Rindern, Schafen
und Ziegen

Bereitstellung von Impfstoff für die Tierhalter

Podstawa prawna:

Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit (konso-
lidierte Fassung), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom
22. August 2006 (elektronischer Bundesanzeiger Amtlicher
Teil 43 2006 V1), geändert durch Artikel 3 der Verordnung
vom 6. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt I Seite 1264), geändert
durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. Dezember 2007
(Bundesgesetzblatt I Seite 3144)

Verordnung über bestimmte Impfstoffe zum Schutz vor der
Blauzungenkrankheit vom 2. Mai 2008 (BAnz. 2008 Nr. 67
S. 1599)

Decyzja Komisji z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzająca plany
szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich
przeciw chorobie niebieskiego języka i określająca poziom
wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
750 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 %

Data realizacji: Pomoc będzie przyznana od momentu umie-
szczenia w Internecie zestawienia informacji dotyczących
programu pomocy

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Cel pomocy:

Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się choroby niebie-
skiego języka i związanemu z nią zagrożeniu dla gospodarstw
rolnych, w całej Bawarii należy przeprowadzić szybkie i obejmu-
jące cały obszar szczepienie interwencyjne. Związany tym
nadrzędny interes państwowy polega na szybkim uodpornieniu
populacji zwierząt. Nie chodzi przy tym jedynie o utrzymanie
wartości pojedynczych sztuk zwierząt, lecz przede wszystkim o
wzmocnienie odporności danej populacji zwierząt oraz redukcję
źródeł infekcji, przez które choroba jest przenoszona.
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Obecnie w UE i w Niemczech brak jest zatwierdzonej szcze-
pionki stosowanej w szczepieniach przeciwko serotypowi 8
(nadal trwają procedury udzielania zezwoleń). Hodowcy zwie-
rząt nie mają możliwości nabycia szczepionki.

Nadzwyczajne zarządzenie wydane przez Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz — BMEL
(Federalne Ministerstwo ds. Żywności, Rolnictwa i Ochrony
Konsumenta) zezwoliło jednak na stosowanie dostępnych szcze-
pionek. W ramach przeprowadzonej przez kraje związkowe
procedury przetargowej obejmującej całą Europę wybrano
szczepionki, które są powszechnie stosowane. Nieszkodliwość i
skuteczność tych trzech szczepionek została udokumentowana
w ramach próby szczepionki przeprowadzonej w Meklemburgii-
Pomorzu Przednim, przy wsparciu naukowym Instytutu Fried-
richa Loefflera (Friedrich-Loeffler-Institut).

Z pomocy korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa w rozu-
mieniu rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Pomoc zostaje udzielona podmiotom nie w formie bezpośred-
nich wypłat sum pieniężnych, lecz w formie dofinansowywa-
nych usług. Bawarskie Ministerstwo ds. Środowiska, Zdrowia i
Ochrony Konsumenta przejmuje koszty szczepionki oraz wyna-
gradza podmiot dostarczający szczepionek.

Pomoc nie dotyczy środków, których koszty, zgodnie z prawem
wspólnotowym, ponoszą same gospodarstwa rolne.

Przejęcie kosztów związanych z pozyskaniem szczepionki prze-
znaczonej do szczepień podstawowych dla 2,9 mln sztuk bydła
i 500 000 owiec/kóz. Koszty zakupu szczepionki wynoszą ok.
5 mln EUR. Od kosztów tych należy odjąć sumę częściowego
współfinansowania szczepionki.

Współfinansowanie kosztów szczepionki wyniesie 0,6 EUR/
dawkę szczepionki (ilość dawek szczepionki — ok. 6,3 mln
dawek szczepionki = 0,6 EUR pomnożone przez 6,3 mln =

3,75 mln EUR). Na pozyskanie i zastosowanie dawek szcze-
pionki do dyspozycji Niemiec pozostaje łącznie 17 mln EUR;
odpowiednia szacowana część dla Bawarii wynosi ok. 25 %
= 4,25 mln EUR

Podstawa prawna pomocy: Art. 10 ust. 1, 3-8 rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006

Sektory gospodarki: Hodowcy (gospodarstwa rolne) zajmujące
się hodowlą cieląt, owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz
Rosenkavalierplatz 2
Postfach 810140
D-81901 München

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten
Referat G 6
Ludwigstr. 2
D-80539 München
Tel. (49) 89 2182 2222

Adres internetowy:
Odnośnie do podstaw prawnych
www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/blauzungenimpfstv/
gesamt.pdf
http://www.lgl.bayern.de/veterinaer/blauzungenkrankheit.htm

Odnośnie do programu pomocy
http://www.stmugv.bayern.de/tiergesundheit/krankheiten/
blauzunge/beihilfe.htm

Inne informacje: —
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