
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 59/04)

Numer XA: XA 1/09

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: England, Scotland and Wales

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną:: Fallen Cattle Surveillance Scheme
(Great Britain)

Podstawa prawna:: Program jest fakultatywny. Rozporządzenie
(WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobie-
gania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalo-
patii gąbczastych wymaga, aby państwa członkowskie przepro-
wadzały u bydła padłego w wieku ponad 24 miesięcy testy na
obecność BSE. Zgodnie z decyzją Komisji 2008/908/WE, od
dnia 1 stycznia 2009 r. Zjednoczone Królestwo obejmie przed-
miotowymi testami wyłącznie zwierzęta padłe w wieku ponad
48 miesięcy. Z dniem 12 stycznia 2009 r. przepisy krajowe
dotyczące zwalczania TSE w Anglii, Szkocji i Walii nakładają na
rolników obowiązek zbiórki i usuwania tych zwierząt. W tym
celu rolnicy mogą dokonywać prywatnych uzgodnień z fabryką
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego posiadającą
zezwolenie na pobieranie próbek z pnia mózgu w celu wyko-
nania testów na obecność BSE

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: od dnia 12 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.:
2 mln GBP

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy na pokrycie kosztów zbiórki i usuwania
padłych zwierząt w przypadku, gdy istnieje obowiązek poddania
ich testom na obecność TSE, wyniesie do 100 % zgodnie z art.
16 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Maksymalna intensywność pomocy wypłaconej producentom w
ramach przedmiotowego programu nie powinna przekroczyć
20 % (co oznacza zmniejszenie intensywności pomocy ze 100 %
od roku 2001 do dnia 11 stycznia 2009 r.)

Data realizacji:: Realizacja programu rozpocznie się od później-
szej z następujących dat: w dniu 12 stycznia 2009 r. lub w dniu
publikacji informacji o programie przez Komisję.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Nowe warunki finansowania w ramach
programu wejdą w życie od późniejszej z następujących dat: w
dniu 12 stycznia lub w dniu publikacji informacji o programie

przez Komisję. Program kończy się dnia 31 grudnia 2009 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 31 grudnia
2009 r.

Cel pomocy:

Stworzenie wspieranego przez państwo dobrowolnego systemu
w odniesieniu do zbiórki i usuwania padłych zwierząt poprzez
fabrykę posiadającą zezwolenie na pobieranie próbek z bydła
padłego w wieku ponad 48 miesięcy w przypadku, gdy istnieje
obowiązek poddania zwierząt testom na obecność BSE zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 oraz rozporządzeniem
(WE) nr 999/2001.

Program stanowi nowy program pomocy. Program nie stanowi
rozszerzenia ani modyfikacji innego uprzednio istniejącego
programu

Sektor(y) gospodarki: Program ma zastosowanie do wszyst-
kich małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii
zajmujących się hodowlą lub chowem bydła w swoich gospodar-
stwach.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc::

Instytucja publiczna odpowiedzialna za program:

Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food and Farming Group
Area 7E, 9 Milbank, c/o Defra
17 Smith Square
London
SW1P 3JR
UNITED KINGDOM

Program pomocy realizowany przez:

The National Fallen Stock Company Ltd
Stuart House
City Road
Peterborough
PE1 1QF
UNITED KINGDOM

Adres internetowy::

http://www.defra.gov.uk/animalhealth/inspecting-and-licensing/
abp/fallenstock/transitionfunding.htm

Inne informacje: —
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Numer XA: XA 13/09

Państwo członkowskie: Eire/Irlandia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Participants in the An Bord Bia
Food Quality Assurance Schemes

Podstawa prawna: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Roczne wydatki w wysokości 600 000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: do 100 %

Data realizacji: 12 stycznia 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: do 31 grudnia 2012 r.

Cel pomocy:
Celem pomocy jest zachęcanie do produkcji produktów rolnych
wysokiej jakości poprzez uczestnictwo producentów w uzna-
nych i certyfikowanych przez niezależne strony trzecie syste-
mach zapewnienia jakości. Pomoc przyznawana jest formie
pokrycia kosztów kontroli i certyfikacji, zgodnie z art. 14 ust. 2
lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, producentom uczest-

niczącym w systemie Bord Bia służącym zapewnieniu jakości
wieprzowiny, kurcząt i jaj.

Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym
ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkole-
niowe, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit b) i c) rozporządzenia
nr 1857/2006, dla uczestników wszystkich programów mają-
cych na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadal-
nych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz
dla producentów opakowań

Sektory gospodarki: mięso, jadalne produkty ogrodnicze,
sektor jaj

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
An Bord Bia
Clanwilliam Court
Lower Mount Street
Dublin 2
IRELAND

Strona internetowa:
http://www.bordbia.ie/industryservices-qualityassurance

Inne informacje: Systemy, którymi zarządza Bord Bia i które są
certyfikowane zgodnie z normą EN 45001, spełniają wszystkie
wymogi zawarte w art. 32 rozporządzenia 1698/2005
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