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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 70/05)

Data przyjęcia decyzji 25.2.2009

Numer środka pomocy NN 116/02 ex N 563/02

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Tijdelijke noodmaatregel: overname varkens wegens MPA-verontreiniging

Podstawa prawna Artikelen 93 en 26 van de wet op de bedrijfsorganisaties. Algemene Voor-
waarden tijdelijke noodmatregel overname varkens wegens MPA-verontreiniging
zoals vastgesteld door het Productschap Vee en Vlees

Rodzaj środka pomocy Środek w formie jednorazowego odszkodowania

Cel pomocy Zdrowie zwierząt i ludzi, zapobieganie skażeniu hormonem MPA (octan
medroksyprogesteronu); zapobieganie przedostaniu się do łańcucha żywnościo-
wego

Forma pomocy Odszkodowanie za ubój świń w gospodarstwach hodowlanych podejrzanych o
skażenie hormonem MPA, ponieważ wynik testu na obecność MPA, jakiemu
poddano próbki pobrane z niektórych świń w odnośnych gospodarstwach,
okazał się pozytywny

Budżet 6 350 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymanie 100 % rynkowej wartości świń

Czas trwania (okres) pomocy Sierpień-wrzesień 2002 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo — sektor zwierząt gospodarskich (świnie)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

Inne informacje Artykuł 87 ust. 2 lit. b) Traktatu WE — Zdarzenie nadzwyczajne

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 13.1.2009

Numer środka pomocy N 394/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Navarra

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

Ayudas para el fomento de sistemas de producción ganadera sostenibles

Podstawa prawna Orden foral de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que
se establecen las normas reguladoras para la concesión de las ayudas para el
fomento de sistemas de producción ganadera sostenibles
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz zobowiązań rolnośrodowiskowych dotyczących dostosowań do
bardziej zrównoważonych form produkcji zwierzęcej w regionie Nawarry

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 12 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maks. 35 EUR/ha

Czas trwania pomocy Do 31 grudnia 2013 r.

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
C/ Tudela, 20
31003 Pamplona (Navarra)
ESPAÑA

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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