
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 108/07) 

Nr pomocy: XA 38/09 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Freistaat Bayern 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Übernahme eines Teils der 
Kosten für die Impfdurchführung im Rahmen einer Notimpfung 
gegen Blauzungenkrankheit bei Rindern 

Podstawa prawna: 

— Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 
(konsolidierte Fassung), geändert durch Artikel 2 der Verord
nung 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), geän
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 3. Dezember 
2008 (eBAnz AT142 2008 V1) 

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

— Rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów 
wykonawczych w odniesieniu do zwalczania choroby 
niebieskiego języka 

— Satzung über die Leistungen der Bayerischen Tierseuchen
kasse (Leistungssatzung) vom 16. Oktober 2008 (StAnz 
Nr. 43/2008), (XA 287/2008) 

— Decyzja Komisji 2008/897/WE z dnia 28 listopada 2008 r. 
zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład 
finansowy Wspólnoty w zakresie zwalczania, kontroli 
i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych, przedstawione przez państwa członkowskie 
na 2009 rok i na lata następne (Dz.U. L 322 z 2.12.2008, 
s. 39) 

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

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 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 dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 
2009 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 obejmujące cały obszar szczepienie interwencyjne. Związany 
z tym nadrzędny interes państwowy polega na szybkim uodpor
nieniu 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 przeno
szona. 

Celem pomocy jest rekompensata kosztów poniesionych przez 
rolników w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zaraźliwej 
choroby niebieskiego języka, która jest chorobą zwierząt. 

Z pomocy korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa 
w rozumieniu 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 i Zdrowia 
pokrywa część weterynaryjnych kosztów przeprowadzenia 
szczepionek oraz dokonuje płatności bezpośrednio na rzecz 
bawarskiego funduszu na rzecz walki z chorobami zwierząt 
(Bayerische Tierseuchenkasse). Fundusz pokryje koszty ponie
sione przez weterynarzy dokonujących szczepień. Zadaniem 
rolników jest wyszukanie weterynarzy i zlecenie im wykonania 
szczepień.

PL C 108/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.5.2009



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

Przejęcie kosztów związanych ze szczepieniami podstawowymi 
jeszcze niezaszczepionego bydła w Bawarii i szczepieniami 
powtórnymi bydła w Bawarii już objętego szczepieniami 
podstawowymi; całkowite koszty przeprowadzenia szczepień 
wynoszą około 6,3 mln EUR. 

Podstawa prawna pomocy: Art. 10 ust. 1, 3–8 rozporządze
nia (WE) nr 1857/2006 

Sektor(-y) gospodarki: Hodowcy (gospodarstwa rolne) zajmu
jący się chowem bydła 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit 
Rosenkavalierplatz 2 
Postfach 810140 
81901 München 
DEUTSCHLAND 

Ewentualne pytania proszę kierować do: 

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 
Referat C/6 
Ludwigstr. 2 
80539 München 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

Podstawa prawna: 

http://www.bundesrecht.juris.de/bundesrecht/blauzungenimpfstv/ 
gesamt.pdf 

http://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/ 
blauzungenkrankheit.htm 

http://portal.versorgungskammer.de/portal/page/portal/btsk/ 
btskrg/leistungssatzung2009.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2008:322:0039:0049:DE:PDF 

Program pomocy: 

http://www.stmug.bayern.de/tiergesundheit/krankheiten/ 
blauzunge/beihilfe.htm 

Inne informacje: —
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