
INFORMACJE 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 

(2010/C 121/04) 

Nr pomocy: XA 4/10 

Państwo członkowskie: Cypr 

Region: Cyprus 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Πρόγραμμα επιτήρησης της 
Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών. 

Podstawa prawna: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 Συμμετοχή σε 
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 [Ν 149(Ι)/2004] (wdrożenie of 
rozporządzenia (WE) Nr 999/2001). 

3. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων [Ν 109(Ι)2001] 

«4.(1). Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να 
μεριμνά για- 

(γ). την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για 
διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή 
άλλων ασθενειών των ζώων.» 

4. Απόφαση του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το 
Μέτρο, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκ 
ρατίας. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
115 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Program zostanie wdrożony po jego publikacji 
przez Komisję Europejską na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006). Zakres pomocy: i) Pomoc na rzecz zrekompen
sowania rolnikom kosztów zapobiegania i zwalczania chorób 
zwierząt (art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) i ii) 
zrekompensowania rolnikom strat spowodowanych chorobami 
zwierząt (art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006). 

Sektor(-y) gospodarki: 

Kod NACE 

A10401 – Chów i hodowla bydła mlecznego 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Veterinary Services 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment 
Athalassa 
1417 Nicosia 
CYPRUS 

Adres internetowy: 

Tekst dokumentu: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/ 
31F62C126F7293D6C22576820021287C?OpenD ocument 

Decyzja audytora państwa przyznającego pomoc: 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
76DBA81F774B4299C22576A4003B64D7/$file/ 
Απόφαση%20Αρ.%20315.pdf 

Inne informacje: Celem pomocy jest wdrożenie programu 
monitorowania gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), zgodnie 
z przepisami wspólnotowymi (rozporządzeniem (WE) 
nr 999/2001). Choroba ta została wpisana na listę Światowej 
Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz w załączniku do 
decyzji Rady 90/424/EWG (wykaz chorób objętych dofinanso
waniem).
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Nr pomocy: XA 11/10 

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Vergoeding van inkomensver
liezen ten gevolge van moeilijkheden bij het herbevolken van 
bedrijven waar ruimingen van geiten plaatsvinden in verband 
met Q-koortsbestrijdingsmaatregelen 

Podstawa prawna: Artikel 91 Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren. 

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

Szacunkowa, łączna roczna kwota wynosi 7 000 000 EUR. 

Pomoc jest finansowana ze środków krajowych. 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota 
pomocy (na pojedyncze przedsiębiorstwo) wynosi 100 EUR na 
każdą kozę oddaną do uboju w ramach środków zapobiegaw
czych oraz stanowi rekompensatę utraty przychodu 
w następstwie trudności związanych z odtworzeniem stada 
w rozumieniu art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Data realizacji: W najkrótszym możliwym terminie, zgodnie 
z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Pomoc dotyczy wyłącznie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Pomoc ma na celu zrekompensowanie hodowcom kóz utraty 
przychodów spowodowanej gorączką Q. Rekompensata jest 
obliczana na podstawie utraty przychodów spowodowanej trud
nościami w odtworzeniu stada w przedsiębiorstwie. 

Cel pomocy jest zgodny z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006, a warunki przewidziane w art. 10 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006 są spełnione. 

Sektor(-y) gospodarki: Producenci podstawowi sektora 
hodowli kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EZ Den Haag 
NEDERLAND 

Adres internetowy: 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1&_dad= 
portal&_schema=PORTAL 

Inne informacje: 

Gorączka Q jest chorobą wymienioną w wykazie OIE, ale brak 
jest europejskich norm w tym zakresie. Istnieje wiążący krajowy 
program zwalczania gorączki Q. Wiążące zasady tego programu 
ujęto w art. 5 zarządzenia w sprawie tymczasowych środków 
zapobiegających chorobom zwierząt (Regeling tijdelijke maatre
gelen dierziekten). 

W celu skorzystania ze strony internetowej: proszę kliknąć 
„Dossier Q-koorts”. 

Nr pomocy: XA 16/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Sardegna 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, arti
colo 23 — Aiuti per la ripresa dell’attività economica 
e produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle piogge 
alluvionali del 24 settembre 2009. 

Podstawa prawna: 

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. 

Deliberazione della Giunta regionale n. 55/20 del 16.12.2009 
recante «L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 — Aiuti per la 
ripresa dell’attività economica e produttiva delle aziende agricole 
danneggiate dalle piogge alluvionali del 24 settembre 2009. 
(Spesa 1 040 000,00 EUR — UPB S06.04.006 — CAP. 
SC06.0970 — F.R.)». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Wkład finansowy przeznaczony na pomoc wynosi łącznie 
1 040 000,00 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 80 % (90 % na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania) kwali
fikowalnych kosztów naprawy uszkodzonych budynków 
i zniszczonego wyposażenia gospodarstw. 

Od kwoty pomocy odjęte zostaną wszelkie ewentualne odszko
dowania otrzymane z tytułu ubezpieczeń i koszty nieponiesione 
wskutek niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
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Data realizacji: Od dnia opublikowania numeru rejestracji 
wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Dyrekcji 
Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Komisji Europejskiej. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 24 września 2013 r. 

Cel pomocy: 

Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Głównym celem regionalnego programu pomocy jest ożywienie 
działalności gospodarczej i produkcyjnej gospodarstw rolnych, 
które doznały szkody wskutek obfitych opadów, jakie miały 
miejsce dnia 24 września 2009 r. Pomoc przeznaczona jest 
na odbudowę uszkodzonych budynków i zniszczonego wypo
sażenia gospodarstw. 

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja podstawowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09125 Cagliari CA 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_ 
20091230123101.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 23/10 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Participants in the An Bord Bia 
Beef Quality Assurance Scheme and An Bord Bia Lamb Quality 
Assurance Scheme 

Podstawa prawna: An Bord Bia Acts 1994 to 2004 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Wydatki roczne: 4,3 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: 1.3.2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 3 lata 10 miesięcy 

Cel pomocy: Celem pomocy jest zachęcanie do udziału 
w uznanych, certyfikowanych przez niezależne strony trzecie 
systemach zapewnienia jakości poprzez pokrycie kosztów 
kontroli i certyfikacji przez strony trzecie w ramach systemów 
zapewnienia jakości zgodnie z warunkami określonymi 
w art. 14 ust. 2 lit. f) rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

Sektor(-y) gospodarki: Wołowina i jagnięcina 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

An Bord Bia 
Clanwilliam Court 
Lower Mount Street 
Dublin 2 
IRELAND 

Adres internetowy: 

http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/pages/stateaid. 
aspx 

Inne informacje: Niniejsze zwolnienie zastępuje zwolnienie 
zgłoszone pod nr XA 438/07, przedstawione Komisji 
w kwietniu 2007 r., celem uwzględnienia zwiększonego 
budżetu. Warunki ustanowione w art. 14 ust. 2 lit. f) rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 zostaną w pełni uwzględ
nione. 

Nr pomocy: XA 26/10 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Schleswig-Holstein 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen zu den Impfungen von 
Rinder-, Schaf- und Ziegenbeständen gegen den Serotyp 8 des 
Virus der Blauzungenkrankheit (BTV8) 421-40306-SH/0008 

Podstawa prawna: Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen 
zur Impfung gegen den Serotyp 8 des Virus der Blauzungen
krankheit (BTV8-Beihilfe-Richtlinien) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 100 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Maksymalnie 50 %. 

Wysokość pomocy wynosi 1 EUR na każdą zaszczepioną 
sztukę bydła i 0,50 EUR na każdą zaszczepioną owcę lub kozę. 

Koszty szczepienia obejmują koszt szczepionki oraz honora
rium weterynarza, czyli 2,05 EUR za zaszczepioną sztukę 
bydła i 1,02 EUR za zaszczepioną owcę lub kozę, plus ryczał
towa opłata (Bestandsgebühr) i koszty dojazdu.
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Tym samym maksymalna intensywność pomocy nie przekroczy 
100 %. 

Data realizacji: Pomoc będzie przyznawana od momentu 
umieszczenia w Internecie zestawienia informacji dotyczących 
programu pomocy. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: 

Podstawą wyłączenia jest art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006. 

Celem środka jest wyrównanie kosztów szczepień stad bydła, 
owiec i kóz przeciwko serotypowi 8 wirusa choroby niebie
skiego języka, wymaganych w okresie od dnia 15 marca do 
dnia 30 czerwca 2010 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozpo
rządzenia (WE) w sprawie przepisów wykonawczych dotyczą
cych zwalczania choroby niebieskiego języka. 

Pomoc przyznawana jest w formie usług dotowanych. Właści
ciele zwierząt nie otrzymują płatności bezpośrednich. 

Wskazuje się w szczególności na fakt, że program pomocy jest 
zgodny z przepisami art. 10 ust. 4–8 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1857/2006. 

Środek jest związany z zapobieganiem chorobie niebieskiego 
języka i jest tym samym zgodny ze wspólnym rynkiem 
w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. 

Sektor(-y) gospodarki: 

Rolnictwo. 

Uprawnionymi do pomocy właścicielami bydła, owiec i kóz są 
małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w zakresie produkcji produktów rolnych w rozumieniu rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein 
Mercatorstraße 3 
24106 Kiel 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.schleswig-holstein.de/UmweltLandwirtschaft/DE/ 
LandFischRaum/11__ZPLR/PDF/BT__RiLi__2010__ 
Freistellung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf 

Inne informacje: —
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