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

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu 

(2010/C 227/01) 

Data przyjęcia decyzji 23.4.2009 

Numer środka pomocy państwa N 407/08 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Bayern 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Erhaltung gefährdeter landwirtschaftlicher Nutztierrassen 

Podstawa prawna „Rahmenplan 2008-2011 der Gemeinschaftsaufgabe, ‚Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes‘ “; „Bayerische Haushaltsordnung 
§§23 und 44 sowie die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften“; „Rich
tlinien für die Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung gefährdeter 
einheimischer landwirtschaftlicher Nutztierrassen“ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Ochrona zagrożonych ras zwierząt 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowity budżet 2 mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania Do 31.12.2011 

Sektory gospodarki Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ämter für Landwirtschaft und Forsten in Bayern 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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Data przyjęcia decyzji 28.10.2009 

Numer środka pomocy państwa N 515/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Steun voor de preventie en uitroeiing van dierziekten gefinancierd uit 
een systeem van parafiscale heffingen — verlenging van onder andere 
N 700/00 

Podstawa prawna De Gezondheids- en welzijnwet voor dieren, de artikelen 2, 3 en 7 van 
de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke 
dierziekten en zoönosen en TSE, de Regeling tijdelijke maatregelen 
dierziekten, het Convenant financiering bestrijding besmettelijke 
dierziekten LNV-PVV-PPE-PZ, artikel 126 van de Wet op de bedrijfsor
ganisatie, de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap 
Vee en Vlees, de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 
2005, de artikelen 6 en 8 van het Instellingsbesluit Productschap 
Pluimvee en Eieren, de Verordening algemene bepalingen heffingen 
(PPE) 2005, artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Zuivel, 
Zuivelverordening 2000, bijzondere heffing dierziektebestrijding 
melkveehouderij, Zuivelverordening 2003, administratieve grondslagen, 
Zuivelverordening 2009, Heffing gezondheidszorg runderen, de Ontwer
pverordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2010, de 
Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening bestemmingshef
fingen Veeziektenfonds (PPE) 2010, de Ontwerpzuivelverordening 2010 
heffing gezondheidszorg runderen, de Ontwerpverordening bestemmin
gsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010, de Ontwerpverordening 
bestemmingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2010. 

Rodzaj środka pomocy Opłata parafiskalna, zapobieganie chorobom zwierząt i ich zwalczanie 

Cel pomocy Środek dotyczy parafiskanej opłaty wyrównawczej (rekompensaty) zwią
zanej z udziałem sektora w ogólnych kosztach zapobiegania chorobom 
zwierząt i ich zwalczania w przypadku wybuchu epidemii chorób zwie
rzęcych lub w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób 

Forma pomocy Rekompensata zapobiegania chorobom zwierzęcym i ich zwalczania 

Budżet Kwota jest ustalana w drodze umowy, obecna kwota maksymalna 
wynosi 245,6 mln EUR 

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 % 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2015 

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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