
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 

(2011/C 45/07) 

Nr pomocy: XA 202/10 

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec 

Region: Freie und Hansestadt Hamburg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Richtlinie für die Gewährung 
von Beihilfen für Impfungen gegen die Blauzungenkrankheit 
vom Serotyp 8 (BTV 8) bei Rindern, Schafen, Ziegen und 
sonstigen empfänglichen Tieren (BTV 8-Beihilfe-Richtlinie) 

Podstawa prawna: § 7 Absatz 1 Nummer 3 des Hamburgis
chen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 
6. Februar 2007 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt geändert am 
6. April 2010 (HmbGVBl. S. 260) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: Na 
przyznanie pomocy zgodnie z „BTV 8-Beihilferichtlinie” przewi
dziano środki budżetowe wynoszące 7 500 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów szcze
pionki 

Data realizacji: Od daty opublikowania przez Komisję Euro
pejską informacji na temat programu pomocy 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Zwalczanie choroby niebieskiego języka (serotyp 
8) zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnicy (wyłącznie małe i średnie 
przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznają
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie 
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, 
s. 3)), posiadający zwierzęta podatne na serotyp 8 wirusa 
choroby niebieskiego języka 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbrauchers
chutz Fachabteilung Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
Billstraße 80 
20539 Hamburg 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.hamburg.de/contentblob/1371778/data/ 
beihilfe-blauzungenkrankheit.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 203/10 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Wszystkie landy 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Maßnahmen zur Verbesserung 
der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere 

Podstawa prawna: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK) für den Zeitraum 2010-2013” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 20 
mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 60 % 

Data realizacji: 1 stycznia 2011 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Artykuł 16 – Promowanie hodowli zwierząt gospodarskich 

Kwalifikowalne są koszty ponoszone przez usługodawcę 
w związku z: 

— regularnym i planowanym określeniem cech, na które może 
mieć wpływ hodowla w ramach programów hodowli 
prowadzonych przez uznane stowarzyszenia hodowców, 
lub w celu porównania różnych produktów hodowli lub 
programów krzyżowania prowadzonych przez uznane 
stowarzyszenia hodowców, jak również gromadzeniem, 
analizami prowadzonymi pomiędzy gospodarstwami 
rolnymi na potrzeby programów hodowli oraz ocenami 
parametrów zdrowia zwierząt, warunków hodowli zwierząt, 
ich karmienia oraz zarządzania operacyjnego,
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— przetwarzaniem i udostępnianiem danych zgromadzonych 
na potrzeby doradztwa, w szczególności w zakresie 
poprawy zdrowia zwierząt i surowych norm dotyczących 
ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, 

— zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska 
i wytwarzaniem produktów niestanowiących zagrożenia 
dla zdrowia, 

— przetwarzaniem danych zgromadzonych w celu ustalenia 
jakości genetycznej zwierząt, aby umożliwić postęp 
w zakresie hodowli i zachować różnorodność genetyczną. 

Sektor(-y) gospodarki: Hodowla zwierząt gospodarskich 
(bydła, trzody chlewnej, owiec) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Agrarministe
rien der Länder 

Adres internetowy: 

http://www.bmelv.de/cln_181/sid_ 
971CCA44FC3F68E872B1F27075851F06/SharedDocs/ 
Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/Rahmenplan2010-2013. 
pdf?blob=publicationFile 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: XA 204/10 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Thüringen (DEG0) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Beihilfen der Thüringer Tierseu
chenkasse 

Podstawa prawna: § 7 Abs. 2 und § 20 Thüringer Ausführun
gsgesetz zum Tierseuchengesetz (Thüringer Tierseuchengesetz – 
ThürTierSG-) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBl. 2010, 
S. 89) in Verbindung mit der Satzung über Beihilfen der 
Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung in der Fassung der 
3. Änderungssatzung vom 30. September 2010) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Łączna pomoc w wysokości około 3,151 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 100 % 

Data realizacji: Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., jednak 
nie przed datą nadania numeru indentyfikacyjnego przez 
Komisję Europejską 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

— Rekompensowanie rolnikom kosztów poniesionych 
w związku z kontrolami zdrowia, badaniami i innymi środ
kami wczesnego diagnozowania, zakupem i zastosowaniem 
szczepionek lub leków w ramach zapobiegania chorobom 
zwierząt i ich zwalczania w rozumieniu art. 10 ust. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 

— art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, 

— Rekompensowanie rolnikom strat poniesionych w wyniku 
chorób zwierząt w rozumieniu art. 10 ust. 7 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006 

— art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, 

Koszty kwalifikowalne: zob. załącznik 1 do „Satzung über 
Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung)” 

Sektor(-y) gospodarki: Chów zwierząt (klasyfikacja NACE 
A104) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Thüringer Tierseuchenkasse 
Victor-Goerttler-Straße 4 
07745 Jena 
DEUTSCHLAND 

E-mail: direkt@thueringertierseuchenkasse.de 

Adres internetowy: 

Statut Thüringer Tierseuchenkasse dotyczący przyznawania 
pomocy: 

http://www.thueringertierseuchenkasse.de/Download/ 
Beihilfesatzung2011.pdf 

Inne informacje: —
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