
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 

(2011/C 98/07) 

Nr pomocy: SA.32070 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Estonia 

Region: Całe terytorium Estonii 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Põllumajandustootja asendamise 
toetus 

Podstawa prawna: 

1) Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse paragrahv 
7 ja paragrahv 11; 

2) Põllumajandusministri 8.9.2008. aasta määrus nr 90 „Põllu
majandustootja asendamise toetuse saamiseks esitatavad 
nõuded, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise 
kord”. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Łącznie 8 057 999 EEK/515 000 EUR rocznie 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % 

Data realizacji: Dnia 1 stycznia 2011 r. 

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

Cel pomocy: Wsparcie techniczne zgodnie z art. 15 rozporzą
dzenia (WE) nr 1857/2006 

Sektor(-y) gospodarki: Sektor produkcji zwierzęcej (kod NACE 
A104) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Põllumajandusministeerium 
Lai tn 39/Lai tn 41 
15056 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Adres internetowy: 

http://www.agri.ee/siseriiklikud-toetused/ 

Inne informacje: Pomoc jest zgodna z rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1857/2006, w szczególności z jego art. 15 

ust. 2 lit. b) oraz ust. 3–4. Intensywność pomocy może sięgać 
100 %; pomoc nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych 
dla producentów. 

Nr pomocy: SA.32114 (2010/XA) 

Państwo członkowskie: Estonia 

Region: Całe terytorium Estonii 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Hukkunud põllumajandusloo
made hävitamise ja kokkuveo kulude katmine 

Podstawa prawna: 

1) Loomatauditõrje seadus paragrahv 18(1) ja paragrahv 18(2) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
1 150 410 EUR rocznie (18 000 005 EEK) 

Maksymalna intensywność pomocy: 

do 75 % kosztów zniszczenia, 

do 100 % kosztów usunięcia. 

Data realizacji: Dnia 1 stycznia 2011 r. 

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

Cel pomocy: 

Częściowa rekompensata kosztów zniszczenia i usunięcia 
padłych zwierząt ponoszonych przez hodowców zwierząt 
gospodarskich. Ma ona zagwarantować zniszczenie padłych 
zwierząt w zgodzie z przepisami, minimalizując ich bezprawne 
niszczenie. 

Dostawcy usług będą wyłaniani w drodze międzynarodowych 
zaproszeń do składania ofert; zamówienia publiczne na każdy 
rok będą udzielane oddzielnie. Pomoc państwa przeznaczona na 
pokrycie kosztów usunięcia i zniszczenia padłych zwierząt 
hodowlanych ma służyć sektorowi produkcji zwierzęcej (gospo
darstwa, gdzie hoduje się zwierzęta gospodarskie). Pomocy nie 
przeznacza się na niszczenie innych zwierzęcych produktów 
ubocznych (np. odpadów z rzeźni itp.).
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Pomocy państwa udziela się rolnikom zgodnie z art. 16. Koszty 
kwalifikowalne są zgodne z art. 16 ust. 1 lit. d) i f). 

Niniejszym potwierdza się, że Estonia realizuje bieżący program 
zapewniający bezpieczne usuwanie i niszczenie padłych zwie
rząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002. 

Pomocy udziela się w formie dotowanych usług; nie dokonuje 
się bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów. 

Sektor(-y) gospodarki: Producenci rolni (kod NACE A1) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Põllumajandusministeerium 
Lai tn 39/Lai tn 41 
15056 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Adres internetowy: 

http://www.agri.ee/index.php?id=53293 

Inne informacje: Niniejsze ogłoszenie wprowadza zmiany 
w ogłoszeniu NN 52/08.
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