
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2011/C 117/03) 

Data przyjęcia decyzji 16.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32034 (2010/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region Nederland — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky 

Podstawa prawna Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky 
bij varkens (PVV) 2010 
Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2010 
Ontwerp verordening tot wijziging van de Verordening bestemmings
heffingen veeziektenfonds (PVV) 2010 
Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dier
ziekten en zoönosen en TSE’s 
Wet op de bedrijfsorganisatie 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby zwierząt 

Forma pomocy Usługi dotowane, dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 10,00 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1,70 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.8.2016 

Sektory gospodarki Chów i hodowla świń 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap voor Vee en Vlees 
PVV, R.B.R. Henke 
Postbus 460 
2700 AL Zoetermeer 
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 

Data przyjęcia decyzji 16.3.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.32511 (2011/N) 

Państwo członkowskie Francja 

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


Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides à la publicité des produits relevant des filières grandes cultures 

Podstawa prawna — Projet de décision du directeur général de FranceAgriMer, approuvé 
par le conseil d’administration, base juridique aux décisions de 
financement 

— Décret n o 340/2009 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de services 
et de paiement, à l’Etablissement national des produits de l’agricul
ture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Office de développement de 
l’économie agricole d’outre-mer (articles L 621-1 et suivants du 
Code rural nouveau) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Reklama (AGRI) 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 5,00 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1,00 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 1.4.2016 

Sektory gospodarki Uprawa ryżu, uprawa roślin włóknistych, uprawa zbóż, roślin strącz
kowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, uprawa 
drzew oleistych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc FranceAgriMer 
12 rue Henri Rol Tanguy 
93555 Montreuil sous Bois Cedex 
FRANCE 

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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