
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 

(2012/C 70/07) 

Nr pomocy: SA.34153 (11/XA) 

Państwo członkowskie: Niemcy 

Region: Baden-Wuerttemberg 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: BW Gewährung von Beihilfen 
und sonstigen Leistungen durch die Tierseuchenkasse Baden- 
Württemberg 

Podstawa prawna: 

— § 71 Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland 

— §§ 8 und 9 Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz des 
Landes Baden-Württemberg 

— Leistungssatzung und Leistungsverzeichnis der Tierseuchen
kasse Baden-Württemberg 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
3,80 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 28 lutego 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Hohenzollernstraße 10 
70178 Stuttgart 
DEUTSCHLAND 

Adres internetowy: 

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/Leistungssatzung_ 
2012.pdf 

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/TSG.pdf 

http://www.tsk-bw.de/download/Documents/Ausfuehrung.pdf 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34241 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Friuli-Venezia Giulia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Regolamento per la concessione 
di indennizzi a favore delle aziende agricole per le perdite 
causate dal cancro batterico dell'actinidia (pseudomonas 
syringae pv. actinidiae) 

Podstawa prawna: 

Legge regionale n. 22/2002 «istituzione del fondo regionale per 
la gestione delle emergenze in agricoltura» — articolo 1, 
comma 2. 

Delibera di Giunta regionale n. 2456 del 12 dicembre 2011 
«regolamento per la concessione dii indennizzi a favore delle 
aziende agricole operanti nella regione per le perdite causate dal 
cancro batterico dell'actinidia (pseudomonas syringae pv. actini
diae) nell'ambito del programma dell'ersa di pervenzione, 
controllo ed eradicazione della malattia. approvazione»
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 
0,22 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 marca 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwie
rząt, łowiectwo, włączając działalność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.fvg.it/asp/delibereInternet/asp/internet/ 
layout2008_2.asp?pag=1&num=2456&tx_dataDel=&key=&uf= 
&btnCerca=vai 

Inne informacje: — 

Nr pomocy: SA.34336 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region: Comunidad Valenciana 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Indemnizaciones por destrucción 
de material vegetal afectado por Erwinia amylovora (Burril) 
Winslow et al. 

Podstawa prawna: Borrador de Orden de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se aprueban 
las bases de las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el 
control de la bacteria de cuarentena Erwinia amylovora (Burril) 
Winslow et al., responsable de la enfermedad conocida como 
fuego bacteriano de las rosáceas. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,30 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 2 marca 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Choroby roślin – epidemie szkodników (art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 
Calle Amadeo de Saboya, 2 
46010 Valencia 
ESPAÑA 

Adres internetowy: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_ 
file?uuid=c79e73f6-0500-437a-a559-05c92e90c2d3&groupId= 
16 

Inne informacje: —
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