
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) 

(2012/C 141/02) 

Data przyjęcia decyzji 10.4.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33403 (11/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region Nederland — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Verhoging van de parafiscale heffingen ter financiering van gezond
heids- en onderzoeksmaatregelen in de pluimveesector 

Podstawa prawna 1. Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel 126); 

2. Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren (artikel 6 en 8); 

3. Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005; 

4. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE); 

5. Verordening bestemmingsheffingen legsector; 

6. Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011; 

7. Verordening fonds onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby zwierząt, Działalność badawczo-rozwojowa 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 23,22 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 1.7.2017 

Sektory gospodarki Chów i hodowla drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap voor Pluimvee en Eieren 
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
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


Data przyjęcia decyzji 4.4.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33628 (11/N) 

Państwo członkowskie Polska 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid scheme for compensation for damage caused by floods in Poland 

Podstawa prawna Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 1385) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek, Obniżenie składek na ubezpieczenie 
społeczne, Kredyt preferencyjny, Odroczenie należności podatkowych, 
Odpis zadłużenia, Dotacja bezpośrednia 

Budżet Budżet roczny: 54 PLN (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc — 

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