
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2005/C 262/05)

Data przyjęcia decyzji: 10.8.2005

Państwo Członkowskie: Republika Litewska

Nr pomocy: N 292/2004

Tytuł: Pomoc na rzecz zwrotu premii ubezpieczeniowych

Cel: Promowanie dobrowolnych ubezpieczeń na pokrycie strat
spowodowanych przez klęski żywiołowe, niekorzystne warunki
pogodowe, oraz innych strat spowodowanych przez niesprzy-
jające warunki pogodowe

Podstawa prawna:

— 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo plėtros įstatymas Nr. IX-987 (Valstybės žinios, Nr.
72-3009),

— 2004 m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio mini-
stro įsakymo Nr. 3D-92 „Draudimo įmokų dalinio kompen-
savimo taisyklės” projektas

Budżet: Całkowity budżet: 31,1 mln LTL (około 9 mln EUR)

Roczny budżet: 5,2 mln LTL (około 1,5 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: 50 % premii ubezpiecze-
niowej

Czas trwania: 6 lat od chwili zatwierdzenia przez Komisję

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 6.9.2005

Państwo Członkowskie: Niemcy (Meklenburgia — Pomorze
Przednie)

Nr pomocy: N 363/2004

Tytuł: Pomoc na budowę zakładu rafinacji serwatki

Cel: Przedsiębiorstwo otrzyma pomoc na budowę zakładu rafi-
nacji serwatki przez Mopro-Nord GmbH w Altentreptow,
Meklemburgia-Pomorze Przednie. Działalność nowego zakładu
będzie polegać na rafinowaniu serwatki w celu uzyskania
sproszkowanego koncentratu serwatki (60 % zawartości
białka), zdemineralizowanej serwatki w proszku (90 % zawar-
tości białka), laktozy i permeatu w proszku

Podstawa prawna: Investitionszulagengesetz 1995

Budżet: Nieokreślony. Przewidziane są środki z budżetu krajo-
wego w wysokości 5 230 000 EUR, które jednak mogą zostać
obniżone ze względu na przedwczesne rozpoczęcie inwestycji

Intensywność lub wysokość pomocy: 12,5 % (pomoc
państwa), w kumulacji z innymi rodzajami pomocy (w szcze-
gólności z EFOGR) do 47,5 %

Czas trwania: Jednorazowo

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 24.2.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Veneto)

Nr pomocy: N 367/2004

Tytuł: Plan mający na celu zapobieganie i poprawę stanu wód
Laguny Weneckiej. Interwencje w sektorze rolnym i zootech-
nicznym. Plan rozdziału 2004

Cel: Środki te dotyczą pomocy inwestycyjnej i pomocy agro-
środowiskowej zatwierdzonej w ramach dokumentacji pomocy
państwa N 718/1997, N 130/2000, N 412/2001 i N 53/
2003

— Środek C5.1.3a — Rolnictwo zgodne ze środowiskiem w Lagunie
Weneckiej

W odniesieniu do tego środka, który dotyczy pomocy agro-
środowiskowej mającej na celu rekompensatę obowiązku
płodozmianu oraz utrzymywania łąk przez 5 lat, przewidy-
wana jest podwyżka o 6 611 724 EUR. Pozwoli ona na
podjęcie zobowiązań agro-środowiskowych w odniesieniu do
kolejnych 13 200 ha powierzchni gruntów wykorzystywanych
rolniczo poza 5 000, które stanowiły przedmiot pomocy
N 53/2003

— Środek C5.1.3.b — Strefy buforowe i środowiskowe odłogowanie
gruntów w Lagunie Weneckiej

W odniesieniu do tego środka, który dotyczy pomocy agro-
środowiskowej na utrzymanie lub na stworzenie i utrzymanie
przez 5 lat stref buforowych (pasy ziemi porośniętej trawą)
między 5-30 metrów wzdłuż rzek oraz odłogowanie gruntów
uprawianych przez 10 lat przy zakazie stosowania środków
ochrony roślin, środków chwastobójczych, nawozów chemicz-
nych i gnojowicy, przewidywana jest podwyżka o
11 406 290 EUR
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— Środek C5.1.3.c — Gospodarka wodna i racjonalizacja zasobów
wodnych

W odniesieniu do tego środka, który dotyczy pomocy na
inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz wspierania prac z
zakresu infrastruktury prowadzonych przez konsorcja
zajmujące się poprawą jakości gruntów, przewidywana jest
podwyżka o 10 406 396 EUR

— Środek C5.1.4 — Zarządzanie gnojowicą i pomoc strukturalna
na rzecz produkcji zwierzęcej

W odniesieniu do tego środka, który dotyczy pomocy na
inwestycje w gospodarstwach prowadzących hodowlę zwierząt,
przewidywana jest podwyżka o 22 264 354 EUR

— Środek C5.1.5 — zarządzanie praktykami rolniczymi: innowacje
przyjazne dla środowiska

W odniesieniu do tego środka, który dotyczy stosowania i/lub
konsolidacji nowych technik, w tym nawiązania do tradycyj-
nych działań oraz stosowanie nowych działań ekologicznych,
przewidywana jest podwyżka o 1 500 000 EUR

Podstawa prawna: Deliberazione del Consiglio Regionale 4
maggio 2004, n. 24.

Legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia»

Budżet: 52 188 764 EUR dla pięciu środków

Intensywność lub kwota pomocy: Zmienna w zależności od
środków

Czas trwania: Zmienny w zależności od środków

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 29.7.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Puglia)

Nr pomocy: N 374/2004

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych, które
poniosły szkody (utrzymujące się opady deszczu w okresie od
1 kwietnia do 30 czerwca 2004 r., prowincja Bari)

Cel: Rekompensata szkód w produkcji rolnej poniesionych na
skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004

Budżet: Odniesienie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/
04)

Intensywność lub kwota pomocy: 80 % szkód

Czas trwania: Środek stosowania programu zatwierdzony
przez Komisję

Inne informacje: Środek stosowania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/
2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna, z dnia 7
czerwca 2005 r.)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 29.7.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Veneto)

Nr pomocy: N 375/2004

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych, które
poniosły szkody (utrzymujące się nadmierne opady śniegu i
deszczu w okresie od lutego do marca 2004 r., prowincje
Rovigo, Wenecja i Vicenza)

Cel: Rekompensata szkód materialnych w strukturach rolnych
poniesionych na skutek niekorzystnych warunków meteorolo-
gicznych

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004

Budżet: Kwota w wysokości 1 300 000 EUR, która będzie
finansowana z budżetu zatwierdzonego w ramach programu
pomocy NN 54/A/04

Intensywność lub kwota pomocy: 100 % szkód

Czas trwania: Środek stosowania programu pomocy zatwier-
dzony przez Komisję

Inne informacje: Środek stosowania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/
2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna, z dnia 7
czerwca 2005 r.)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.8.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Kalabria)

Nr pomocy: N 391/2003 + N 29/2004

Tytuł: Fundusz Gwarancyjny na rolnictwo

Cel: Ułatwienie dostępu do kredytu

Podstawa prawna: Legge regionale n. 24 dell'8 luglio 2002,
articolo 11; legge regionale n. 3 del 26 febbraio 2003; Misura
4.19 POR Calabria

Budżet: 2 000 000 EUR na 2004 r., 3 000 000 EUR na rok
począwszy od 2005 r.
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Intensywność lub kwota pomocy: Związana z programem,
do którego ma zastosowanie gwarancja (patrz pomoc N 287/
03, N 313/03 i środki 4.5, 4.6 oraz 4.10 POR Kalabria)

Czas trwania: Nieokreślony

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 25.7.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Piemont)

Nr pomocy: N 443/04

Tytuł: Decyzja legislacyjna nr 102/2004: Działania interwen-
cyjne na obszarach rolnych, które poniosły szkody (gradobicie
w czerwcu 2004, prowincje Torino, Asti, Alessandria i Cuneo)

Cel: Dostarczenie informacji meteorologicznych dotyczących
zaburzeń pogody, które spowodowały szkody, za które przewi-
duje się przyznanie odszkodowania na podstawie programu
zatwierdzonego pod numerem pomocy nr NN 54/A/04

Podstawa prawna: Decreto legislativo 102/2004: «Nuova
disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Budżet: Pomoc, której kwota nie została jeszcze określona,
będzie sfinansowana ze środków budżetu całkowitego w wyso-
kości 200 mln EUR przyznanego w ramach zatwierdzonego
programu (NN 54/A/04)

Intensywność lub wysokość pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Jednorazowo

Inne informacje: Środek wykonania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/
2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7
czerwca 2005 r.)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 29.7.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Sycylia)

Nr pomocy: N 444/2004

Tytuł: Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotknię-
tych klęskami żywiołowymi (grad dnia 17 czerwca 2004 r. w
prowincji Trapani)

Cel: Rekompensata szkód w produkcji rolnej i strukturach
rolnych na skutek niekorzystnych warunków meteorologicz-
nych

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004

Budżet: Odniesienie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/
04)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Środek stosowania programu pomocy zatwier-
dzony przez Komisję

Inne informacje: Środki stosowania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/
2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7
czerwca 2005 r.)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.8.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Molise)

Nr pomocy: N 461/04

Tytuł: Decyzja legislacyjna nr 102/2004: Działania interwen-
cyjne na obszarach rolniczych dotkniętych klęskami żywioło-
wymi (grad i silne wiatry w dniu 26 sierpnia 2004 r., region
Molise, prowincja Campobasso)

Cel: Dostarczenie informacji meteorologicznych dotyczących
zaburzeń pogody, które spowodowały szkody, na które przewi-
duje się przyznanie odszkodowania na podstawie programu
zatwierdzonego pod numerem pomocy NN 54/A/ 04

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004: «Nuova
disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Budżet: Kwota pomocy, którą należy określić, będzie finanso-
wana z całkowitego budżetu 200 mln EUR przyznanego w
ramach zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Jednorazowo

Inne informacje: Środek stosowania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/
2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7
czerwca 2005 r.)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji: 11.8.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Liguria)

Nr pomocy: N 464/04

Tytuł: Decyzja legislacyjna nr 102/2004: Działania interwen-
cyjne na obszarach rolniczych dotkniętych klęskami żywioło-
wymi (grad w dniu 12 lipca 2004 r., region Liguria, prowincja
Imperia)

Cel: Dostarczenie informacji meteorologicznych dotyczących
zaburzeń pogody, które spowodowały szkody, na które przewi-
duje się przyznanie odszkodowania na podstawie programu
zatwierdzonego pod numerem pomocy NN 54/A/ 04

Podstawa prawna: Decreto legislativo n. 102/2004: «Nuova
disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Budżet: Kwota pomocy, którą należy określić, będzie finanso-
wana z całkowitego budżetu 200 mln EUR przyznanego w
ramach zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność lub kwota pomocy: Do 100 %

Czas trwania: Jednorazowo

Inne informacje: Środek stosowania programu zatwierdzo-
nego przez Komisję w ramach pomocy państwa NN 54/A/
2004 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna z dnia 7
czerwca 2005 r.)

Autentyczny(-e) tekst(-y) decyzji, po usunięciu wszelkich infor-
macji poufnych, znajduje(-ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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