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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 181/02)

Data przyjęcia decyzji: 2.6.2006

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo (Walia)

Nr pomocy: N 499/05

Tytuł: Rozszerzenie działalności grupy producentów „Welsh
Meat Company”

Cel: Wspieranie znacznego rozszerzenie działalności Welsh
Meat Company

Podstawa prawna: Welsh Development Agency Act 1975, as
amended

Budżet: 200 000 GBP (291 163 EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: zmniejszająca się od 100
do 20 %

Czas trwania: 5 lat od daty zatwierdzenia przez Komisję

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji: 1.6.2006

Państwo członkowskie: Polska

Nr pomocy: N 527/05

Tytuł: Pomoc na badania z zakresu postępu biologicznego w
produkcji roślinnej i zwierzęcej (Dotacje do badań z zakresu
postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej)

Cel: Badania i rozwój

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonują-
cych zadania na rzecz rolnictwa

Budżet: 1 335 000 PLN (około 342 308 EUR) na badania nad
roślinami i 1 115 000 PLN (około 285 897 EUR) na badania
nad zwierzętami

Intensywność lub kwota pomocy: 98 %

Czas trwania: Do 2007 r. na badania nad roślinami, do 2008
r. na badania nad zwierzętami

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji: 7.6.2006

Państwo członkowskie: Dania

Pomoc nr: N 604/b/04

Tytuł: Opodatkowanie kwot i uprawnień do płatności

Cel: Dostosowanie przepisów podatkowych w odniesieniu do
kwot dotyczących produktów rolnych. Władze Danii twierdzą,
że opodatkowanie uprawnień do płatności, kwot mlecznych,
kwot na dostawy buraków cukrowych oraz przepisy przej-
ściowe dotyczące umów dzierżawy zawieranych między rolni-
kami a właścicielami ziemi różnią się od ogólnych zasad
opodatkowania, które dotyczą przypadku pomocy nr N/604/a/
04, pod następującymi względami: wstępne koszty zakupu oraz
koszty i korzyści związane z kwotami rolnymi podlegają
specjalnemu systemowi odliczeń podatkowych (tzw. model
saldo), który różni się od systemu mającego zastosowanie do
innych kwot; straty wynikające ze sprzedaży gruntów rolnych
można odliczać od zysków wynikających ze sprzedaży kwot
rolnych; przenoszenie uprawnień do płatności może być zwol-
nione z podatku w przypadku niektórych umów dzierżawy
dotyczących gruntów rolnych

Podstawa prawna: Retsgrundlaget for foranstaltningen er lov
nr. 464 af 9. juni 2004 om ændring af afskrivningsloven,
ligningsloven og lov nr. 1386 af 20. december 2004 om
ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove
(kvoter og betalingsrettigheder)

Budżet: Nie dotyczy

Intensywność lub kwota pomocy: Nie dotyczy

Czas trwania: Nieograniczony

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

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

Data przyjęcia decyzji: 2.6.2006

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo (Szkocja)

Nr pomocy: Nr 609/05
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Tytuł: Zmiany w Programie rozwoju gospodarstw rolnych
(Szkocja)

Cel: Przedłużenie zatwierdzonego Programu rozwoju gospo-
darstw rolnych (pomoc państwa nr NN 36/2003) na kolejne 2
lata i wprowadzenie nowego wsparcia inwestycyjnego na rzecz
poprawy istniejących urządzeń produkcyjnych

Podstawa prawna: Section 29 (2) (d) of the Agriculture Act
1970 Farm Business Development Scheme (Scotland) Amend-
ment Scheme 2004 (SSI 2004/236).

The Farm Business Development (Scotland) Variation Scheme
2005 (SSI 2005/219)

Budżet: 37,5 mln GBP (54,59 mln EUR)

Intensywność lub kwota pomocy: zmienna

Czas trwania: Do 2008 r.

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego
usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można
znaleźć na stronie:

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