
Zezwolenie na przyznanie pomocy państwa w ramach postanowień art. 87 i 88 traktatu WE

Przypadki, w odniesieniu do których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

(2006/C 259/07)

Data przyjęcia decyzji 12.7.2006

Nr pomocy N 337/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

Tytuł Działania interwencyjne na obszarach rolnych dotkniętych klęskami żywioło-
wymi (obfite opady śniegu w dniach od 26 do 27 stycznia 2006 r. w prowincji
Belluno, Veneto)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Rekompensata szkód w produkcji rolnej i w strukturach rolnych na skutek
niekorzystnych warunków meteorologicznych

Budżet Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność Do 80 % w przypadku szkód w produkcji rolnej oraz do 100 % w przypadku
szkód w strukturach rolnych

Czas trwania Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle politiche agricole e forestali
Via XX settembre 20
I-00187 Roma

Dalsze informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach
pomocy państwa NN 54/A/04 (pismo Komisji C(2005)1622 wersja ostateczna
z dnia 7 czerwca 2005 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/

Data przyjęcia decyzji 13.9.2006

Nr pomocy N 462/06

Państwo członkowskie Belgia

Region Flandria

Tytuł Wspieranie sektora piekarniczego oraz sektora warzyw mrożonych i warzyw w
puszkach

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte
bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse
producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij

Decreet van 7 mei 2004 betreffende het privaatrechterlijk vormgeven van het
extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmar-
keting

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Celem tego środka jest wspieranie produktów pochodzących z sektora piekar-
niczego oraz sektora warzyw mrożonych i warzyw w puszkach.

Forma pomocy Wypłaty roczne

Budżet 1,38 mln EUR rocznie

Intensywność Sektor piekarniczy: 100 %

Sektor warzyw mrożonych i warzyw w puszkach: 60 %
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Czas trwania Sektor piekarniczy: nieokreślony

Sektor warzyw mrożonych i warzyw w puszkach: 2006-2008

Sektory gospodarki Sektor piekarniczy oraz sektor warzyw mrożonych i warzyw w puszkach

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij
Treurenberg 16
B-1000 Brussel

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 31.8.2006

Numer pomocy N 499/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Tytuł Wijziging van de steunmaatregel overname van de steunmaatregelen van het
Landbouwschap door het Productschap voor Vee en Vlees, steunmaatregel
N 413/1998

Boeren die rosé kalveren fokken

Podstawa prawna Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap Vee
en Vlees (artikelen 10 en 12), Verordening algemene bepalingen heffingen
(PVV) 2006, Verordening bestemmingsheffingen runderen en kalveren (PVV)
2006

Rodzaj środka Program pomocy; dostosowanie programów pomocy N 413/98, N 213/97,
N 995/95 i 613/91/A dotyczących badań naukowych i rozwoju w sektorze
cielęciny różowej

Cel W ramach środka zmienia się opłatę nałożoną na cielęcinę na osobną opłatę za
cielęcinę różową i za cielęcinę białą. Maksymalna kwota opłaty za cielęcinę
białą pozostaje taka sama. Maksymalna kwota opłaty za cielęcinę różową
wzrosła z powodu planowanego wzrostu kosztu badań naukowych dotyczą-
cych tego specyficznego mięsa

Forma pomocy Opłata parafiskalna

Budżet Planowana kwota wynosi około: 60 000 EUR

Intensywność 100 EUR na rolnika

Czas trwania Nieokreślony

Sektory gospodarki Sektor cielęciny, podsektor cielęciny różowej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Het Productschap voor Vee en Vlees
Postbus 4600
2700 AL Zoetermeer
Nederland

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 31.8.2006

Numer pomocy N 519/05

Państwo członkowskie Węgry

Nazwa Állati eredetű hulladékok ártalmatlanításának támogatása
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Podstawa prawna A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2006. ( ) FVM rendelete az
állati eredetű hulladékok ártalmatlanításának támogatásáról

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Udział w kosztach związanych z niszczeniem padłych zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Planowane roczne wydatki w 2006 r.: 280 mln HUF

Intensywność 40 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania Program będzie obowiązywał do 31 grudnia 2010 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth tér 11
H-1055 Budapest

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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