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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2006/C 308/05)

Data przyjęcia decyzji 15.11.2006

Nr pomocy NN 76/04 (ex N 263/04)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Cały kraj

Tytuł Compulsory Scrapie Flock Scheme

Podstawa prawna Obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie prawo krajowe wprowadzające w
życie wymogi rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE)
nr 999/2001, załącznik VII, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 260/2003 z dnia 12 lutego 2003 r., rozporządzeniem (WE) nr 1915/2003 z
dnia 30 października 2003 r. i rozporządzeniem (WE) nr 1492/2004 z dnia 23
sierpnia 2004 r.

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Wprowadzenie w życie przez władze Zjednoczonego Królestwa wymogów
prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii w celu zwalczania pasa-
żowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u owiec i kóz

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Maksymalnie 12 600 000 GBP rocznie

Intensywność zmienna

Czas trwania 2003-2008

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

W Wielkiej Brytanii programem zarządzać będzie National Scrapie Plan Admini-
stration Centre (NSPAC), a w Irlandii Północnej Department of Agriculture and
Rural Development (DARD), w ramach krajowych planów zwalczania trzęsawki
owiec. W skład NSPAC wchodzić będą Department for Environment, Food and
Rural Affairs (Defra) we współpracy ze Scottish Executive Environment and
Rural Affairs Department (SEERAD) i Welsh Assembly Government's Depart-
ment for Environment, Planning and Countryside (DEPC). Prozaiczne czynności
operacyjne na poziomie gospodarstw będą prowadzone przez State Veterinary
Service (SVS) w Wielkiej Brytanii oraz przez DARD w Irlandii Północnej

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 15.11.2006

Numer środka pomocy N 153/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalusia

Nazwa środka pomocy Pomoc na obowiązkowe środki fitosanitarne

Podstawa prawna Orden de … de … de 2005, para la aplicación de las medidas fitosanitarias obli-
gatorias incluidas en los Programas Nacionales de control y lucha contra las
plagas, en función de la declaración oficial ede la existencia de plagas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establecimiento de las corres-
pondientes medidas de control y ayudas para su ejecución

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

16.12.2006C 308/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy Zarządzanie zagrożeniem — choroby roślin

Forma pomocy Dotacja

Budżet 1 700 000 EUR

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy 2006 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Pesca
Junta de Andalucía
Calle Tabladilla s/n
E-41013 Sevilla

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 15.11.2006

Numer środka pomocy N 167/06 et N 213/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Nazwa środka pomocy Program pomocy na naprawę szkód spowodowanych w produkcji rolnej i infra-
strukturze w sektorze rolnym przez huragan „Delta”

Podstawa prawna N 167/06:

«Decreto 227/05, de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y ayudas de
carácter excepcional para reparar los daños producidos por el paso de la
tormenta tropical “Delta” por el archipiélago canario los días 28 y 29 de
noviembre.»

«Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan anticipadamente
para el ejercicio 2006, ayudas a los daños producidos en las producciones e
infraestructura en el sector agrario, previstas en el Decreto territorial 227/2005,
de ayudas, subvenciones y ayudas de carácter excepcional por el paso de la
tormenta tropical “Delta” por el archipiélago canario los días 28 y 29 de
noviembre.»

«Borrador de convenio de colaboración entre la Consejería de agricultura, gana-
dería, pesca y alimentación y el excelentísimo Cabildo insular de Lanzarote con
el objeto realizar las actuaciones necesarias para la reposición de los enarenados
de las fincas agrícolas de la isla de Lanzarote que fueron afectados por la
tormenta tropical “Delta” a su paso por el el archipiélago canario los días 28 y
29 de noviembre.»

N 213/06:

«Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el
archipiélago canario los días 28 y 29 de noviembre 2005.»

«Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se convocan anticipadamente
para el ejercicio 2006, ayudas a los daños producidos en las producciones e
infraestrucura en el sector agrario, previstas en el Decreto territorial 227/2005,
de 13 de diciembre, de ayudas, subvenciones y medidas de carácter excepcional
por el paso de la tormenta tropical “Delta”».

«Orden INT/4111/2005, de 29 de diciembre, por la que se determinan los muni-
cipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley
14/2005, de 2 de diciembre».

«Proyecto de Orden por la que se desarrolla el artículo 4 del Real Decreto-ley
14/2005, de 2 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para
reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago
canario los días 28 y 29 de noviembre 2005.»
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zarządzanie zagrożeniem — katastrofy naturalne

Forma pomocy Dotacja

Budżet 5 008 822,05 EUR

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy Pomoc doraźna — 2006 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura, Ganadería
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias
C/José Manuel Guimerá 8
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Plaza de los Derechos Humanos 22
E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/Miguel Angel 23
E-28010 Madrid

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 15.11.2006

Nr pomocy N 192/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Tytuł Odszkodowania za usuwanie i niszczenie padłego drobiu z zakładów hodowli

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta regionale (Marche), n. 1458 del 23.11.2005 e decreto
di applicazione, n. 47 del 28.12.2005.

Rodzaj środka Program pomocy

Cel Rekompensata kosztów ponoszonych przez hodowców związanych z usuwa-
niem i niszczeniem padłych zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 300 000 EUR na cały program pomocy

Intensywność Do 70 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania Do 31 grudnia 2007 r.

Sektory gospodarki A — Rolnictwo (hodowla zwierząt)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche
Via Gentile da Fabriano
I-96100 Ancona

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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Data przyjęcia decyzji 15.11.2006

Numer środka pomocy N 366/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Nazwa środka pomocy Pomoc przeznaczona na prowadzenie kontroli zdrowia materiału rozmnożenio-
wego roślin przy użyciu metod immunoenzymatycznych i PCR

Podstawa prawna Zákon č. 252/1997 o zemědělství;

Zákon č. 326/2004 o rostlinolékařské péči;

Zákon č. 219/2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Rodzaj środka pomocy program pomocy

Cel pomocy Pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów obowiązkowej kontroli materiału
rozmnożeniowego roślin

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Razem: 48 000 000 CZK

Rocznie: 8 000 000 CZK

Intensywność pomocy do 60% kosztów kontroli

Czas trwania pomocy 2007-2012

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 15.11.2006

Numer środka pomocy N 467/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Basilicata

Nazwa środka pomocy Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal
28 febbraio 2006 al 2 marzo 2006)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód w strukturach rolniczych powstałych na skutek niekorzyst-
nych warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 80 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy
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Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne informacje Środek stosowania programu zatwierdzonego przez Komisję w ramach pomocy
państwa NN 54/A/2004 (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 15.11.2006

Numer środka pomocy N 498/06

Państwo członkowskie Francja

Regio Limousin

Nazwa środka pomocy Pomoc na odtworzenie pastwisk zniszczonych w wyniku wyjątkowej suszy,
która wystąpiła latem 2005 r.

Podstawa prawna Arrêtés du 29 septembre 2005 portant les départements de la Corrèze, Creuse
et Haute Vienne sinistrés avec pertes de récolte sur les praires, pâtures et landes.

Décision du Conseil régional du 23 mars 2006 de mettre en place un dispositif
régional d'aide aux agriculteurs victimes de la sécheresse.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odtworzenie zniszczonych pastwisk dzięki pomocy przeznaczonej na zakup
nasion w departamentach: Corrèze, Creuse i Haute-Vienne

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 450 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 50% kosztów nasion

Czas trwania pomocy Do czerwca 2007 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conseil Régional du Limousin
27 boulevard de la Corderie
F-87000 Limoges

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 15.11.2006

Numer środka pomocy N 629/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Uckermark w kraju związkowym Brandenburg
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Nazwa środka pomocy Verein zur Erhaltung und Rekultivierung von Nutzpflanzen in Brandenburg
(VERN e.V.)
Herbert Lohner
Burgstraße 20
D-16278 Greiffenberg-Angermünde

Podstawa prawna Zuwendungsbescheid für die Durchführung eines Modell- und Demonstrations-
vorhabens im Bereich der biologischen Vielfalt: „Wiedereinführung alter Salat-
sorten zur regionalen Vermarktung“

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Różnorodność biologiczna

Forma pomocy Dotacja

Budżet 39 157 EUR

Intensywność pomocy maksymalnie 100%

Czas trwania pomocy 28 miesięcy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Referat 514 — Projektträger Agrarforschung
D-53168 Bonn

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 15.11.2006

Numer środka pomocy N 689/06

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Brandenburg

Nazwa środka pomocy Propagowanie badania wydajności i dodatkowych działań w sektorze hodowli
zwierząt

Podstawa prawna Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung über
die Gewährung von Prämien für die Förderung von Leistungsprüfungen und
weiteren Maßnahmen in der Tierzucht

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Utrzymanie i poprawa wydajności i żywotności zwierząt gospodarskich

Forma pomocy Dotacja

Budżet 1 200 000 EUR

Intensywność pomocy zmienna

Czas trwania pomocy 2007-2008 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landesamt für Verbraucherschutz
Ringstr. 1010
D-15236 Frankfurt/O.

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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