
II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2007/C 58/01)

Data przyjęcia decyzji 4.1.2007

Numer środka pomocy N 15/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region La Rioja

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Ayudas para el fomento de la industria agroalimentaria en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja

Podstawa prawna Propuesta de Bases reguladoras para el Fomento de la las Grandes Empresas
Agroalimentarias, de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, y en forma de bonificación de intereses de préstamos destinados a
financiar inversiones en activos fijos

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz rozwoju przemysłu rolno-spożywczego

Forma pomocy Pomoc inwestycyjna

Budżet 1 000 000 EUR/rocznie

Intensywność pomocy 40 % kwalifikowanych wydatków

Czas trwania pomocy Nieokreślony

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
Muro de la Mata, 13/14
E-26071 Logroño

Inne informacje —

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 14.12.2006

Numer środka pomocy N 90/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Inspección de productos agroalimentarios de calidad

Podstawa prawna Orden de la Consejería de Agricultura y Agua en la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la financiación del proceso de
acreditación de entidades de inspección de productos agroalimentarios para los
alcances de la marca de garantía calidad agroalimentaria-control de la región de
Murcia y de la indicación geográfica «Vino de la tierra» de la Comunidad de la
Región de Murcia y se convoca subvención para el año 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachęcenie organizacji producentów do ponownego podjęcia się kontroli
produktów wysokiej jakości w regionie Murcji

Forma pomocy Wsparcie dla organizacji producentów i pomoc mająca zwiększyć produkcję i
poprawić wprowadzanie na rynek produktów rolnych wysokiej jakości

Budżet 420 000 EUR (60 000 EUR/rocznie)

Intensywność pomocy 5 000 EUR na produkt

Czas trwania pomocy 7 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario
Región de Murcia

Inne informacje —

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 13.12.2006

Numer środka pomocy N 114/05

Państwo członkowskie Litwa

Region —

Nazwa środkapomocy (i/lub nazwa
przedmiotu otrzymującego pomoc)

Parama kreditų palūkanoms kompensuoti

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 72-3009)
— Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis

įstatymas (Žin., 2003, No 15-600; 2004, No 124-4490)
— Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl paskolos privačiai žemės

ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“
projektas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Stworzenie warunków dla tworzenia racjonalnie zarządzanych gospodarstw
rolnych

Forma pomocy Pomoc inwestycyjna

Budżet 2006 r.: 692 540 LTL; 2007 r.: 807 600 LTL; 2008 r.: 1 002 580 LTL; 2009 r.:
1 235 250 LTL; 2010 r.: 1 465 420 LTL; 2011 r.: 1 805 430 LTL

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

Inne informacje —

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 19.12.2006

Numer środka pomocy N 158/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicile

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Pomoc dla hodowców — przedłużenie pomocy N 593/01 na zwalczanie gruź-
licy u bydła i bawołów (art. 134 prawa regionalnego nr 32 z dnia 23 grudnia
2000 r.)

Podstawa prawna Legge regionale siciliana n. 32 del 23 dicembre 2000, articolo 134

Rodzaj środka Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz walki z chorobami zwierzęcymi

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 10 mln EUR

Intensywność pomocy Do 100 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy Do dnia 31.12.2006

Sektory gospodarki A — Rolnictwo (hodowla zwierząt)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Sicilia
Assessorato Agricoltura e Foreste
Viale Regione Siciliana
I-90100 Palermo

Inne informacje —

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 13.12.2006

Numer środka pomocy N 165/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Madrid

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Wyjątkowa pomoc w celu rekompensaty strat dochodów w gospodarstwach
rolnych dotkniętych suszą w 2005 r.

Podstawa prawna Orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por el que se
establecen ayudas extraordinarias para compensar las perdidas de renta en las
explotaciones agrarias por la sequía en la Comunidad de Madrid y se realiza la
correspondiente convocatoria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata strat w produkcji związanych z suszą w 2005 r.

Forma pomocy Ryczałt

Budżet 2 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksimum 60 EUR/ha i 4 500 EUR/gospodarstwo

Czas trwania pomocy 2006

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Comunidad de Madrid
Calle Ronda de Atocha 17, 6a planta
E-28012 Madrid

Inne informacje —

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 22.12.2006

Numer środka pomocy N 182/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Murcia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Régimen de ayuda para la realización de programas de colaboración para mejora
y fomento de las producciones ganaderas y de la sanidad animal

Podstawa prawna Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria para el año 2006 de las líneas de ayudas para la
realización de programas de colaboración para la mejora y fomento de las
producciones ganaderas y de la sanidad

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Integracja postępu technologicznego oraz wdrożenie wymogów sanitarnych w
sektorze produkcji zwierzęcej
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Forma pomocy Pomoc na rzecz zwalczania chorób zwierzęcych, na rzecz doradztwa technicz-
nego oraz na wsparcie sektora hodowlanego

Budżet 1 200 000 EUR — 200 000 EUR/rocznie

Intensywność pomocy Zmienna, średnio pomiędzy 70 % a 100 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 2006-2011 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección General de Ganadería y Pesca
Consejería de Agricultura y Agua
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Plaza Juan XXIII, s/n
E-30008 Murcia

Inne informacje —

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 6.12.2006

Numer środka pomocy N 203/06

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Northern Ireland (Irlandia Północna)

Tytuł (i/lub nazwa beneficjenta) Rozszerzenie programu gospodarowania substancjami odżywczymi w rolnictwie
(Farm Nutrient Management Scheme — Irlandia Północna)

Podstawa prawna Art. 16 zarządzenia o rolnictwie i rybołówstwie (pomoc finansowa) (Irlandia
Północna) z 1987 r. (Agriculture and Fisheries (Financial Assistance) (NI) Order
1987) — S.I. 1987/166 (NI 1)).
Action Programme to Control Agricultural Nitrogen and Phosphorous
(Northern Ireland) [Program działania na rzecz kontroli stosowania azotu i
fosforu w rolnictwie (Irlandia Północna)] — powinien wejść w życie pod koniec
2006 r.

Rodzaj środka pomocy Pogram pomocy

Cel pomocy Inwestycje

Forma pomocy Dotacja

Budżet 150 mln GBP (224 mln EUR)

Intensywność pomocy 60 %

Czas trwania pomocy do 31.12.2008

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Agriculture and Rural Development
Dondonald House
Belfast BT4 3 SB

Inne informacje —

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 21.12.2006

Numer środka pomocy N 224/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Interventi per la qualificazione del settore vitivinicolo (articolo 4, paragrafo 1,
lettera a) della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005)

Podstawa prawna Legge 22 dicembre 2005, n. 19: Misure finanziarie urgenti e variazioni al
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Działania agro-środowiskowe

Forma pomocy Premie

Budżet 50 000 000 EUR

Intensywność pomocy 420 EUR na hektar rocznie

Czas trwania pomocy Do wyczerpania środków budżetowych (zazwyczaj 5 lat)

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Sicilia
Via Regione Siciliana
I-2675 Palermo

Inne informacje —

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 2.2.2007

Numer środka pomocy N 247/05

Państwo członkowskie Austria

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Pomoc na rzecz środków w leśnictwie

Podstawa prawna Sonderrichtlinie für die Förderung forstlicher Maßnahmen aus Bundesmitteln

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacje i dopłaty do odsetek

Budżet Szacunkowy roczny budżet ok. 3 mln EUR

Intensywność pomocy Zmienna
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Czas trwania pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Leśnictwo (kod ÖNACE AA 02.01-01)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Marxergasse 2
A-1030 Wien
www.lebensministerium.at

Inne informacje —

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 13.12.2006

Numer środka pomocy N 327/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Umbria

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Piano per la prevenzione delle EST negli ovini

Podstawa prawna Decreto Ministero della Salute 17 dicembre 2004
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Deliberazione n. 602 della Giunta regionale, del 12 aprile 2006.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Testy na obecność TSE — choroby zwierząt

Forma pomocy Dotacje

Budżet 112 096,43 EUR

Intensywność pomocy Od 40 do 100 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Umbria
Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei
sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo

Inne informacje —

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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