
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 70/08)

Data przyjęcia decyzji 8.2.2007

Numer środka pomocy N 308/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

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

Pig Health Scheme (MLC)

Podstawa prawna Agriculture Act 1967

Rodzaj środka pomocy Program

Cel pomocy Pomoc techniczna

Forma pomocy Dotacja

Budżet 500 000 GBP (746 046 EUR)

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy Od dnia zatwierdzenia do dnia 31 marca 2009 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Meat and Livestock Commission
PO Box 44, Winterhill House, Snowdon Drive
Milton Keynes MK6 1AX
United Kingdom

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 340/05

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

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

“Atbalsts ilggadīgo stādījumu integrētai audzēšanas sistemai”

Podstawa prawna — Ministru kabineta 2005. gada 25 janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība”(Publi-
cēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 27; 17.02.2005.)

— Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.4.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Stosowanie planowania środowiskowego w praktyce rolniczej

Forma pomocy Pomoc rolno-środowiskowa
pomoc na badania i rozwój

Budżet Budżet roczny: 300 000 LVL

Intensywność pomocy Zobowiązania rolno-środowiskowe: zmienna
pomoc na badania i rozwój: do 100 %

Czas trwania pomocy Do 2010 r.

Sektory gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

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 14.12.2006

Numer środka pomocy N 349/05

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

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

“Dārzeņu integrētās sistemas ievišana”

Podstawa prawna — Ministru kabineta 2005. gada 25 janvāra noteikumi Nr. 70 “Noteikumi par
valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtība”(Publi-
cēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 27; 17.02.2005.)

— Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (24.04.2004.) (Publicēts: Latvijas
Vēstnesis Nr. 64; 23.4.2004.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Stosowanie planowania środowiskowego w praktyce rolniczej

Forma pomocy Pomoc rolno-środowiskowa
Pomoc na badania i rozwój

Budżet Budżet roczny: 302 465 LVL
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Intensywność pomocy Zobowiązania rolno-środowiskowe: zmienna
pomoc na badania i rozwój: do 100 %

Czas trwania pomocy Do 2010 r.

Sektory gospodarki Sektor rolny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2,
LV-1981 Rīga

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 26.2.2007

Numer środka pomocy N 208/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Trento

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

Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole (legge
provinciale 10 febbraio 2005 n. 1, articolo 26, e deliberazione della Giunta
provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005)

Podstawa prawna Legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1, articolo 26
Deliberazione della Giunta provinciale n. 2479 del 18 novembre 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Inne (zakup, sprzedaż lub wynajem dóbr)

Forma pomocy Dotacje

Budżet 4 500 000 EUR

Intensywność pomocy Nie stanowi pomocy państwa

Czas trwania pomocy Do końca 2008 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

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 19.2.2007

Numer środka pomocy N 406/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andaluzja

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

Ayudas a favor de la lucha contra la plaga de la moca del olivo

Podstawa prawna Proyecto de Orden
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Walka z muchą oliwkową w Andaluzji

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 1 800 000 EUR

Intensywność pomocy 75 % kosztów kwalifikowanych

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

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 19.2.2007

Numer środka pomocy N 577/06

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Catalogus Groen-Blauwe Diensten

Podstawa prawna De kaderwet inzake subsidies van het ministerie van landbouw, natuur en voed-
selkwaliteit inzake subsidies, de provinciewet, de gemeentewet en de water-
schapswet

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Celem „katalogu usług zielonych i niebieskich” jest stworzenie dostępnego
pejzażu rolnego o wysokiej środowiskowej i kulturowej wartości

Forma pomocy Wypłaty po wystąpieniu ognisk choroby zakaźnej

Budżet Około 120 milionów EUR rocznie

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy Czas trwania środków wsparcia w ramach katalogu jest zróżnicowany. Umowy
z poszczególnymi rolnikami w ramach tych środków będą zawierane na okres
od 5 do 7 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Niderlandzkie władze centralne oraz lokalne

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 8.2.2007

Numer środka pomocy N 583/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Basilicata

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

Interventi compensativi relativi a mancati redditi a favore delle aziende agricole
interessate da provvedimenti di abbattimenti totali conseguenti ad infezioni di
tubercolosi bovina e/o brucellosi

Podstawa prawna Delibera di giunta Regione Basilicata n. 475 del 3.4.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz zwalczania chorób zwierzęcych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 600 000 EUR

Intensywność pomocy Do 100 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy Do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sektory gospodarki A00121-A00122 Rolnictwo (hodowla zwierząt)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Basilicata
Viale della Regione Basilicata, 12
I-85100 Potenza

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 8.2.2007

Numer środka pomocy N 801/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (venti impetuosi e
trombe d'aria 29 giugno 2006 — province di Treviso, Verona e Vicenza)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Odesłanie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)
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Intensywność pomocy Do 100 % w przypadku szkód w strukturach rolniczych

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne 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 13.2.2007

Numer środka pomocy N 842/06

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Parama žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nuken-
tėjus žemės ūkio augalams dėl stichinių meteorologinių reiškinių 2006 m.

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 4 d. Nutarimas Nr.
783 „Dėl krašto ekstremalios situacijos žemės ūkyje dėl stichinės sausros
paskelbimo“

— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl paramos žemės
ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių žuvus ar nukentėjus žemės
ūkio augalams dėl stichinių meteorologinių reiškinių 2006 m. teikimo
taisyklių patvirtinimo“ projektas

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód spowodowanych suszą w roku 2006

Forma pomocy Pomoc z tytułu odszkodowania dla rolników za straty poniesione z powodu
niekorzystnych warunków atmosferycznych

Budżet Łączny budżet: do 190 milionów LTL

Intensywność pomocy Do wysokości 40 % strat kwalifikowanych

Czas trwania pomocy Rok po zatwierdzeniu przez Komisję

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/
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Data przyjęcia decyzji 19.2.2007

Numer środka pomocy N 844/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (eccessi termici dal 19
al 30 giugno 2006 — provincia di Catania, Sicilia)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 80 % za szkody w produkcji rolnej.

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne 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 2.2.2007

Numer środka pomocy N 846/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Piemonte

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

Interventi nelle zone agricole danneggiate (siccità dal 1o gennaio 2006 al 25
settembre 2006 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Torino e Vercelli)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka 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 %
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Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

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

Inne 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/

27.3.2007C 70/34 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


