
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 132/01)

Data przyjęcia decyzji 4.4.2007

Numer środka pomocy NN 46a/06

Państwo członkowskie Słowacja

Region —

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

Daňové zvýhodnenie vyplývajúce z energetickej smernice Rady 2003/96/ES
(poľnohospodárstvo)

Podstawa prawna Zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona
č. 667/2004 Z. z. a zákona č. 223/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc związana ze zwolnieniem z podatków na mocy dyrektywy Rady
2003/96/WE.

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet 5 400 milionów SKK

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy Sześć lat od dnia 1 maja 2004 r.

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Colné úrady

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 22.3.2007

Numer środka pomocy N 485/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region Moravskoslezský kraj

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

Gospodarka leśna w regionie Moravskoslezský

Podstawa prawna Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczny budżet wynosi: 40 milionów CZK
Ogólna kwota wynosi: 240 milionów CZK

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy 1.1.2007-31.12.2012

Sektory gospodarki Rolnictwo (leśnictwo)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
CZ-702 18 Ostrava 2

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 8.3.2007

Numer środka pomocy N 645/06

Państwo członkowskie Malta

Region —

Nazwa środka pomocy „Agriculture Insurance Premium (Subsidy) Scheme”

Podstawa prawna Agricultural and Fishing Industries (Financial Assistance) Act (CAP 146) and
draft Agricultural Insurance Premium (Subsidy) Regulations, 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachęcenie rolników do ubezpieczania się od okoliczności nadzwyczajnych,
klęsk żywiołowych i niekorzystnych warunków pogodowych zbliżonych do
klęsk żywiołowych
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Forma pomocy Dotacja

Budżet 800 000 EUR

Intensywność pomocy Do 80 % kwalifikowanych kosztów

Czas trwania pomocy 2007-2012

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministry for Rural Affairs and the Environment
Barriera Wharf
MT-Valletta CMR 02

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 27.4.2007

Numer środka pomocy N 785/06

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region —

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

Rekompensata za szkody spowodowane w uprawach przez powodzie, które
wystąpiły między majem a lipcem 2006 r.

Podstawa prawna Usnesení vlády České republiky ze dne 3. července 2006 č. 845 k povodňové
situaci v České republice a následkům povodňových škod v období od
28. května do 2. července 2006
Usnesení vlády České republiky ze dne 1. listopadu 2006 č. 1246 o finančním
řešení zmírnění škod způsobených na zemědělském majetku, vodohospodářské
infrastruktuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období
od 28. května do 2. července 2006
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění
škod na polních kulturách způsobených povodněmi roku 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata za szkody spowodowane klęską żywiołową

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet wynosi: 20 milionów CZK

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %
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Czas trwania pomocy do dnia 31 grudnia 2007 r.

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo zemědělství České republiky
Těšnov 17
CZ-117 05 Praha 1

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 2.4.2007

Numer środka pomocy NN 1/07 (ex N 849/06)

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

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

Odszkodowania z tytułu gruźlicy bydła dla brytyjskich hodowców zwierzyny
płowej

Podstawa prawna The Animal Act 1981; The Tuberculosis (Deer) Notice of Intended Slaughter
and Compensation Order 1989; The Tuberculosis (Deer) Order 1989; The
Tuberculosis (Deer) (Amendment) Order 1993

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zarządzanie ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych: odszkodowania dla
hodowców zwierzyny płowej

Forma pomocy Dotacja

Budżet 180 000 GBP

Intensywność pomocy Do 50 % wartości sztuki poddanej ubojowi

Czas trwania pomocy 1989-2012

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

TB Division
Area 104
1a Page Street
London SW1P 4PQ
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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