
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 160/03)

Data przyjęcia decyzji 8.6.2007

Numer środka pomocy N 694/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

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

Regime di aiuto di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento
delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale

Podstawa prawna DGR n. 582 del 7.8.2006 Regime di aiuti — Programma di Regime di aiuti di
stato per la valorizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento delle filiere agroali-
mentari a minore impatto ambientale [Reg. (CEE) n. 2092/91 prodotto da agri-
coltura biologica — L.R. 25/99 prodotto da agricoltura integrata — Modifica
Dgr n. 1082/04]

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Inwestycje w produkcji, przetwórstwie i wprowadzaniu do obrotu, wsparcie
techniczne, środki reklamujące i promujące produkty ekologiczne i produkty
rolnictwa zintegrowanego pod hasłem Agriqualità

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczny budżet: 18 milionów EUR
— załącznik A, działanie A: 6 milionów EUR;
— załącznik A, działanie B: 6 milionów EUR;
— załącznik B: 6 milionów EUR

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy 7 lat
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Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Toscana
Via di Novoli, 26
I-50127 Firenze

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 8.6.2007

Numer środka pomocy N 78/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Valencia

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

Ayudas para la mejora de la calidad agroalimentaria

Podstawa prawna Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación por la
que se regulan las ayudas para la revalorización, promoción y mejora en el
marco de la calidad agroalimentaria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Poprawa jakości rolno-spożywczej

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 28 190 000 EUR na lata 2007-2012

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %

Czas trwania pomocy Do końca 2012 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
Generalitat Valenciana
Amadeo de Saboya, 2
E-46010 Valencia

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 8.6.2007

Numer środka pomocy N 873/06

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Aides à la mise aux normes des bâtiments porcins en vue de l'application des
normes sur le bien-être des truies gestantes

Podstawa prawna Projet d'arrêté

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Środki finansowe na modernizację budynków w celu stosowania norm dotyczą-
cych dobrostanu macior prośnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 50 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania pomocy 6 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
80, avenue des terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12

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 8.6.2007

Numer środka pomocy NN 16/07 (ex N 786/06)

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

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

Atbalsts, lai kompensētu sausuma radītos zaudējumus lauksaimniecībā

Podstawa prawna Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtība” (Publicēts:
Latvijas Vēstnesis Nr. 14; 24.1.2005.)

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
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Budżet Łączny budżet: do 19,74 milionów LVL

Intensywność pomocy Do wysokości 35 % strat kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 15.11.2006-30.12.2006

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lauku atbalsta dienests,
Respublikas laukums 2-19. st,
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 8.6.2007

Numer środka pomocy N 66/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region —

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

Gwarancje kredytowe

Podstawa prawna Rahmenplan Gemeinschaftsaufgabe (GAK)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Obliczanie wysokości gwarancji

Forma pomocy Gwarancje kredytowe

Budżet —

Intensywność pomocy 2,6 %

Czas trwania pomocy 31.12.2007

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/

13.7.2007C 160/8 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data przyjęcia decyzji 8.6.2007

Numer środka pomocy N 111/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Zmniejszenie zdolności produkcyjnych w sektorze uprawy drzew w ramach
planu wsparcia dla producentów owoców i warzyw

Podstawa prawna Articles L 621-1 et suivants du Code rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Karczowanie sadów (jabłka, brzoskwinie-nektarynki, gruszki stołowe, śliwki,
wiśnie, owoce czerwone i winogrona stołowe)

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 20 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %

Czas trwania pomocy 2 lata

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de
l'horticulture
164, rue de Javel
F-75739 Paris Cedex 15

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 8.6.2007

Numer środka pomocy N 142/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal
19 al 21 ottobre 2006 nella regione di Toscana, provincia di Grosseto)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

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

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Odniesienie do zatwierdzonego programu (NN 54/A/04)

Intensywność pomocy Do 100 % szkód

Czas trwania pomocy Środek wykonawczy programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję

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/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 8.6.2007

Numer środka pomocy N 213/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Puglia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali,
trombe d'aria e venti impetuosi dal 15 al 28 settembre 2006 nelle province di
Bari, Brindisi, Lecce e Taranto)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Niekorzystne warunki klimatyczne

Forma pomocy Dotacje

Budżet Patrz dokumentacja pomocy NN 54/A/04.

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy.

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/
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Data przyjęcia decyzji 8.6.2007

Numer środka pomocy N 241/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

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

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali
(piogge alluvionali dal 15 al 25 settembre 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 Patrz zatwierdzony program (NN 54/A/04)

Intensywność pomocy Do 80 %

Czas trwania pomocy Do czasu dokonania ostatniej płatności

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/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/
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