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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2007/C 187/02)

Data przyjęcia decyzji 19.6.2007

Numer środka pomocy N 116/06

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Legge 226/2005 — Articolo 1, comma 42 «Riduzione dell'IVA sulla fornitura di
elettricità dei consorzi di bonifica»

Podstawa prawna Legge 226/2005 — Articolo 1, comma 42

Rodzaj środka pomocy —

Cel pomocy —

Forma pomocy —

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy —

Sektory gospodarki —

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

—

Inne informacje Środek nie stanowi pomocy państwa

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 29.6.2007

Numer środka pomocy N 547/06

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Madrid

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pomoc na modernizację regionalnego parku maszyn rolniczych

Podstawa prawna Borrador de la orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de
la Comunidad de Madrid; Anexo I de limitaciones sectoriales regulado en el Real
Decreto 613/2001 sobre modernización de explotaciones agrarias

Rodzaj środka pomocy Pogram pomocy

Cel pomocy Inwestycje

Forma pomocy Dotacja
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Budżet 250 000 EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania pomocy 2007 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Comunidad de Madrid
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
Dirección G. de Agricultura y Desarrollo Rural
Ronda de Atocha 17
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 8.6.2007

Numer środka pomocy N 768/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

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

Contributo complementare regionale per l'abbattimento di animali di specie
bufalina affetti da brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica

Podstawa prawna Delibera di giunta Regione Campania n. 1497/29.9.2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na rzecz zwalczania chorób zwierzęcych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 25 mln EUR

Intensywność pomocy Do 100 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 1.1.2007-31.12.2011

Sektory gospodarki A00121 — Rolnictwo (hodowla zwierząt)

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Campania
Via Santa Lucia, 18
I-80132 Napoli

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 805/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal
2 al 3 luglio 2006 nella provincia di Vibo Valentia)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Rekompensata szkód w uprawach i infrastrukturze rolnej, powstałych na skutek
niekorzystnych warunków meteorologicznych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

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

Intensywność pomocy Do 100 % poniesionych 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 wykonawczy 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 26.6.2007

Numer środka pomocy N 888/06

Państwo członkowskie Austria

Region —

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

Specjalna wytyczna rekompensująca dodatkowe koszty nabycia pasz w gospo-
darstwach rolnych szczególnie dotkniętych niekorzystnymi warunkami pogodo-
wymi w 2006 r.

Podstawa prawna Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW) zur Abfederung der Zusatzaufwendungen für
Ersatzfuttermittel in von Wetterunbilden (widrigen Witterungsverhältnissen)
2006 besonders betroffenen Betrieben mit Futterflächen (SRL)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody poniesione w związku z niekorzystnymi warunkami
pogodowymi w 2006 r.

Forma pomocy Dotacja
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Budżet 2,5 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 150 EUR/ha, lecz nie więcej niż 3 000 EUR na gospodarstwo
rolne

Czas trwania pomocy Pomoc jednorazowa

Sektory gospodarki Załącznik I

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

BMLFUW
Stubenring 1
A-1010 Wien

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 19.6.2007

Numer środka pomocy N 124/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Uitbreiding van de gewasschadeverzekering in de fruitsector tot vorstschade

Podstawa prawna Artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies, concept-wijziging van de
subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003

Rodzaj środka pomocy Program pomocy państwa — gwarancja

Cel pomocy Gwarancja dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych umożliwiająca wprowadzenie
ubezpieczenia dla sektora owoców w przypadku szkód spowodowanych
mrozem, zysk wynikający z gwarancji musi być całkowicie zrekompensowany
kwotą, którą rolnik musi zapłacić za składkę ubezpieczeniową. Warunki
programu są zgodne z warunkami ustanowionymi dla szkód w uprawach
spowodowanych przez deszcz, zatwierdzonych w ramach programu pomocy
N 36/03

Forma pomocy Gwarancja dla przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, która musi być wykorzys-
tana w całościw celu obniżenia składki ubezpieczeniowej rolników

Budżet Maksymalnie 14 250 000 EUR na rok (dla szkód spowodowanych mrozem)

Intensywność pomocy Maksymalnie 50 %

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo, sektor owoców
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland

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 125/07

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Wijziging van de heffing van het Productschap Vee en Vlees ten behoeve van
het Veeziektenfonds, sector schapen en geiten (wijziging N 517/06)

Podstawa prawna Artikel 126 van de Wet op bedrijfsorganisaties, de artikelen 10 en 12 van het
Instellingsbesluit van het Productschap voor Vee en Vlees, Verordening bestem-
mingsheffingen Veeziektenfonds schapen en geiten (PVV) 2006, concept-veror-
dening tot wijziging van de Verordening Veeziektenfonds schapen en geiten
(PVV) 2006 (2006-I)

Rodzaj środka pomocy Zapobieganie chorobom zwierzęcym i ich zwalczanie. Jednorazowa opłata na
dofinansowanie kosztów zapobiegania chorobom zwierzęcym i ich zwalczania

Cel pomocy Udział sektora owiec i kóz poprzez parafiskalne opłaty na rzecz zapobiegania
chorobom zwierzęcym i ich zwalczania

Forma pomocy Opłata parafiskalna, rekompensata

Budżet 5 600 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Pomoc do roku 2010, opłata stanowi jeden ze środków, które zostaną zastoso-
wane po zatwierdzeniu przez Komisję

Sektory gospodarki Sektor owiec i kóz

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Het Productschap voor Vee en Vlees
Postbus 4600
2700 AL Zoetermeer
Nederland

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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