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(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

(2008/C 48/01)

Data przyjęcia decyzji 11.10.2007

Numer środka pomocy NN 98/02

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Verbetering van de energie-efficiëntie in de glastuinbouw

Podstawa prawna Begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Kaderwet LNV-
subsidies (artikel 2) Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtspro-
jecten duurzame landbouw, Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126)

Instellingsverordening productschap Tuinbouw (artikelen 15, 15 en 19), Verorde-
ning Productschap Tuinbouw heffing verbruik aardgas, Verordening Product-
schap Tuinbouw Financieringsfonds energie

Rodzaj środka pomocy Dostosowanie programu pomocy dotyczącego badań naukowych, doradztwa i
demonstracji: nowy okres, budżet i środki

Cel pomocy Poprawa energooszczędności ogrodnictwa szklarniowego oraz zmniejszenie
całkowitego wykorzystania energii

Forma pomocy Pomoc dla instytucji w sektorze doradztwa, edukacji i badań naukowych związa-
nych z rolnictwem

Budżet 70 mln w ciągu 10 lat, 7 mln rocznie

Intensywność pomocy Badania naukowe: 100 %, doradztwo: 100 %, demonstracja: 50 %

Czas trwania pomocy 2000-2010

Sektory gospodarki Ogrodnictwo szklarniowe i sektor badań naukowych i doradztwa związanego z
rolnictwem
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van LNV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Nederland
oraz
Product board on horticulture
Postbus 280
2700 AG 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/

Data przyjęcia decyzji 11.10.2007

Numer środka pomocy NN 65/05 (ex N 486/03)

Państwo członkowskie Belgia

Region Flanders

Nazwa środka pomocy „Fonds voor landbouw en visserij”

Podstawa prawna — Wet van 23.3.1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor
de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke productie

— Decreet van 20.12.2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde
aanpassing van de begroting 2002, gewijzigd bij decreet van 27.6.2003,
regelt de oprichting van het Fonds voor de kwaliteit van de landbouwpro-
ductie

— Decreet van 19.5.2006 betreffende de oprichting en de werking van het
Fonds voor Landbouw en Visserij

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ustanowienie funduszu na rzecz rolnictwa i rybołówstwa we Flandrii

Forma pomocy Dotacja

Budżet 5 052 924 EUR w latach 2003–2006

Od 2007 r. ok. 900 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy Do 100 %

Czas trwania pomocy Nieokreślony

Sektory gospodarki Rolnictwo i rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Overheid
Agentschap Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35
B-1030 Brussel

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 1.10.2007

Numer środka pomocy N 272/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Andalucía

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

Ayudas contra la plaga de la mosca del olivo

Podstawa prawna Proyecto de Orden de … de … de 2007 por la que se modifica la Orden de 8
de junio de 2006, por la que se declara la existencia oficial de la plaga mosca del
olivo (Bactrocera oleae Gmel), se establecen las medidas de control y las ayudas
para su ejecución

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja

Budżet 7 800 000 EUR

Intensywność pomocy 75 %–50 %

Czas trwania pomocy 2007-2011

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Consejería de Agricultura y Pesca
Comunidad Autónoma de Andalucía

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 1.10.2007

Numer środka pomocy N 316/07

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Comunidad Autónoma de Canarias

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

Ayudas para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas entre el
26 y el 28 de enero de 2007 en la Isla de Hierro

Podstawa prawna Proyecto de Orden por la que se dictan disposiciones para el desarrollo del Real
Decreto Ley 2/2007, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas los días 26, 27 y
28 de enero de 2007 en la Isla de Hierro de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy —

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 30 000 EUR
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Intensywność pomocy Maksymalnie 80 %

Czas trwania pomocy Ad hoc

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

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 19.12.2007

Numerr środka pomocy N 477/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region —

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

Weinfonds

Podstawa prawna §§ 37 ff. Weingesetz

Weinfonds-Verordnung

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy 1. Promowanie jakości wina oraz wprowadzania do obrotu wina i innych
produktów sektora wina poprzez rozwój rynku.

2. Działania na rynkach wewnętrznym i zewnętrznym w celu ochrony krajo-
wych oznaczeń wina określonych przez przepisy prawne

Forma pomocy Dotacja

Budżet 12 000 000 EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Deutscher Weinfonds
Gutenbergplatz 3-5
D-55116 Mainz

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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