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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 94/02)

Data przyjęcia decyzji 15.10.2007

Numer pomocy NN 117/02 ex N 268/01

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Tijdelijke compensatie voor de kosten als gevolg van de verplichte BSE-test voor
runderen

Podstawa prawna Artikel 73 van de Veewet en artikel 26a van de Vleeskeuringswet en de Regeling
tarieven voor de inspectie van vlees en vleesproducten 1993

Rodzaj środka pomocy Tymczasowa rekompensata kosztów badań nad TSE

Cel Zapobieganie TSE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2777/2000, decyzją
2000/773/WE, decyzją 2000/674/WE i 2001/8/WE. Tymczasowy stopniowo
zmniejszający się udział w kosztach badań nad TSE w 2001 r. (100 %–30 %)
oraz rekompensata kosztów pobierania próbek padłych zwierząt w trakcie i po
2001 r. W 2002 r. koszty badań bydła pod kątem BSE nie były już zwracane

Forma pomocy Rekompensata kosztów badań

Budżet 2001 r.: około 31 mln EUR

Począwszy od 2002 r.: maksymalnie 3,2 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy 1 stycznia 2001 r.–31 marca 2001 r.: 100 %, 1 kwietnia 2001 r.–31 grudnia
2001 r.: około 30 %,

Począwszy od 2002 r.: 100 % za pobieranie próbek padłych zwierząt i transport
próbek

Czas trwania pomocy Badania nad BSE: 1 stycznia 2001 r.–31 grudnia 2001 r.

Pobieranie próbek padłych zwierząt i transport próbek: począwszy od 2002 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo — Sektor wołowiny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van LNV
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 16.11.2007

Numer pomocy N 18/07

Państwo członkowskie Niderlandy

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

Wijziging van steunmaatregel N 429/03, aanpassing van de heffing van het
productschap pluimvee en eieren ten behoeve van het veeziektenfonds, pluimvee
sector

Podstawa prawna Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap
Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Verordening bestemmingsheffingen
veeziektenfonds (PPE) 2006, Verordening tot wijziging van de verordening
bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PPE) 2006 (2006-I)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy, dostosowanie opłaty parafiskalnej; zatwierdzony na mocy
N 429/03, N 528/02 i N 700/2000 zapobieganie chorobom zwierzęcym i ich
zwalczanie

Cel pomocy Środek pomocy zmienia zatwierdzone środki zgodnie z wnioskiem wysuniętym
przez sektor, dotyczącym zmiany podstawy opłat na fundusz badań naukowych
i fundusz zdrowia zwierząt w celu zapewnienia bardziej wyważonego rozłożenia
opłat w całym sektorze drobiowym

Forma pomocy Opłata parafiskalna, pomoc na zapobieganie chorobom zwierzęcym i ich zwal-
czanie

Budżet 18 mln EUR. Maksymalny budżet zależy od faktycznie poniesionych kosztów.
na zapobieganie chorobom zwierzęcym i ich zwalczanie w sektorze drobiowym.
Opłata parafiskalna zapewnia maksimum konieczne do finansowania niezbęd-
nych środków; rzeczywiste wydatki, a co za tym idzie nałożona opłata, mogą
być niższe

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Dostosowanie ma zastosowanie w okresie 2007–2010. Czas trwania programu
pomocy zgłoszonego na mocy N 429/03, N 528/02 i N 700/2000 pozostaje
ten sam

Sektory gospodarki Rolnictwo sektorze jaj i drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschap voor Pluimvee en Eieren
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/

Data przyjęcia decyzji 15.10.2007

Numer pomocy N 162/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

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

Forest Management Scheme

Podstawa prawna National Development Plan 2007-2013

Ireland's National Rural Development Strategy 2007-2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Całkowity budżet 44,68 mln EUR
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Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 31.12.2013

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Agriculture and Food
Agriculture House, Kildare Street
Dublin 2
Ireland

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 10.10.2007

Numer pomocy N 338/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

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

Agricultural and Horticultural Development Board — Quality Products

Podstawa prawna Sections 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96 and 97 of the Natural Environment &
Rural Communities Act 2006

(Proposal) The [Levy Board UK] Order 2007

Part I, section 5 (2)(a) of the Regional Development Agencies Act 1998

Chapter 35, Part I, section 4 of the Enterprise and New Towns (Scotland)
Act 1990

Rodzaj środka pomocy Program

Cel Zachęcanie do rozwoju produktów wysokiej jakości

Forma pomocy Świadczenie usług na warunkach preferencyjnych

Budżet 132 mln GBP (195,4 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2014 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Levy Board UK
c/o Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 5C
Millbank
c/o Nobel House
London SW1P 3JR
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 19.12.2007

Numer pomocy N 428/07

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Valstybės pagalba gamintojų kooperacijai plėtoti

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002 m.
birželio 25 d. Nr. IX – 987 (Žin., 2002, Nr. 72-3009)

— Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas,
1993 m. birželio 1 d. Nr. I-164 (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-
2296; 2004, Nr. 78-2709; 2007, Nr 64-2458)

Rodzaj środka pomocy Pomoc na podjęcie działalności przeznaczona dla grup producentów

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet ogółem: 22 000 000 LTL

Intensywność pomocy 60 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy Począwszy od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 30 czerwca 2013 r.

Sektory gospodarki Sektor rolnictwy

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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