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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 94/05)

Data przyjęcia decyzji 24.1.2008

Numer pomocy NN 105/02 ex N 579/01

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Tijdelijke bijdrage in de kosten van het vernietigen van risicomateriaal

Podstawa prawna Artikel 5, artikel 17 en artikel 21, lid 4, van de Destructiewet

Rodzaj środka pomocy Rekompensata: czasowa i degresywna pomoc na koszty transportu, magazyno-
wania i usuwania produktów zwierzęcych i odpadów z ubojni

Cel pomocy Zapobieganie TSE, rekompensata za produkty zwierzęce — padłe zwierzęta i
odpady z ubojni — które stały się bezwartościowe z powodu TSE

Forma pomocy Rekompensata za koszty usuwania

Budżet 2001 r.: 97,4 mln EUR

2002 r.: 26,9 mln EUR

2003 r.: 15,4 mln EUR

2004 r.: 18,58 mln EUR

2005 r.: 17,5 mln EUR

Po 2005 r.: maksymalnie 20 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy 2001 r. oraz 2002 r.: 100 % na koszty transportu i usunięcie padłych zwierząt i
odpadów z ubojni

2002 r. oraz 2003 r. maksymalnie 30 % na koszty transportu padłych zwierząt
i maksymalnie 80 % na usunięcie padłych zwierząt

2004 r. i później: maksymalnie 30 % na koszty transportu padłych zwierząt i
maksymalnie 75 % na usunięcie padłych zwierząt

Czas trwania pomocy 2001 r. i później: przy różnych rodzajach i poziomach rekompensat

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 29.10.2007

Numer pomocy NN 46/07 ex N 391/07

Państwo członkowskie Niderlandy
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Region —

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

Boren naar aardwarmte in Zuid-Holland

Glastuinbouwbedrijf A. en G. van den Bosch, in Bleiswijk

Podstawa prawna Provincie wet en de Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland; hoofd-
stuk 6 subsidieregeling ten behoeve van het milieu, paragraaf promotie van
duurzame energie

Rodzaj środka pomocy Środek jednorazowy, inwestycja, działanie na rzecz ochrony środowiska

Cel pomocy Działanie na rzecz ochrony środowiska, efektywność energetyczna

Forma pomocy Środek jednorazowy

Budżet 300 000 EUR

Intensywność pomocy 5,9 % dodatkowych kosztów inwestycyjnych. W sumie 34,6 % inwestycji opła-
cane jest za pomocą środka pomocy

Czas trwania pomocy 1.6.2006-1.1.2009

Sektory gospodarki Rolnictwo — Energia i środowisko

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Province of South-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2509 LP The Hague
Nederland

Inne informacje Związany z N 101/04 i N 246/05

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 29.10.2007

Numer pomocy N 535/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Campania

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

Interventi di soccorso nelle aree agricole danneggiate — Decreto legislativo
n. 102/04 — Grandinate del 21 marzo 2007 nella provincia di Salerno
(Campania)

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 % szkód

Czas trwania pomocy Środek wykonawczy programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję

16.4.2008 C 94/13Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



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 4.12.2008

Numer pomocy N 620/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (tromba d'aria del 9
luglio 2007 in alcuni comuni della Regione Lombardia, provincia di Mantova)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Złe warunki klimatyczne

Forma pomocy Dotacje

Budżet Zobacz dokumentacja pomocy NN 54/A/04

Intensywność pomocy Maksymalnie 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/

Data przyjęcia decyzji 19.12.2007

Numer pomocy N 689/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Veneto

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 14 e
27 maggio 2007 in alcuni comuni delle province di Verona e Vicenza)
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Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Złe warunki klimatyczne

Forma pomocy Dotacje

Budżet Patrz dokumentacja pomocy NN 54/A/04

Intensywność pomocy Maksymalnie 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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