
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

(2008/C 97/01)

Data przyjęcia decyzji 21.12.2007

Numer pomocy N 381/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Piano riassicurativo agricolo annuale

Podstawa prawna Decreto Ministeriale 7 novembre 2002 «Modalità operative del Fondo riassicura-
tivi» e Decreto Ministeriale 7 febbraio 2003 «Piano riassicurativo agricolo 2003»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na reasekurację w sektorze rolnym

Forma pomocy Dotacje na fundusz reasekuracyjny

Budżet 10 mln EUR. Całkowity budżet na czas trwania środka pomocy wynosi 60 mln
EUR

Intensywność pomocy Od 0 % do maksimum, zależnie od warunków, o których mowa w art. 12
rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 o wyłączeniach (maksymalnie 80 % i 50 %,
w zależności od zakresu ochrony określonego w polisie ubezpieczeniowej)

Czas trwania pomocy 6 lat (od 1 stycznia 2008 r.)

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

„Fonds de réassurance” (fundusz reasekuracyjny) zarządzany przez „ISMEA”
(Istituto per lo sviluppo del mercato agricolo) www.ismea.it

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 450/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

Tytuł „Landbouw-milieumaatregel botanisch beheer”

Podstawa prawna — Besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende het
sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG)
nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelands-
ontwikkeling.

— Ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van beheers-
overeenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van
de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zachowanie środowisk rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej

Forma pomocy Dotacja

Budżet 300 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Vlaamse Landmaatschappij
Gulden Vlieslaan 72
B-1060 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/

Data przyjęcia decyzji 4.12.2007

Numer pomocy N 490/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

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

TSE testing for sheep and goats for human consumption

Podstawa prawna Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwal-
czania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii, zmienione:

— the TSE (No 2) Regulations 2006 (SI 2006/1228),

— the TSE (Scotland) Regulations 2006 (SSI 2006/530),

— the TSE (Wales) Regulations 2006 (SI 2006/1226) (W.117),

— the TSE Regulations (Northern Ireland) 2006 (SI 2006/202)
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Rodzaj środka pomocy Program

Cel pomocy Rolnictwo

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet: 6,3 mln GBP (9,58 mln EUR)

Roczny budżet: 0,9 mln GBP (1,37 mln EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do 1.3.2014

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Defra
1A Page Street
Westminster
London SW1P 4PQ
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/

Data przyjęcia decyzji 21.12.2007

Numer pomocy N 511/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region —

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

Absatzförderung ökologischer Landbau (Änderungsnotifizierung)

Podstawa prawna Bundeshaushaltsordnung (BHO) (§§ 23, 44, 91, 100); Allgemeine Verwaltungs-
vorschriften zu §§ 23, 44 BHO; Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) (§§ 48
bis 49a)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Celem programu jest zwrócenie większej uwagi konsumentów na rolnictwo
ekologiczne i dostarczenie im wyczerpujących informacji na temat szczególnych
cech produkcji, przetwórstwa, etykietowania i jakości produktów ekologicznych
poprzez specjalne kampanie informacyjne i promocję

Forma pomocy Dotacja

Budżet 8 000 000 EUR/rok

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania pomocy 31.12.2010
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Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Rochusstraße 1
D–53123 Bonn

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 pomocy N 534/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sicilia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (piogge alluvionali dal
21 al 24 dicembre 2006 in alcuni comuni della provincia di Ragusa)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złe 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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