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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 97/02)

Data przyjęcia decyzji 24.1.2008

Numer pomocy NN 40/01 (ex N 267/01)

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

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

Tijdelijke bijdrage aan de kosten voor het transport en de destructie van diermeel
(2001)

Podstawa prawna Artikel 19 van de Landbouwwet, artikel 3, eerste lid, van de tijdelijke regeling
verbod dierlijke eiwitten in alle diervoerders landbouwhuisdieren

Rodzaj środka pomocy Środek jednorazowy; doraźna rekompensata kosztów zniszczenia

Cel pomocy Zapobieganie chorobom zwierzęcym i ich zwalczanie oraz ochrona zdrowia
ludzi: zniszczenie białka zwierzęcego w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka
BSE

Forma pomocy Rekompensata kosztów transportu i zniszczenia oraz mączki mięsno-kostnej na
początku 2001 r. — rekompensata wypłacana jest zakładowi utylizacji zajmują-
cemu się transportem, przechowywaniem i niszczeniem

Budżet 14 mln EUR

Intensywność pomocy Rekompensata kosztów transportu i zniszczenia, maksymalnie 100 % rzeczywis-
tych kosztów

Czas trwania pomocy 10.2.2001-15.2.2001

Sektory gospodarki Rolnictwo; produkcja podstawowa, przetwórstwo i zniszczenie

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerie van LNV
Dienst Regelingen
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 19.12.2007

Numer pomocy N 415/07

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region Wales

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

Forestry Grant Aid — Improving Habitat Networks Locational Supplement

Podstawa prawna The Forestry Act 1979

Rodzaj środka pomocy Pomoc na zwiększenie pokrywy leśnej.
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Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: 1,40 mln GBP (2 128 000 EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 70 %

Czas trwania pomocy 31.12.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Victoria House
Victoria Terrace
Aberystwyth
Cededigion SY23 2DQ
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 13.2.2008

Numer pomocy N 547/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Toscana

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

Attività di promozione economica — agroalimentare

Podstawa prawna Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 2007, n. 652; Legge regio-
nale 14 aprile 1997, n. 28, sulla disciplina delle attività di promozione econo-
mica della Toscana; Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6, sulla costituzione
dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana (A.P.E.T.)

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Środek pomocy ma na celu zachęcanie do promowania i reklamy produktow
rolnych i rolno-spożywczych

Forma pomocy Dotacje

Budżet 5 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 % (promowanie z udziałem instytucjonalnym)
Maksymalnie 50 % (promowanie z udziałem zbiorowym przedsiębiorstw
Maksymalnie 50 % (reklama w UE)
Maksymalnie 80 % (reklama poza UE)

Czas trwania pomocy System będzie stosowany po zatwierdzeniu przez Komisję do 2013 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

A.P.E.T (Agenzia di Promozione Economica della Toscana)
www.toscanapromozione.it

Inne informacje Zmiana poprzedniego systemu zatwierdzonego decyzją Komisji z dnia
11 grudnia 2003 r. w ramach środka pomocy N 389/03

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 24.1.2008

Numer pomocy N 668/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (grandinate del 10
luglio 2007 in alcuni comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, provincia di
Udine)

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/

Data przyjęcia decyzji 8.1.2008

Numer pomocy N 673/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

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

Interventi nelle zone agricole colpite da avverse condizioni atmosferiche
(temporale e fulmini nella notte 19-20 agosto 2007 in provincia di Udine,
Comune di Ovaro)

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 102/2004
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Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Złe warunki klimatyczne

Forma pomocy Dotacje

Budżet Patrz dokumentacja pomocy NN 54/A/04

Intensywność pomocy Do 100 % kosztów rzeczywistych

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole agroalimentari 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/
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