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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 102/01)

Data przyjęcia decyzji 29.10.2007

Numer pomocy N 343/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

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

Interventi nelle zone agricole colpite da avverse condizioni atmosferiche (siccità
dal 1o gennaio al 31 maggio 2006 nelle province di Cagliari, Medio Campidano,
Carbonia-Iglesias, Oristano, Sassari, Tempio-Olbia)

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 80 % szkód

Czas trwania pomocy Do zakończenia wypłacania pomocy

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole alimentari 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/

24.4.2008 C 102/1Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Data przyjęcia decyzji 15.1.2008

Numer pomocy N 484/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Aides à l'investissement dans les exploitations agricoles du secteur des fruits, des
légumes, de l'horticulture, des pommes de terre, du tabac, du houblon, des
champignons et de l'apiculture

Podstawa prawna Il s'agit des articles L 621-1 et suivants du Code rural

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Inwestycje na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zapobiegania szkodom
spowodowanym zakłóceniami klimatycznymi, identyfikowalności, bezpieczeń-
stwa żywności, poprawy ergonomii pracy, segmentacji rynków, dostosowania się
do wymogów rynku i wymogów jakości

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 336 mln EUR

Intensywność pomocy Zmienna, maksymalnie w wysokości 60 %

Czas trwania pomocy 7 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office National Interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et
de l'horticulture (VINIFLHOR) TSA 40004
F-93555 Montreuil sous Bois

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 14.11.2007

Numer pomocy N 527/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardegna

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (Sassari — Tromba
d'aria del 24 gennaio 2007)

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
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Czas trwania pomocy Środek wykonawczy programu pomocy zatwierdzonego przez Komisję

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche agricole alimentari 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 24.1.2008

Numer pomocy N 573/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Calabria

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

Interventi nelle zone agricole colpite da calamità naturali (eccessi termici dal 1o

gennaio al 30 aprile 2007 nella regione Calabria, provincia di Catanzaro e
Crotone)

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 Maksymalnie 80 %

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 24.1.2008

Numer pomocy N 723/07

Państwo członkowskie Włochy

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

Interventi per il rilascio di garanzie di cui al regime N 391/03

Podstawa prawna Progetto di deliberazione della Giunta regionale della Calabria

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc inwestycyjna

Forma pomocy Gwarancje

Budżet 5 mln EUR

Intensywność pomocy Zmienna w zależności od środków

Czas trwania pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Calabria, Assessorato all'agricoltura
Via Molé
I-88100 Catanzaro

Inne informacje Jest to zmiana programu pomocy zatwierdzonego w ramach dokumentacji
pomocy N 391/03

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/
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