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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 121/01)

Data przyjęcia decyzji 2.4.2008

Numer pomocy NN 61/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

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

Riduzione dell'accisa sui prodotti energetici nel settore agricolo

Podstawa prawna Decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, Decreto interministeriale del
14 dicembre 2001 n. 454 e Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc związana ze zwolnieniem z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE

Forma pomocy Ulga podatkowa

Budżet Przykładowy budżet na rok 2006: 825 000 000 EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania (okres) pomocy Nieograniczony

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dell'Economia e delle finanze
Via XX Settembre, 97
I-00187 Roma

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 1.4.2008

Numer pomocy N 329/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Sardynia

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

Interventi compensativi dei danni arrecati alle colture dalle piogge cadute dall'8
al 10 dicembre 2006

Podstawa prawna Decreto legislativo 102/2004: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole»

Rodzaj środka Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycz-
nymi

Forma pomocy Dotacja

Budżet Budżet roczny ramowego programu pomocy wynosi około 100 mln EUR na
rekompensaty związane ze zjawiskami klimatycznymi. Wydatki z tytułu notyfi-
kowanego środka nie są jeszcze znane

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy Pomoc jednorazowa

Sektory gospodarki Załącznik I

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 1.4.2008

Numer pomocy N 558/07

Państwo członkowskie Węgry

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása

Podstawa prawna — az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény;
— …/2008. (…) FVM rendelet az állati hulla eltávolítási és ártalmatlanítási költ-

ségeinek támogatásáról;
— 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a

hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészsé-
gügyi szabályairól;

— 69/2003. (VI. 25.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak mege-
lőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Udział w kosztach związanych z wywozem i niszczeniem padłych zwierząt
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Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Wydatki roczne: 2 200 mln HUF
Całkowity budżet: 13 200 mln HUF

Intensywność pomocy — 100 % kosztów wywozu padłych zwierząt oraz 75 % kosztów ich usunięcia,
— 100 % kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy

istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność TSE,
— 75 % kosztów operacyjnych w oparciu o wewnętrzny system rachunkowości

związany z niszczeniem padłych zwierząt w przypadku gdy właściciele zwie-
rząt prowadzą działania związane z padłymi zwierzętami, ich usuwaniem
lub posiadają w gospodarstwach obiekty służące do spalania padłych zwie-
rząt

Czas trwania (okres) pomocy Od 1.1.2008 do 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kossuth Lajos tér 11
H-1055 Budapest

Inne informacje (w szczególności zobowiązania państwa członkowskiego i/lub obowiązek
dostarczenia Komisji sprawozdania z realizacji)

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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