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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 154/02)

Data przyjęcia decyzji 19.3.2008

Numer pomocy N 311/07

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Régime d'aides en faveur de la publicité des animaux, produits animaux et
produits d'origine animale

Podstawa prawna Arrêté

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Przyznawanie środków pomocy na działania reklamowe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 48 000 000 EUR

Intensywność pomocy 50 % na kampanie prowadzone na rynku wewnętrznym.

80 % na kampanie prowadzone w krajach trzecich.

100 % na kampanie o charakterze ogólnym

Czas trwania pomocy 6 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12

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 19.5.2008

Numer pomocy N 404/07

Państwo członkowskie Estonia

Region —

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

Laenud hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks

Podstawa prawna Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus, RT I 2004, 32, 227;

— Hoiu-laenuühistu seadus, RT I 1999, 24, 357;

— Laenu taotlemise ja menetlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise sihta-
sutuse nõukogu 13. aprilli 2005 otsusega;

— Laen hoiu-laenuühistute tegevuse arendamiseks. Laenu taotlemise kord.
Kinnitatud Maaelu Edendamise sihtasutuse nõukogu 15. juuni 2005 otsusega

Rodzaj środka pomocy Niestanowiący pomocy

19.6.2008 C 154/11Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy —

Budżet Wielkość portfela pożyczek wynosi 30 000 000 EEK rocznie
(~ 1 917 000 EUR)

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy Do 15.9.2013

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Maaelu Edendamise Sihtasutus
R. Tobiase 4
EE-10147 Tallinn

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 30.4.2008

Numer pomocy N 650/07

Państwo członkowskie Francja

Region Département de la Sarthe

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

Aide à la modernisation des élevages sarthois de poules pondeuses labellisés
«Label Rouge» et «biologique»

Podstawa prawna Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne
normy ochrony kur niosek.

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
(CGCT)

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 600 000 EUR

Intensywność pomocy 20 %

Czas trwania pomocy 2008-2009

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Conseil général de la Sarthe
DGA du développement territorial
Service agriculture et environnement
40, rue de Joinville
F-72072 Le Mans Cedex 9

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 30.4.2008

Numer pomocy N 755/07

Państwo członkowskie Litwa

Region —

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

Pagalba palūkanoms už kreditus (išskyrus žemei pirkti) kompensuoti

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 2002, Nr.
72-3009);

— Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.
912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009;
2003, Nr. 57-2542; 2005, Nr. 78-2825; Nr. 105-3874);

— Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d.
ir suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensa-
vimo taisyklių projektas;

— Dalies palūkanų už investicinius kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d.
ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompen-
savimo taisyklių projektas

Rodzaj środka pomocy Pomoc inwestycyjna dla rolniczej produkcji podstawowej

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja na spłatę odsetek

Budżet Razem: 54 000 000 LTL

Intensywność pomocy Maksymalnie 40 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius

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 19.3.2008

Numer pomocy N 64/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Aide à la réinsertion professionnelle

Podstawa prawna Articles D 352-15 à D 352-30 du code rural

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Pomoc mająca na celu ułatwienie odchodzenia od działalności rolniczej

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 30 mln EUR
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Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy 6 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'agriculture et de la pêche
78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07 SP

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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