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

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2008/C 182/04)

Data przyjęcia decyzji 5.12.2007

Numer pomocy NN 40/A/05

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa środka pomocy Misure urgenti nel settore agroalimentare, legge n. 71/2005, articolo 1, commi
1, 1bis, 1ter e 3ter, e legge n. 231/2005, articolo 1, commi 1-4

Podstawa prawna Legge n. 71/2005, articolo 1, commi 1, 1bis, 1ter e 3ter
Legge n. 231/2005, articolo 1, commi 1-4

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Wyrównanie strat w dochodach spowodowanych kryzysem na rynkach rolnych
w 2005 r. Pomoc de minimis.
Rekompensata szkód w produkcji rolnej na skutek niekorzystnych warunków
meteorologicznych (pomoc NN 54/A/04)

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet — 109 mln EUR w odniesieniu do kryzysu na rynkach,
— 120 mln EUR w odniesieniu do Rekompensaty szkód w produkcji rolnej na

skutek niekorzystnych warunków meteorologicznych (pomoc NN 54/A/04)

Intensywność pomocy Zmienna w zależności od środków

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 —

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 10.10.2007

Numer pomocy N 163/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

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

Scheme of Investment Aid for the Development of the Commercial Horticulture
Sector 2007-2013
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Podstawa prawna National Development Plan 2007-2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rozwój sektora ogrodnictwa poprzez dotacje wspomoagające inwestycje w
specjalistyczny sprzęt w ogrodnictwie komercyjnym

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 49 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %
50 % dla młodych rolników

Czas trwania pomocy Data pisma Komisji do dnia 31.12.2013

Sektory gospodarki Kod NACE
A001 — Rolnictwo, łowiectwo łącznie z działalnością usługową

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

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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