
II

(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 186/01)

Data przyjęcia decyzji 13.2.2008

Numer pomocy N 130a/07

Państwo członkowskie Finlandia

Region —

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

Tuki metsäalalle

Podstawa prawna Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta; Asetus kestävän metsätalouden
rahoituksesta

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Utrzymanie i przywracanie ekologicznych, ochronnych i rekreacyjnych funkcji
lasów, różnorodności biologicznej i zdrowych ekosystemów leśnych

Forma pomocy Dotacja

Budżet 90 mln EUR rocznie

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Leśnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
FI-00023 Valtioneuvosto (Helsinki)

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 19.3.2008

Numer pomocy N 314/07

Państwo członkowskie Cypr

Region —

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

Καθεστώς ενισχύσεων για ενέργειες προώθησης και διαφήμισης γεωργικών προϊόντων
στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες

Podstawa prawna Προεδρικό διάταγμα

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc przeznaczona na działania promocyjne i reklamę

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 14 500 000 EUR

Intensywność pomocy Do 100 % w odniesieniu do pomocy na działania promocyjne.
Do 40 % w odniesieniu do pomocy na reklamę

Czas trwania pomocy 5 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού/Ministry of Commerce, Industry
and Tourism
Υπηρεσία Εμπορίου — Κλάδος προώθησης γεωργικών προϊόντων/Trade Service —
Promotion of Agricultural Products Section
CY-1421 Λευκωσία/CY-1421 Nicosia

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 438/A/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Mecklenburg-Vorpommern

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

Forstmaßnahmen

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(FöRiForst-ELER M-V)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Utrzymanie, przywrócenie lub poprawa ekologicznej, ochronnej i rekreacyjnej
funkcji lasów, bioróżnorodności i zdrowego ekosystemu leśnego

Forma pomocy Dotacja
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Budżet 32 800 000 EUR

Intensywność pomocy Zmienna

Czas trwania pomocy 2007-2015

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V
D-19053 Schwerin

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 30.1.2008

Numer pomocy N 445/07

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Niedersachsen

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

Forstbeihilfen

Podstawa prawna 1. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirt-
schaftlicher Maßnahmen in den Ländern Niedersachsen und Bremen

2. Maßnahme „Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials und Einfüh-
rung vorbeugender Aktionen“, „PROFIL 2007-2013“ Programm zur Förde-
rung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy 1. Utrzymanie, przywrócenie lub poprawa ekologicznej, ochronnej i rekrea-
cyjnej funkcji lasu, bioróżnorodności i zdrowego ekosystemu leśnego.

2. Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań zapobiega-
wczych (kod 226) zgodnie z art. 36 lit. b) ppkt (vi) oraz art. 48 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1698/2005

Forma pomocy Dotacja

Budżet 4 500 000 EUR

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 2007-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Geschäftsbereich Förderung
Johannssenstr. 10
D-30159 Hannover

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 3.6.2008

Numer pomocy N 514/07

Państwo członkowskie Węgry

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett szőlő és gyümölcstermesztők által
igénybe vehető kedvezményes hitel

Podstawa prawna — A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter …/2007. (…) FVM rendelete
a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett szőlő és gyümölcstermesztők
hitelhez jutási lehetőségéről;

— A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Odszkodowanie dla producentów winogron i producentów owoców z tytułu
szkód spowodowanych wiosennym przymrozkiem w 2007 r.

Forma pomocy Dotacje na spłatę odsetek oraz gwarancje państwa

Budżet Całkowity budżet: 160 mln HUF

Intensywność pomocy Intensywność pomocy w przypadku pożyczki preferencyjnej oraz gwarancji
państwa wynosi 22 %. Całkowita intensywność pomocy pochodzącej z odszko-
dowań przewidzianych w Ustawie o łagodzeniu skutków szkód, pożyczki prefe-
rencyjnej i gwarancji państwa nie może przekraczać 80 % wysokości strat
produkcyjnych

Czas trwania (okres) pomocy Trzy miesiące od daty zatwierdzenia przez Komisję

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministry of Agriculture and Rural Development
Kossuth Lajos tér 11
H-1055 Budapest

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/

23.7.2008C 186/4 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


