
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 220/01)

Data przyjęcia decyzji 16.7.2008

Numer pomocy NN 77/05

Państwo członkowskie Francja

Region —

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

Réduction du droit d'accise sur certains carburants et combustibles dans le
secteur agricole

Podstawa prawna Loi de finances pour 2005, loi de finances rectificative 2004, loi de finances
rectificative 2005 et lois suivantes

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

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

Forma pomocy Obniżona stawka podatku

Budżet Dla przykładu: w 2006 r. około 142 mln EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy Od 2004 r. do chwili obecnej

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

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
135, rue de Bercy
F-75572 Paris

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 17.6.2008

Numer pomocy N 588/07

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Atbalsts, lai kompensētu zaudējumus, kas radās augļu dārzos bakteriālās iedegas
rezultātā

Podstawa prawna Augu aizsardzības likums

— 2004. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 218 “Augu karan-
tīnas noteikumi”

Rodzaj środka pomocy Zwalczanie chorób roślin

Cel pomocy Rozwój sektorowy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i dotowane usługi

Budżet Całkowity budżet 350 000 LVL (około 502 585 EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do 30.12.2008

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2
LV-1981 Rīga

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 2.7.2008

Numer pomocy N 643/07

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tutela delle risorse genetiche vegetali

Podstawa prawna Legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 «Tutela delle risorse genetiche animali e
vegetali del territorio marchigiano». Legge regionale 17 dicembre 2004 n. 28
«Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno 2003 n. 12 — Tutela
delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zobowiązania rolno-środowiskowe zmierzające do zachowania roślinnych
zasobów genetycznych w obliczu zagrożenia erozją genetyczną

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet 20 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy Zmienna — maksymalnie 600 EUR/ha

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Marche
Via Tiziano, 44
I-60100 Ancona

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 22.7.2008

Numer pomocy N 182/08

Państwo członkowskie Republika Federalna Niemiec

Region Thüringen

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

Schutz des Waldbodens

Podstawa prawna § 44 LHO

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ochrona gleb leśnych

Forma pomocy Dotacja

Budżet 975 000 EUR rocznie

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

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/
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