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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 294/01)

Data przyjęcia decyzji 13.10.2008

Numer środka pomocy NN 68/03

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

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

Ophaling en verwerking van krengen van landbouwdieren

Collecte et transformation des cadavres d'animaux d'exploitation

Podstawa prawna Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voor-
koming en het beheer van afvalstoffen. Besluit van de Vlaamse regering van 24
mei 1995 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval. Ministe-
rieel besluit van 16 december 1999 houdende nadere bepalingen omtrent het
abonnement voor de financiering van het ophalen en verwerking van krengen
voor 2000

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Usunięcie i zniszczenie padłych zwierząt hodowlanych; składowanie i
zniszczenie produktów zwierzęcych

Forma pomocy Rekompensata kosztów usunięcia i zniszczenia padłych zwierząt hodowlanych
praz kosztów składowania i zniszczenia produktów zwierzęcych

Budżet Całkowity budżet: 53 mln EUR

Intensywność pomocy 1993–2003: do 100 % w przypadku kosztów usunięcia i zniszczenia padłych
zwierząt hodowlanych; do 100 % w przypadku kosztów składowania i
zniszczenia produktów zwierzęcych;

2004–2007: do 100 % w przypadku kosztów usunięcia i do 70 % w przypadku
kosztów zniszczenia padniętych zwierząt hodowlanych

Czas trwania pomocy 1993-2007

Sektory gospodarki Rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

OVAM
Stationstraat 110
B-2800 Mechelen

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 2.10.2008

Numer środka pomocy NN 52/07

Państwo członkowskie Estonia

Region —

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

Hukkunud põllumajandusloomade korjuste jäätmekäitlusettevõttes hävitamise ja
kokkuveo teenuse kulude katmine

Podstawa prawna — 2007. aasta riigieelarve seadus

— 2007. aasta kohta käiv riigieelarvelise eraldise leping Loomsete Jäätmete käit-
lemise AS-ga

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Usunięcie i zniszczenie padłych zwierząt hodowlanych

Forma pomocy Usługi dotowane

Budżet Budżet całkowity: 154 mln EEK

Budżet roczny: 22 mln EEK

Intensywność pomocy Do 75 % w przypadku kosztów zniszczenia padłych zwierząt hodowlanych

Do 50 % w przypadku kosztów usunięcia padłych zwierząt hodowlanych

Czas trwania pomocy 1.5.2007-31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Põllumajandusministeerium
Lai 39/41
EE-15056 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/
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Data przyjęcia decyzji 3.10.2008

Numer środka pomocy NN 67/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

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

Stamp duty relief for farm consolidation

Podstawa prawna Section 121 of the Finance Act 2005

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ułatwienie dostępu do gruntów, ograniczenie rozdrabniania gospodarstw

Forma pomocy Zwolnienie z opłaty skarbowej

Budżet Maksymalnie 1 mln EUR

Intensywność pomocy 9 %

Czas trwania pomocy 1.7.2005-30.6.2007

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Revenue Commissioners
Dublin Castle
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/

Data przyjęcia decyzji 13.10.2008

Numer środka pomocy N 235/08

Państwo członkowskie Grecja

Region —

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

«Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις
ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (ανεμοθύελλα, υπερβολική βροχόπτωση, χαλάζι, παγετό, χιονόπτωση,
χιονοθύελλα), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2006»

Podstawa prawna Σχέδιο διϋπουργικής απόφασης

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Złe warunki klimatyczne, klęski żywiołowe
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Forma pomocy Dotacje

Budżet 50 000 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 80 %

Czas trwania pomocy Do końca 2010 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

ΕΛ.Γ.Α.
Μεσογείων 45,
GR-11510 Αθήνα

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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