
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

(2009/C 26/01)

Data przyjęcia decyzji 19.11.2008

Numer środka pomocy N 49/08

Państwo członkowskie Luksemburg

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Primes à l'entretien du paysage et de l'espace naturel (volet viticulture et volet
cultures maraîchères)

Podstawa prawna Loi

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Przyznanie pomocy w ramach środków rolno-środowiskowych na zachowanie
krajobrazu i środowiska naturalnego

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 2 625 000 EUR

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 6 lat

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
1, rue de la Congrégation
L-2913 Luxembourg

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 28.11.2008

Numer środka pomocy N 140/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Bolzano

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aiuto per migliorare il benessere degli animali

Podstawa prawna Legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, Articolo
4, comma 1, lettera g)

Deliberazione della Giunta Provinciale sui «Criteri e modalità per la concessione
dell'aiuto a favore del benessere animale»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt w sektorze wołowiny
i koniny

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczne wydatki: 4,3 mln EUR

Całkowity budżet: 25,8 mln EUR

Intensywność pomocy 100 % kosztów kwalifikowanych (dodatkowe koszty i utracony przychód wyni-
kające z zobowiązań związanych z dobrostanem zwierząt)

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Provincia autonoma di Bolzano Ripartizione agricoltura
Via Brennero, 6
I-39100 Bolzano

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 10.12.2008

Numer środka pomocy N 211/08

Państwo członkowskie Niderlandy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Flexibele belastingvermindering voor milieu-investeringen in stallen/glasop-
standen

Podstawa prawna Wet werken aan winst, artikel I, deel D en Da (wijziging van de Wet Inkomsten-
belasting 2001) en de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investe-
ringsaftrek milieu-investeringen 2008, artikel 1 en bijlage (nrs. A 1090, F 1099,
F 1100, F 1103, F 1122 en F 1123)

Rodzaj środka pomocy Elastyczne odliczenia podatkowe

Cel pomocy Poprawa oddziaływania stajni/szklarni na środowisko

Forma pomocy Odliczenia podatkowe
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Budżet 192 mln EUR, 32 mln EUR rocznie (ponad 1 000 beneficjentów)

Intensywność pomocy 18,8 %

Czas trwania pomocy 2009-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
The Netherlands

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 16.12.2008

Numer środka pomocy N 257/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Marche

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Garanzie a favore delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare,
forestale e dello sviluppo rurale

Podstawa prawna Progetto di delibera della Giunta regionale intitolato: Criteri di applicazione delle
operazioni di ingegneria finanziaria per le imprese operanti nel settore agricolo,
agroalimentare, forestale e dello sviluppo rurale

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Ułatwienie dostępu do kredytu poprzez przyznanie gwarancji

Forma pomocy Gwarancja

Budżet Kwota ogólna: 5 mln EUR

Kwota roczna: 1 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Sektor rolny, rolno-spożywczy, leśny i sektor rozwoju obszarów wiejskich

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Servizio Agricoltura, forestazione e Pesca — P.F. Competitività e sviluppo
dell'impresa agricola
Via Tiziano 44
I-60121 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/
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Data przyjęcia decyzji 28.11.2008

Numer środka pomocy N 494/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Lombardia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aiuti al settore silvicolo — Manutenzione delle aree boscate e piccole opere di
sistemazione idraulico-forestale

Podstawa prawna Delibera di Giunta regionale n. VIII/7953 del 6 agosto 2008 «Determinazioni in
merito alle disposizioni attuative della L.R. n. 7/2000»

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczne wydatki: 0,5 mln EUR

Kwota ogólna: 3 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Sektor leśnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Via Pola 12/14
I-20124 Milano

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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