
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących
działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie

(WE) nr 70/2001

(2009/C 29/07)

Numer: XA 370/08

Państwo członkowskie: Łotwa

Region: —

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Atbalsta shēma
“Nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radīto zaudējumu kompensēšana”

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2008. gada 18. augusta noteikumi Nr. 669 “Kārtība, kādā administrē
un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przy-
znanej podmiotowi:
Całkowita kwota pomocy na 2008 r. wynosi 1 000 000 LVL

Całkowita kwota pomocy na 2009 r. wynosi 1 000 000 LVL

Całkowita kwota pomocy na 2010 r. wynosi 1 000 000 LVL

Całkowita kwota pomocy na 2011 r. wynosi 1 000 000 LVL

Całkowita kwota pomocy na 2012 r. wynosi 1 000 000 LVL

Całkowita kwota pomocy na 2013 r. wynosi 1 000 000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy:

Rekompensaty udziela się za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, jeżeli w ich
wyniku gospodarstwo utraciło ponad 30 % rocznych zbiorów danej uprawy.

Intensywność pomocy wynosi do 30 % strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi

Data realizacji: 10 listopada 2008 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 30 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Celem pomocy jest zrekompensowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi,
jeżeli w ich wyniku gospodarstwo utraciło ponad 30 % rocznych zbiorów danej uprawy.

Pomocy udziela się zgodnie z art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniają-
cego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

Sektor(y) gospodarki:

Program ma zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawową
produktów rolnych

Sektory związane z hodowlą i uprawami
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
LV-1981 Rīga

Adres internetowy: http://www.likumi.lv/doc.php?id=180589

Inne informacje:
Program pomocy jest zgodny z art. 11 ust. 2-6, 9 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu
do produkcji roślinnej i zwierzęcej: kwotę pomocy określa się na podstawie oceny strat spowodowanych w
gospodarstwie przez niekorzystne zjawiska klimatyczne. Jeżeli w określonym gospodarstwie zniszczonych
zostało ponad 30 % rocznych zbiorów danej uprawy a informacje dostarczone przez łotewską agencję ds.
środowiska, geologii i meteorologii potwierdzają, że takie niekorzystne zjawiska klimatyczne rzeczywiście
wystąpiły, to kwotę rekompensaty oblicza się wg następującego wzoru:

Z = A × B – C × D – E

gdzie:

Z straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi;

A średnie zbiory w ostatnich trzech latach;

B średnia krajowa cena skupu w ostatnich trzech latach;

C wielkość rocznych zbiorów w roku wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych;

D średnia roczna cena skupu w kraju w roku wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych;

E rekompensata otrzymana z ubezpieczenia.

Artykuł 9 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady został w pełni wdrożony w rolnictwie,
co gwarantuje, że koszty usług wodnych w sektorze rolnym pokrywane są z odpowiednich składek płaco-
nych przez sektor.

Żadna pomoc odnośnie do działalności już podjętej przez beneficjenta nie będzie przyznawana z mocą
wsteczną.

Program pomocy jest zgodny z art. 11 ust. 10: program pomocy zostanie wprowadzony w ciągu trzech lat
od dokonania wydatku lub poniesienia straty. Pomoc zostanie wypłacona w ciągu czterech lat od zdarzenia
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