
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2009/C 30/03)

Data przyjęcia decyzji 10.12.2008

Numer środka pomocy N 135/08

Państwo członkowskie Niemcy

Region —

Nazwa środka pomocy Promotion Fund Law (Absatzfondsgesetz)

Podstawa prawna — Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der
deutschen Land- und Ernährungswirtschaft (Absatzfondsgesetz)

— Verordnung über die Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promocja i reklama

Forma pomocy Dotacja

Budżet 610 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy 2008-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Absatzförderungsfonds der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft
Schertberger Straße 14
D-53177 Bonn

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 379/08

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Regime dei contratti di filiera e di distretto (Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei
contratti di filiera in attuazione della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, arti-
colo 66, commi 1 e 2)
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Podstawa prawna — Decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 di attuazione dell'articolo 4, comma 2,
del decreto interministeriale recante condizioni di accesso ai finanziamenti
del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca

— Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 — Supplemento
Ordinario n. 240 ed in particolare gli articoli 60 e 61, relativi al «Finanzia-
mento degli investimenti per lo sviluppo» e al «Fondo per le aree sottoutiliz-
zate ed interventi nelle medesime aree», e il comma 1 dell'articolo 66, rela-
tivo al sostegno della filiera agroalimentare

— Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 1o agosto 2003,
relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226, e succes-
sive modificazioni

— Decreto 3 febbraio 2004 di modifica del Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali 1o agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure
per l'attuazione dei contratti di filiera

— Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 20 marzo 2006,
recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2006, n. 86

— Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 452 del
3 luglio 2007, recante modifica al decreto 1o agosto 2003, relativo a criteri,
modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2007, n. 170

— Circolare 2 dicembre 2003 attuativa del Decreto 1o agosto 2003 del Mini-
stro delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri, modalità e procedure
per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 gennaio 2004, n. 5

— Decreto 22 novembre 2007 del Ministro delle Politiche Agricole alimentari
e Forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico, recante condizioni di accesso ai finanzia-
menti del fondo rotativo

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc w zakresie inwestycji (obejmujących gospodarstwa rolne, zmiany lokali-
zacji budynków w gospodarstwach rolnych, ochronę środowiska i poprawę jego
jakości, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych), pomoc
na rzecz wspierania produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wysokiej jakości oraz zapewniania wsparcia technicznego w sektorze rolniczym
(usługi konsultingowe, szkolenia, organizacja i udział w forach, konkursach,
wystawach i targach), pomoc przeznaczona na reklamę produktów rolnych oraz
pomoc przeznaczona na badania i rozwój

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i pożyczka uprzywilejowana

Budżet Całkowity budżet: 800 mln EUR

Intensywność pomocy Zmienna (między 20 % a 100 %, w zależności od środka pomocy)

Czas trwania pomocy Od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2013 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo i sektor rolno-spożywczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

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 17.12.2008

Numer środka pomocy N 517/08

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai

Podstawa prawna — Ministru kabineta 2007. gada 29. maija noteikumi Nr. 365 “Kartupeļu gaišās
gredzenpuves apkarošanas un ierobežošanas kārtība”

— “Atbalsts kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanai un apkarošanai”
projekts

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zapobieganie chorobom roślin i rekompensata z tytułu chorób roślin

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i dotowane usługi

Budżet 4 750 000 LVL (około 6 800 000 EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do 30.12.2013

Sektory gospodarki Sektor rolniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Zemkopības ministrija
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 17.12.2008

Numer środka pomocy N 526/08

Państwo członkowskie Królestwo Niderlandów

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aanpassing van de heffing waaruit onderzoek en ontwikkeling in de pluimvee-
sector en de preventie van ziekten van pluimvee worden gefinancierd voor 2009

Podstawa prawna Wet op de bedrijfsorganisaties (artikel 126), Instellingsbesluit Productschap
Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), Concept Verordening van het Product-
schap Puimvee en Eieren betreffende algemene bepalingen voor heffingen 2009,
Concept Verordening van het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van
de verordening bestemmingsheffingen legsector 2009, Ontwerpverordening van
het Productschap Puimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestem-
mingsheffingen pluimveevlees sector 2009 en de ontwerpverordening van het
Productschap Pluimvee en Eieren tot wijziging van de verordening bestemming-
sheffingen legsector (2009-I)

Rodzaj środka pomocy Opłata parafiskalna

Cel pomocy Środek dotyczy dostosowania wysokości opłaty parafiskalnej na rzecz badań i
rozwoju w dziedzinie zapobiegania chorobom drobiu i ich eliminacji
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Forma pomocy Opłata parafiskalna, pomoc na badania i rozwój

Budżet 4,56 mln EUR na rok, 32 mln EUR w okresie 2007–2013

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania pomocy 2009-2013

Sektory gospodarki Rolnictwo; sektor jaj i drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Productschappen Vee, Vlees en Eieren
Louis Braillelaan 80
Postbus 460
2700 AL Zoetermeer
Nederland

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 4.12.2008

Numer środka pomocy N 544/08

Państwo członkowskie Łotwa

Region —

Nazwa środka pomocy (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”;
— “Kārtība, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi”

projekts

Rodzaj środka pomocy Zwalczanie chorób roślin

Cel pomocy Choroby roślin i epidemie szkodników

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i usługi dotowane

Budżet Całkowity budżet 1 750 000 LVL (około 2 490 040 EUR)

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do 30.12.2013

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/
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