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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

(2009/C 59/01)

Data przyjęcia decyzji 13.1.2009

Nr środka pomocy N 694/07

Państwo członkowskie Francja

Nazwa Aides à la publicité en faveur des produits viticoles

Cel pomocy Zachęcić konsumentów poprzez akcje reklamowe i ogólne kampanie promo-
cyjne na temat wizerunku i znajomości win francuskich do zakupu tych
produktów

Podstawa prawna Projet de décision du directeur de l'office national interprofessionnel des vins,
des fruits, des légumes et de l'horticulture (VINIFLHOR), en application des
articles L 621-1 et suivants et article R 621 et suivants du Code rural.

Articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-2 et suivants du Code général
des collectivités territoriales (CGCT) pour les aides des collectivités territoriales

Budżet Wstępny budżet roczny pomocy z zastrzeżeniem dotacji budżetowych: 9 mln
EUR. Całkowity preliminarz budżetowy: 54 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy W zależności od środka 50 %, 80 % lub 100 %

Czas trwania pomocy 6 lat, do dnia 31 grudnia 2013 r.

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 4.12.2008

Numer środka pomocy N 777/07

Państwo członkowskie Włochy

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

G.C Partecipazioni/Ciccolella Group

Podstawa prawna Delibera CIPE n. 169 del 21 dicembre 2007

Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (articolo 2, paragrafo 201 e seguenti)

Delibera CIPE del 25 febbraio 1994

Delibera CIPE del 21 marzo 1997

Delibera CIPE del 25 luglio 2003

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 novembre 2003

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwa rolne

Forma pomocy Dotacja

Budżet Budżet całkowity: 17 296 410 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 33 %

Czas trwania pomocy Od dnia zatwierdzenia przez Komisję

Sektory gospodarki Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2
00187 Roma
ITALIA

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 2.2.2009

Numer środka pomocy N 391/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region Islas Canarias

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

Régimen de compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías
incluidas en el Anexo I del Tratado CE con origen o destino en las Islas Canarias

Podstawa prawna Documento de bases sobre régimen de compensación al transporte marítimo y
aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del TCE con origen o destino en las
Islas Canarias

Rodzaj środka pomocy Program pomocy
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Cel pomocy Stworzenie systemu rekompensat, który pozwoli obniżyć faktyczny koszt trans-
portu towarów objętych załącznikiem I do Traktatu między poszczególnymi
Wyspami Kanaryjskimi oraz między Wyspami a Hiszpanią i państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej oraz, w wyraźnie określonych przypadkach, między
pozostałą częścią Hiszpanii a pozostałymi państwami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej posiadającymi wyspy

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 178,5 mln EUR

Intensywność pomocy maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013

Sektory gospodarki Sektor rolniczy

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerio de Fomento del Reino de España
Secretaría General de Transportes
Paseo de la Castellana 67
28071 Madrid
ESPAÑA

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 397/08

Państwo członkowskie Włochy

Region Provincia Autonoma di Trento

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aiuti al settore forestale — Asse 1, Misura 122 B

Podstawa prawna Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento approvato con deli-
berazione Giunta provinciale n. 651/2008, n. 873/08 e n. 874/08

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora leśnictwa

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Roczne wydatki: 2,2 mln EUR

Kwota ogólna: 11 mln EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 60 % kosztów kwalifikowanych

Czas trwania pomocy 2009-2013
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Sektory gospodarki Sektor leśny

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dipartimento risorse Forestali
Via Trener 3
38100 Bolzano
ITALIA

Inne informacje nie dotyczy

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 2.2.2009

Numer środka pomocy N 596/08

Państwo członkowskie Grecja

Region Nomos Evrou

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Μέτρα υπέρ των παραγωγών του νομού Έβρου, των οποίων το έγγειο κεφάλαιο των
γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ζημιώθηκε από τις πλημμύρες των ποταμών του
νομού, την περίοδο 10-31 Μαρτίου 2006

Podstawa prawna Σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης: «Μέτρα υπέρ των παραγωγών του νομού
Έβρου, των οποίων το έγγειο κεφάλαιο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ζημιώ-
θηκε από τις πλημμύρες των ποταμών του νομού, την περίοδο 10-31 Μαρτίου
2006» (Draft Common Ministerial Decision re: «Measures in favour of producers
located in the Evros prefecture, whose land capital of their agricultural holdings
has been damaged, due to floods of the prefecture's rivers, during the period
10-31 March 2006»)

Rodzaj środka pomocy Rekompensata za szkody spowodowane w środkach produkcji rolniczej przez
klęski żywiołowe

Cel pomocy Klęski żywiołowe

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Budżet całkowity: 1 000 000 EUR

Intensywność pomocy Producenci, których kapitał ziemski został zniszczony co najmniej w 30 %, będą
uprawnieni do otrzymania pomocy, której wysokość wyniesie do 70 % kosztów
naprawy szkód. 20 % kosztów poniesie rolnik, natomiast pozostałe 80 % będzie
objęte rekompensatą w wysokości do 80 %

Czas trwania pomocy Od daty zatwierdzenia przez Komisję do dnia 31 grudnia 2009 r.

Sektory gospodarki Rolnictwo
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Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2
101 76 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

ΕΛΓΑ
Μεσογείων 45
115 10 Αθήνα/Athens
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

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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