
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 156/01) 

Data przyjęcia decyzji 22.7.2008 

Numer środka pomocy państwa N 683/07 

Państwo członkowskie Litwa 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Nuostoliø, patirtø dël gyvûnø uþkreèiamøjø ligø, kompensavimas 

Podstawa prawna — Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, (Žin., 
2002, Nr. 72-3009); 

— Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas, (Žin., 1992, Nr. 2-15); 
— Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas 

Nr. 987 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių 
asmenų, atsakingų už Europos žemes ūkio garantijų fondo prie
monių įgyvendinimą, paskyrimo; 

— Projektas. Nuostolių, patirtų likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų 
protrūkius, įvertinimo ir atlyginimo taisyklės. 

Rodzaj środka pomocy Zwalczanie chorób zwierząt 

Cel pomocy Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia i usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet 115 000 000 LTL (około 33,3 mln EUR) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania pomocy Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Sektory gospodarki Rolnictwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


Data przyjęcia decyzji 28.5.2009 

Numer środka pomocy państwa N 48/09 

Państwo członkowskie Estonia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Meetod riigiabi elemendi arvutamiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
garantiide andmisel 

Podstawa prawna — 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Metodologia obliczania pomocy państwa przyznanej w formie kredytów 
gwarantowanych 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet — 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania pomocy Do 31.12.2013 r. 

Sektory gospodarki Rolnictwo oraz MŚP prowadzące działalność na obszarach wiejskich 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Maaelu Edendamise Sihtasutus 
R. Tobiase 4 
10147 Tallinn 
EESTI/ESTONIA 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej (autentycznych wersjach językowych), z którego usunięto 
wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: 

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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