
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres załącznika I do Traktatu) 

(2011/C 308/03) 

Data przyjęcia decyzji 22.9.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33025 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Calabria — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modifica dell'aiuto di Stato N 723/07 «Interventi per il rilascio di 
garanzie di cui al regime N 391/03» dell'importo massimo garantibile 
e capitalizzazione del fondo a norma dell'articolo 11 comma 2 della 
legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8. 

Podstawa prawna Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 23 agosto 2010 «Aiuto di 
Stato N 723/07 “Interventi per il rilascio di garanzie di cui al regime 
N 391/03”. Modifica dell'importo massimo garantibile e capitalizza- 
zione del fondo a norma dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale 
26 febbraio 2010 n. 8.» 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy — 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowity budżet: 10 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 0 % 

Czas trwania Do 31.12.2015 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Calabria 
Dipartimento Agricoltura 
Via Molè 
88100 Catanzaro CZ 
ITALIA 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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

Data przyjęcia decyzji 22.9.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33074 (11/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region —

PL C 308/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2011

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


Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Wijziging van de heffingsgrondslag voor levende eenden ter financie
ring van onderzoek en ontwikkeling en preventieve diergezondheid 

Podstawa prawna 1. Wet op de bedrijfsorganisatie (artikel 126), 

2. Instellingsbesluit Pluimvee en Eieren (artikelen 6 en 8), 

3. Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, 

4. Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2010 
en 

5. Verordening tot wijziging van de verordening bestemmingsheffingen 
pluimveevleessector (PPE) 2010-I. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby zwierząt, Działalność badawczo-rozwojowa 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: 0,18 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 1.7.2017 

Sektory gospodarki Chów i hodowla drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap voor Pluimvee en Eieren 
Postbus 460 
2700 AL Zoetermeer 
NEDERLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

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

PL 20.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 308/3

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

