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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) 

(2012/C 66/02) 

Data przyjęcia decyzji 2.2.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33175 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli (misura 222 dei 
programmi di sviluppo rurale) 

Podstawa prawna Misura 222 dei programmi di sviluppo rurale regionali 2007-2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 9,29 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
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
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


Data przyjęcia decyzji 7.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33350 (11/N) 

Państwo członkowskie Belgia 

Region Vlaams Gewest — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Compensatiefonds voor landbouwers met schade door ggo-vermenging 
boven de communautair vastgelegde etiketteringsdrempel 

Podstawa prawna Het (Vlaams) decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co- 
existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele 
gewassen en biologische gewassen 

Het (Vlaams) decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprichting en de 
werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij 

Besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 2010 houdende de 
vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van gene
tisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biolo
gische gewassen 

Besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 2010 houdende de 
vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van gene
tisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en 
biologische maïsgewassen 

Besluit van de Vlaamse regering van 6 mei 2011 houdende de benoe
ming van de leden van de commissie co-existentie van conventionele, 
biologische en genetisch gemodificeerde gewassen 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van 
specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodifice
erde aardappelgewassen met conventionele aardappelgewassen en 
biologische aardappelgewassen 

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van 
specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodifice
erde suikerbieten met conventionele suikerbieten en biologische suiker
bieten 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy — 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,85 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,21 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 30.6.2016 

Sektory gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Fonds Landbouw en Visserij 
Koning Albert II-laan 35, bus 40 
1030 Brussel 
BELGIË 

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


Data przyjęcia decyzji 2.2.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33753 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Pais Vasco — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas para la mejora del bienestar de los animales en explotaciones 
ganaderas de vacuno de leche del País Vasco 

Podstawa prawna Borrador de Decreto de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca, de ayudas para la mejora del bienestar 
de los animales en explotaciones ganaderas de vacuno de leche 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 3,60 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1,20 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Chów i hodowla bydła mlecznego 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Gobierno Vasco — Departamento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca 
C/ Donostia, 1 
01010 Vitoria 
ESPAÑA 

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
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