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KOMISJA EUROPEJSKA 

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 276/01) 

Data przyjęcia decyzji 25.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.31651 (N 423/10) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Lazio Obszary nieobjęte 
pomocą 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Amalattea SpA-ISA SpA 

Podstawa prawna Legge n. 662 del 3 dicembre 1996, art. 2, comma 132; 
Delibera CIPE n. 65 del 31 luglio 2009. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Amalattea SpA 

Cel pomocy Kapitał podwyższonego ryzyka 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Całkowity budżet: 2,50 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 0 % – Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania — 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc ISA SpA 
Via Palestro 64 
00185 Roma RM 
ITALIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 19.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33555 (11/N) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Acordarea de compensații reprezentând contravaloarea masei lemnoase 
pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcțiilor de protecție 
stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor recla
mate de gestionarea durabilă a pădurii 

Podstawa prawna Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acor
dare, utilizare și control a ajutorului de stat pentru compensații repre
zentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recol
tează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice, 
necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădu
rii; 

Articolul 4 litera (s) punctul 11, articolele 5 și 6 din Ordonanța Guver
nului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 
2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea 
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei 
ecologice europene Natura 2000 în România, Ordinul ministrului 
mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regi
mului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, 
ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Româ
nia, precum și reglemetările din domeniul silviculturii cu privire la 
amenajarea și gestionarea pădurilor cu funcții speciale de protecție. […] 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 258 RON (w mln) 
Budżet roczny: 86 RON (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerul Mediului și Pădurilor 
Bd. Libertății nr. 12, sector 5 
București 
ROMÂNIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 13.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34243 (12/N) 

Państwo członkowskie Cypr 

Region Cyprus — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για τις ζημιές στους τομείς της 
γεωργοκτηνοτροφίας, ένεκα της έκρηξης στη Ναυτική Βάση «Αντιστράτηγος 
Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011 

Podstawa prawna Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το καθεστώς με ημ. 
20 Δεκεμβρίου 2011 η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του 
καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Klęski żywiołowe lub nadzwyczajne zdarzenia 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 0,10 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2012 

Sektory gospodarki Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych 
i roślin bulwiastych, Chów i hodowla owiec i kóz 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Τμήμα Γεωργίας 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
1411 Λευκωσία/Nicosia 
ΚYΠΡΟΣ/CYPRUS 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 1.8.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34959 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Emilia-Romagna — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Delibera di giunta regionale n. 619/2012 recante «Legge 24 dicembre 
2004, n. 313 recante disciplina dell'apicoltura. Istituzione nuovo 
regime in relazione agli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di 
Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Approvazione criteri 
e modalita' per la concessione di contributi relativi agli investimenti 
nelle aziende» 

Podstawa prawna DGR n. 619/2012 
Legge n. 313/2004 — Disciplina dell'apicoltura — 
Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 
10 gennaio 2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Sektor zwierząt hodowlanych 

Forma pomocy Pozostałe – Contributo in conto capitale 

Budżet Całkowity budżet: 0,16 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania Do 30.6.2014 

Sektory gospodarki Chów i hodowla pozostałych zwierząt 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Emilia Romagna, Assessorato Agricoltura 
Economia Ittica, Attivita' Faunistico Venatorie 
Viale della Fiera 8 
40127 Bologna BO 
ITALIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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