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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

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 280/01) 

Data przyjęcia decyzji 13.7.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34005 (12/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — Obszary nieobjęte 
pomocą 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Investeringen op het terrein van energiebesparing voor de glastuinbouw 

Podstawa prawna Kaderwet LNV-subsidies 
Regeling LNV-subsidies: Hoofdstuk 1; artikel 2:1a; artikel 2.2; artikel 
2:37; bijlage 2, hoofdstuk 1 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Ochrona środowiska, Oszczęd
ność energii 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 90 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 15 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 40 % 

Czas trwania 1.7.2012–31.12.2017 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister van EL&I 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

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 14.6.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34340 (12/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sowie zur Förderung 
damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen. 

Podstawa prawna Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sowie zur Förderung 
damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Reklama (AGRI) 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 9 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 31.12.2016 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
DEUTSCHLAND 

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 27.6.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34625 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali — Azioni nel campo 
della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti 
del settore forestale 

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche; 
Decreto ministeriale 16 giugno 2005 «Linee guida di programmazione 
forestale»; 
Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato 
in CSR il 18 dicembre 2008; 
leggi e regolamenti regionali e, in assenza, prescrizioni di massima e di 
Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; 
norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza 
regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione 
forestale sostenibile di competenza della Regioni, formulate, sulla base 
delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione 
forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle 
foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Ammi
nistrazioni regionali.] 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wsparcie techniczne (AGRI), Leśnictwo, Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Pozostałe – Servizi agevolati 

Budżet Całkowity budżet: 100 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 100 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

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/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 27.6.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34629 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 114 dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali 2007-2013. 
Utilizzo dei servizi di consulenza nell'ambito — Settore forestale 

Podstawa prawna Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche; 
Decreto ministeriale 16 giugno 2005 «Linee guida di programmazione 
forestale»; 
Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato 
in CSR il 18 dicembre 2008; 
leggi e regolamenti regionali e, in assenza, prescrizioni di massima e di 
Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; 
norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza 
regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione 
forestale sostenibile di competenza della Regioni, formulate, sulla base 
delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione 
forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle 
foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Ammi
nistrazioni regionali.] 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wsparcie techniczne na rzecz doradztwa, Leśnictwo, Rozwój sektorowy 

Forma pomocy Pozostałe – Servizi agevolati 
Si garantisce il rispetto dei massimali previsti 

Budżet Całkowity budżet: 100 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 100 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

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/competition/elojade/isef/index.cfm
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