
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) 

(2013/C 257/02) 

Data przyjęcia decyzji 19.6.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35607 (12/N) 

Państwo członkowskie Grecja 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών 
οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι 
γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, 
παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορος στα αμπέλια) ως 
αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τη χρονική περίοδο 
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2011» 

Podstawa prawna Κοινή Υπουργική Απόφαση (συνημμένη) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, Ochrona 
środowiska, Rozwój regionalny 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 40,80 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania Do 31.12.2016 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
Αχαρνών 2 
101 76 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

ΕΛ.Γ.Α. 
Μεσογείων 45 
115 10 Αθήνα/Athens 
ΕΛΛΑΔΑ/GREECE 

Inne informacje — 

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

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

PL C 257/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.9.2013

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


Data przyjęcia decyzji 5.6.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36336 (13/N) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aplicarea unei accize reduse la motorina utilizată în agricultură 

Podstawa prawna Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind 
aplicarea unei scheme temporare de ajutor de stat în agricultură 

Ordonanța nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare 
pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agri
coli, începând cu anul 2010 

Legea nr. 74 din 26 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanței Guver
nului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea 
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 
2010 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zwolnienia z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE 

Forma pomocy Pozostałe – Subvenționarea ratei accizei pentru motorina utilizată în 
agricultură – aplicarea unei accize de 21 EUR/1 000 de litri 

Budżet Całkowity budżet: 1 350 RON (w mln) 
Budżet roczny: 1 350 RON (w mln) 

Intensywność pomocy 93,65 % 

Czas trwania Do 31.12.2014 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
Bd. Carol I nr. 24, sector 3 
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

PL 6.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 257/7

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


Data przyjęcia decyzji 6.8.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36771 (13/N) 

Państwo członkowskie Litwa 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid for cooperation development 

Podstawa prawna Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, 2002 m. 
birželio 25 d. Nr. IX – 987 (Žin., 2002, Nr. 72-3009); 

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas, 
1993 m. birželio 1 d. Nr. I-164 (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57- 
2296; 2004, Nr. 78-2709; 2007, Nr. 64-2458; 2008, Nr. 135-5240) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozpoczęcie działalności przez grupę producentów 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 5 LTL (w mln) 
Budżet roczny: 0 LTL (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 6.8.2013–31.3.2014 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc The Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania 
Gedimino av. 19 (J. Lelevelio 6) 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

Inne informacje — 

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

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

PL C 257/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.9.2013

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


Data przyjęcia decyzji 7.8.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37035 (13/N) 

Państwo członkowskie Finlandia 

Region Manner-Suomi — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tuet vuosien 2014–2015 epäsuotuisista sääoloista aiheutuneiden 
menetysten korvaamiseksi viljelijöille 

Podstawa prawna Laki satovahinkojen korvaamisesta, valtioneuvoston asetus satovahin
kojen korvaamisesta, valtioneuvoston asetukset kyseisen vuoden sato
vahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista sekä maa- ja metsäta
lousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Niekorzystne warunki pogodowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 36 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 18 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 70 % 

Czas trwania 1.1.2014–31.12.2019 

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

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Maaseutuvirasto 
Alvar Aallon katu 5 
PL 405 
FI-60101 Seinäjoki 
SUOMI/FINLAND 

Inne informacje — 

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

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

PL 6.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 257/9

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