
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) 

(2014/C 69/03) 

Data przyjęcia decyzji 19.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36991 (13/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region NEDERLAND — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)/duurzame stallen 
vleesvee en geiten 

Podstawa prawna Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31. 

Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek 
milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage. 

De wet en de aanwijzingsregeling zijn vindbaar via www.wetten.nl 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Zmniejszenie podstawy opodatkowania, Odroczenie należności podat
kowych 

Budżet Całkowity budżet: EUR 0,22 (w mln) 
Budżet roczny: EUR 0,22 (w mln) 

Intensywność pomocy 15,08 % 

Czas trwania 1.1.2014-31.12.2014 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerie van Financiën 
Postbus 20201, 2500 EE Den Haag 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 17.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37251 (13/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region NEDERLAND — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Garantstelling landbouwondernemingen 

Podstawa prawna Kaderwet LNV-subsidies 

Regeling LNV-subsidies, artikelen 2:70-2:80 

www.wetten.nl
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje (AGRI) 

Forma pomocy Gwarancja 

Budżet Całkowity budżet: EUR 39,16 (w mln) 
Budżet roczny: EUR 5,59 (w mln) 

Intensywność pomocy 7,17 % 

Czas trwania do 31.12.2020 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Minister van Economische Zaken 
Bezuidenhoutseweg 73 Den Haag 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 20.11.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37462 (13/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à la réinsertation professionnelle 

Podstawa prawna art 33 de la loi d'orientation agricole 2006-11 du 5 janvier 2006 

Decret 2006-1628 du 18 decembre 2006 

articles D. 352-15 à D. 352-21 du code rural et de la pêche maritime 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Likwidacja mocy produkcyjnych 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: EUR 35 (w mln) 
Budżet roczny: EUR 5 (w mln) 

Intensywność pomocy % 

Czas trwania 1.1.2014-31.12.2020 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
3 rue barbet de jouy 75349 paris 07 

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 18.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37556 (13/N) 

Państwo członkowskie Rumunia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modificarea și completarea schemei de ajutor de stat privind acordarea 
unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de 
carantină dăunătoare cartofului 

Podstawa prawna Proiect de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guver
nului nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice privind modul 
de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli afectați de 
organisme de carantină dăunătoare culturii cartofului: 

HOTĂRÂRE nr. 299 din 11 aprilie 2012 cu privire la normele meto
dologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor 
de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii carto
fului. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby roślin 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet — 

Intensywność pomocy 100 % 

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 
Blvd. carol I; nr. 24; Sector 3, București 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 18.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37603 (13/N) 

Państwo członkowskie Litwa 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Compensation of losses caused by transmissible animal diseases 

Podstawa prawna 1) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas (Žin., 
2002, Nr. 72-3009, 2008, Nr. 81-3174); 

2) Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 2-15, 
2010, Nr. 148-7563); 

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas 
Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių 
asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo prie
monių įgyvendinimą, paskyrimo” (Žin., 2006, Nr. 110-4171, 
2013, Nr. 93-4646);
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Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby zwierząt 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane 

Budżet Całkowity budżet: LTL 138,2 (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014-31.12.2014 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino pr. 19, LT – 01103 Vilnius 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 19.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37693 (13/N) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Conservation of genetic resources of agricultural animals 

Podstawa prawna Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumi Nr. 295 “Noteikumi 
par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, 
administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: LVL 1,5 (w mln) 
Budżet roczny: LVL 0,33 (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014-30.12.2019 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 LV-1981 

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 9.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37695 (13/N) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid to producers and processors of agricultural goods and foodstuffs 
for their involvement in food quality schemes 

Podstawa prawna Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts atbalstu 
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zachęcanie do wytwarzania produktów dobrej jakości 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet — 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014-30.12.2019 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 LV-1981 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 16.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37696 (13/N) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aid to compensate losses that have arisen as a result of fireblight in 
orchards 

Podstawa prawna Ministru kabineta 2009. gada 24. februāra noteikumi Nr. 178 “Kartiba, 
kada pieškir kompensaciju par fitosanitaro pasakumu izpildi” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Choroby roślin 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Usługi dotowane 

Budżet — 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2014-30.12.2019
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Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2 LV-1981 

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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