
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2018/C 180/02)

Data przyjęcia decyzji 05.05.2017

Numer pomocy SA.41400 (2015/FC)

Państwo członkowskie Dania

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Alleged unlawful State aid through the sale of the Lurpark trademarks

Podstawa prawna Not applicable

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc —

Cel pomocy —

Forma pomocy Pozostałe

Budżet —

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy

Czas trwania —

Sektory gospodarki Sprzedaż hurtowa żywności; napojów i wyrobów tytoniowych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Not applicable

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 01.02.2018

Numer pomocy SA.43012 (2015/NN)

Państwo członkowskie Hiszpania

Region SANTA CRUZ DE TENERIFE Artykuł 107 ust. 3 lit. a)
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas otorgadas a BITSA

Podstawa prawna —

Rodzaj środka pomocy Program pomocy BITSA

Cel pomocy Pomoc dla regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem 
do obrotu produktów rolnych

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 2.1249 (w mln)

Intensywność pomocy 63,12 %

Czas trwania 01.10.2009 – 25.03.2015

Sektory gospodarki Produkcja win gronowych

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Cabildo Insular de Tenerife
Plaza de España s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife

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 16.03.2018

Numer pomocy SA.46956 (2016/N)

Państwo członkowskie Niemcy

Region BADEN-WUERTTEMBERG —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz für die Gewährung von Zuwendungen im 
Rahmen des Projektes zum vorsorgenden Grundwasserschutz im Wasserschutz-
gebiet Donauried-Hürbe (VwV Donauried-Hürbe)

Podstawa prawna Baden-Württemberg: Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz für die Gewährung von Zuwendungen im 
Rahmen des Projektes zum vorsorgenden Grundwasserschutz im Wasserschutz-
gebiet Donauried-Hürbe (VwV Donauried-Hürbe)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia
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Budżet Całkowity budżet: EUR 6 (w mln)
Budżet roczny: EUR 1.5 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 30.06.2021

Sektory gospodarki Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność 
usługową

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Landratsamt Ostalbkreis / Landratsamt Alb-Donau-Kreis / Landratsamt Göppin-
gen
Anlage 7, 12345 Aufzählung

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 16.02.2018

Numer pomocy SA.47026 (2016/N)

Państwo członkowskie Bułgaria

Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците”

Podstawa prawna Закон за подпомагане на земеделските производители

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: BGN 172.7645 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2022

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Държавен фонд „Земеделие”
гр. София, бул. Цар Борис III

25.5.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 180/11

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


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 22.02.2018

Numer pomocy SA.49753 (2017/N)

Państwo członkowskie Włochy

Region ABRUZZO —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del Parco 
Nazionale
della Majella

Podstawa prawna Bozza di Disciplinare per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica 
nel territorio del parco

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 1.6 (w mln)
Budżet roczny: EUR 0.32 (w mln)

Intensywność pomocy 100 %

Czas trwania do 31.12.2020

Sektory gospodarki Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność 
usługową

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ente Parco Nazionale della Majella
Via Occidentale 6 Guardiagrele (CH)

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 06.02.2018

Numer pomocy SA.49784 (2017/N)

Państwo członkowskie Francja
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Region — —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide pour l’indemnisation des entreprises de l'aval de la filière volailles impactées 
par les mesures prises par la France pour lutter contre l’influenza aviaire 
hautement pathogène H5N8

Podstawa prawna Code rural et de la pêche maritime, livre VI, titre 2, chapitre 1;
Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives 
relatives à la lutte contre l’influenza aviaire;
Arrêté du 4 janvier 2017 définissant les zones géographiques dans lesquelles un 
abattage préventif est ordonné en application de l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif 
aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de 
l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans certains départements;
Arrêté du 31 mars 2017 déterminant des dispositions de prévention, de 
surveillance et lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement 
pathogène dans certaines parties du territoire
Projet de décision du Directeur Général de FranceAgrimer

Rodzaj środka pomocy Program pomocy —

Cel pomocy Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom 
roślin i zwalczania ich oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych 
chorobami zwierząt lub inwazjami szkodników roślin

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Całkowity budżet: EUR 40 (w mln)

Intensywność pomocy 80 %

Czas trwania do 31.12.2019

Sektory gospodarki Chów i hodowla drobiu

Nazwa i adres organu przyznającego 
pomoc

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
3, rue Barbet de Jouy – 75349 PARIS 07 SP

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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