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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

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 Traktatu)

(2010/C 213/02)

Data przyjęcia decyzji

17.6.2010

Numer środka pomocy państwa

N 89/10

Państwo członkowskie

Bułgaria

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Инвестиции в земеделски стопанства за достигане на минималните
изисквания за защита при отглеждането на кокошки–носачки на
Директива 1999/74/ЕO

Podstawa prawna

Член 12, алинея 1, точка 2 и алинея 2, точка 1, букви а) и б) от Закона
за защита на земеделските производители
Указания за инвестиции в земеделски стопанства за достигане на мини
малните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на
кокошки-носачки на Директива 1999/74/ЕО

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet w wysokości 22,5 mln BGN

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

31.12.2011

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Държавен фонд „Земеделие“
Бул. „Цар Борис III“ № 136
1618 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Inne informacje

—

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

17.6.2010

Numer środka pomocy państwa

N 90/10

Państwo członkowskie

Bułgaria

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Инвестиции в земеделски стопанства за постигане на съответствие с изиск
ванията за качество при производство и съхранение на сурово мляко,
съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004

C 213/5

PL

C 213/6
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Podstawa prawna

Член 12, алинея 1, точка 2 и алинея 2, точка 1, букви а) и б) от Закона
за защита на земеделските производители
Указания за инвестиции в земеделски стопанства за постигане на съот
ветствие с изискванията за качество при производство и съхранение на
сурово мляко, съгласно приложение III, секция IX, глава I (II и III) на
Регламент (ЕО) № 853/2004 относно определяне на специфични
хигиенни правила за храните от животински произход

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Inwestycje w gospodarstwach rolnych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet w wysokości 60 mln BGN

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

31.12.2011

Sektory gospodarki

Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Държавен фонд „Земеделие“
Бул. „Цар Борис III“ № 136
1618 София/Sofia
БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Inne informacje

—

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

10.6.2010

Numer środka pomocy państwa

N 115/10

Państwo członkowskie

Estonia

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.1 „Põllu- ja metsama
janduse infrastruktuuri investeeringutoetuse” metsanduslikud tegevused

Podstawa prawna

Eesti maaelu arengukava 2007–2013, peatükk 5.3.1; Põllumajandusmi
nistri 11.3.2010. aasta määrus nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuste
toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord”; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seadus.

Rodzaj środka pomocy

Pomoc na rzecz leśnictwa

Cel pomocy

Leśnictwo

Forma pomocy

Usługi dotowane

Budżet

Budżet całkowity 16 mln EEK (około 1,02 mln EUR)

Intensywność pomocy

Do 100 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania

Począwszy od daty podjęcia decyzji przez Komisję do dnia 31 grudnia
2013 r.

Sektory gospodarki

Leśnictwo

6.8.2010

PL

6.8.2010
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva 3
51009 Tartu
EESTI/ESTONIA

Inne informacje

—

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

Data przyjęcia decyzji

26.5.2010

Numer środka pomocy państwa

N 155/10

Państwo członkowskie

Rumunia

Region

—

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Acordarea unui ajutor de stat prin aplicarea unei accize de
21 EUR/1 000 de litri pentru motorina utilizată în agricultură

Podstawa prawna

Ordonanță nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind măsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010
Legea de aprobare a Ordonanței nr. 14 din 29 ianuarie 2010 privind
măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
Proiect Hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru
motorina utilizată în agricultură

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Zwolnienia z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE

Forma pomocy

Obniżenie stawki podatkowej

Budżet

Całkowita maksymalna kwota: 3,05 mld RON (ok. 735,1 mln EUR)

Intensywność pomocy

—

Czas trwania

31.12.2012

Sektory gospodarki

Rolnictwo

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/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

C 213/7
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C 213/8
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Data przyjęcia decyzji

29.6.2010

Numer środka pomocy państwa

N 177/10

Państwo członkowskie

Hiszpania

Region

Andalucía

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Ayudas destinadas a la reconversión des plantaciones de determinados
cítricos con densidades de 200 a 350 árboles por hectárea

Podstawa prawna

Modificación de la Orden del 2 de enero de la Consejeria de Agricultura
y Pesca por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinados
cítricos, previstas en el Real Decreto 1799/2008, de 3 noviembre, y se
efectúa convocatoria para el año 2009

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Łączna kwota: 4 340 000 EUR

Intensywność pomocy

— 50 % inwestycji kwalifikowalnych na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa
w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) oraz (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/
2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50
i 94 wymienionego rozporządzenia,
— 40 % inwestycji kwalifikowalnych w innych regionach,
— 60 % inwestycji kwalifikowalnych na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania lub na obszarach, o których mowa
w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) oraz (iii) rozporządzenia (WE) nr 1698/
2005, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 50
i 94 wspomnianego rozporządzenia oraz 50 % w innych regionach
w przypadku inwestycji dokonywanych przez młodych rolników
w okresie pięciu lat od momentu rozpoczęcia działalności.

Czas trwania

Do 2013 r.

Sektory gospodarki

Sektor rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Conserjería de Agricultura y Pesca
Calle Tabladilla, s/n
41013 Sevilla
ESPAÑA

Inne informacje

—

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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