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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(2008/C 331/01)

Datum přijetí rozhodnutí

19. 11. 2008

Podpora č.

NN 14/08 (ex N 502/07)

Členský stát

Španělsko

Region

Castilla y León

Název (a/nebo jméno příjemce)

Ayuda a «Castileón 2000, SAU»

Právní základ

«Informe favorable de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León sobre la formalización de una pignoración de depósito por “Ade Financiación, S. A.” a favor de la sociedad “Castileón
2000, S.A.U.” para elevar a la Junta de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León la concesión de la ayuda»

Typ opatření

Jednotlivá podpora

Cíl

Podpora na záchranu podniku v obtížích

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

2 494 150 EUR

Míra podpory

—

Doba trvání

Šest měsíců

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Ade Financiación, S.A.
Junta de Castilla y León
Calle San Lorenzo no 24
E-47001 Valladolid

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 331/02)

Datum přijetí rozhodnutí

14. 11. 2008

Podpora č.

N 700/07

Členský stát

Spojené království

Region

Wales

Název (a/nebo jméno příjemce)

Finance Wales JEREMIE Fund

Právní základ

Section 60 of the Government of Wales Act 2006 and section 1 of the Welsh
Development Agency Act 1975

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rizikový kapitál

Forma podpory

Poskytnutí rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 150 milionů GBP

Míra podpory

—

Délka trvání programu

2008-31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Finance Wales Plc
Oakleigh House
Park Place
Cardiff CF10 3DQ
United Kingdom

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

12. 11. 2008

Podpora č.

N 77/08

Členský stát

Dánsko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Programmet for brugerdreven innovation

31.12.2008

31.12.2008
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Právní základ

— Lov om erhvervsfremme § 2, stk. 2 og 3, stk. 2, § 4 stk. 1 og § 22 stk. 1,3
og 4 i lov nr. 602 af 24. juni 2005
— Bekendtgørelse nr. 241 af 20. marts 2007

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 94 milionů DKK
Celková částka plánované podpory: 282 milionů DKK

Míra podpory

—

Délka trvání programu

Do 31. 12. 2010

Hospodářská odvětví

—

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

12. 11. 2008

Podpora č.

N 258/08

Členský stát

Německo

Region

Saarland

Název (a/nebo jméno příjemce)

Richtlinien für die Förderung von Entwicklung, Forschung und Innovation im
Saarland — EFI Programm

Právní základ

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Saarlandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1999 (Amtsblatt Saarland 2000 S. 194), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsblatt Saarland 2006
S. 474, 530) und die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) vom
27. September 2001 (GMBL Saar 2001, S. 553) zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 20. September 2007 (Amtsblatt Saarland 2007, S. 1889)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Výzkum a vývoj, regionální rozvoj, zaměstnanost

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 3,2 milionu EUR
Celková částka plánované podpory: 18,6 milionu EUR

Míra podpory

80 %

C 331/3
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Délka trvání programu

Do 31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft
Franz-Josef-Röder-Straße 17
D-66119 Saarbrücken

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
30. prosince 2008
(2008/C 331/03)
1 euro =
měna

směnný kurz

1,4098

měna

směnný kurz

USD

americký dolar

JPY

japonský jen

TRY

turecká lira

2,1606

AUD

australský dolar

2,0435

DKK

dánská koruna

7,4506

CAD

kanadský dolar

1,7331

GBP

britská libra

SEK

švédská koruna

10,9500

0,97420

HKD

hongkongský dolar

10,9261

NZD

novozélandský dolar

2,4448

CHF

švýcarský frank

1,4963

SGD

singapurský dolar

ISK

islandská koruna

KRW

jihokorejský won

NOK

norská koruna

9,8400

ZAR

jihoafrický rand

BGN

bulharský lev

1,9558

CNY

čínský juan

9,6364

CZK

česká koruna

26,630

HRK

chorvatská kuna

7,3348

EEK

estonská koruna

15,6466

IDR

indonéská rupie

HUF

maďarský forint

MYR

malajsijský ringgit

127,40

266,33

2,0325
1 902,43
13,3931

15 507,80
4,9040

LTL

litevský litas

3,4528

PHP

filipínské peso

LVL

lotyšský latas

0,7079

RUB

ruský rubl

41,4035

PLN

polský zlotý

4,1465

THB

thajský baht

48,998

4,0202

BRL

brazilský real

3,3127

MXN

mexické peso

19,3143

RON

rumunský lei

SKK

slovenská koruna

30,145

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.

67,040
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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES)
č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(2008/C 331/04)
Číslo XA: XA 343/08

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Členský stát: Dánsko

Fjerkræafgiftsfonden
Axeltorv 3
DK-1609 Copenhagen V

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:

Adresa internetových stránek:

Sundhedsstyring i vildtopdræt

http://www.poultry.dk/ddf/fa.nsf/B2009T.pdf?openfileresource
Další údaje: —

Právní základ:
Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka
jednotlivé
podpory
poskytnuté
podniku:
300 000 DKK

Číslo XA: XA 344/08
Členský stát: Francie
Region: Département du Gers

Maximální míra podpory: 100 %

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:

Datum uskutečnění: 1. října 2008

Programme d'aide en faveur du remplacement des éleveurs
gersois

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do 30. září 2009
Cíl podpory: Cílem režimu je přispět k tomu, aby mladá
pernatá zvěř určená k lovu byla po vypuštění zdravou
a životaschopnou populací ptáků vhodnou k lidské spotřebě.
Vzhledem k často vysoké úmrtnosti mladých jedinců je cílem
režimu poskytnout informace o příčinách úmrtí u skupiny
nejmladších jedinců této pernaté zvěře. Na základě shromážděných dat mají být vypracována doporučení s ohledem na řízení
chovu pernaté zvěře (zejména bažantů) během prvních tří týdnů
života s cílem co nejvíce omezit produkční ztráty.

Právní základ:
— článek 15 nařízení (ES) č. 1857/2006,
— articles L 1511-1 et suivants, article L 4211-1 du code
général des collectivités territoriales,
— délibération du Conseil général du Gers du 29 juillet 2008
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 60 000 EUR
ročně

Konečnými příjemci jsou chovatelé pernaté zvěře. Režim se
vztahuje pouze na malé a střední podniky.

Maximální
nákladů na
nákladů na
na rok a na

míra podpory: Míra podpory bude 35 % denních
zastoupení pro mladé zemědělce a 25 % denních
zastoupení pro ostatní chovatele s limitem 24 dnů
chov

Režim se poskytuje v souladu s ustanoveními čl. 15 odst. 2
písm. c) nařízení (ES) č. 1857/2006. Týká se výdajů na poradenské služby

Datum uskutečnění: 2008, ode dne zveřejnění registračního
čísla žádosti o výjimku na internetových stránkách Generálního
ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise

Dotčené/á odvětví: Pernatá zvěř

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: 2008

31.12.2008
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Cíl podpory: Možnost nechat se zastoupit dovolí zemědělcům,
jejichž práce vyžaduje jejich každodenní přítomnost
v zemědělském podniku, mít srovnatelný pracovní režim
a životní rytmus jako pracovníci v ostatních hospodářských
odvětvích. Kromě případů, kdy je tato možnost hrazena
(mateřská dovolená, nehoda nebo nemoc) v rámci soukromého
pojištění, odrazuje od využití této služby její cena.
Proto je chovatelům nabídnuta pomoc, která má využívání této
služby podpořit. Tato podpora bude udělována s cílem pokrýt
skutečné náklady na příležitostné zastoupení zemědělce
z důvodů nemoci, čerpání dovolené nebo odborného vzdělávání
(s výjimkou povinností v rámci odborových organizací).
Podpora se poskytuje ve formě dotovaných služeb a neměla by
zahrnovat přímé platby peněžních částek producentům.
V souladu s bodem 4 čl. 15 nařízení o výjimkách v zemědělství
nesmí být určena pouze členům seskupení producentů nebo
jiným ustanoveným organizacím. Podpora udělená seskupení
nebo organizaci za službu poskytnutou zemědělci, který není
jejím členem, bude přísně omezena pouze na náklady týkající se
poskytnutí služby zastoupení
Dotčené/á odvětví: Všechny zemědělské podniky, kde musí být
zemědělec (provozující tuto činnost jako hlavní) každodenně
přítomen po celý rok
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Monsieur le Président du Conseil Général du Gers
Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement
81, route de Pessan
F-32000 AUCH

C 331/7

Roční výdaje plánované v rámci režimu: 810 000 EUR
ročně
Maximální míra podpory: Až 500 EUR na zvíře poražené
a nahrazené z úředních zdravotních důvodů. Maximální míra
podpory na každé nahrazené zvíře bude odpovídat rozdílu mezi
nákupní cenou nového zvířete a celkovou částkou získanou na
základě případného pojištění a náklady, které nebyly z důvodu
nákazy vynaloženy a které by za jiných okolností nastaly, za
předpokladu, že hrubá míra podpory nepřekročí 100 %
Datum uskutečnění: Režim podpor se použije ode dne zveřejnění evidenčního čísla žádosti o vynětí podle nařízení (ES)
č. 1857/2006 na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.
Vyhláška vstoupí v platnost po svém zveřejnění v Úředním
věstníku regionu Catalunya (Katalánsko), pravděpodobně v září
2008
Doba trvání režimu podpory: Od zveřejnění režimu v roce
2008 do 31. prosince 2013
Cíl podpory: Cílem této podpory je nahradit zemědělcům
ztráty způsobené porážkami plemenného hovězího dobytka ras
pěstovaných na maso, na mléko a na zápasy z úředních zdravotních důvodů a pomoci nahradit tato zvířata s cílem obnovení
původního počtu plemenných zvířat před výskytem nákazy
v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1857/2006.
Tato podpora se poskytne za účelem tlumení tuberkulózy
a/nebo brucelózy hovězího dobytka, pokud:

Adresa internetových stránek:
http://www.gers-gascogne.com/ovidentia/index.php?tg=oml&
file=publication/fich.html&art=1211&cat=33

— se jedná o nákazu, jejíž ohnisko bylo úředně potvrzeno
veřejnými orgány,
— je součástí povinného veřejného programu prevence nebo
eradikace nákazy na úrovni Společenství, státu nebo
regionu,

Číslo XA: XA 345/08
Členský stát: Španělsko
Region: Catalonia

— se neposkytne na opatření, jehož náklady by měly nést
zemědělské podniky,
— se nejedná o nákazu, u které právní předpisy Společenství
stanoví zvláštní poplatky za opatření pro tlumení,

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:
Ayudas para la repoblación ganadera de reproductores bovinos
sacrificados por motivo de saneamiento oficial
Právní základ:
Orden de 2008, del Departamento de Agricultura, Alimentación
y Acción Rural, por la cual se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas para la reposición de animales reproductores bovinos
sacrificados por motivos de saneamiento oficial y se convocan
las correspondientes al año 2008

— zvířata musela být poražena z úředních zdravotních důvodů,
přestože v podniku proběhlo v letech 2007 a 2008 očkování zaměřené na ozdravení. K uhynutí zvířat, která mají být
nahrazena, mohlo dojít v roce 2007. Za tohoto předpokladu
režim splňuje podmínku stanovenou v čl. 10 odst. 8 nařízení (ES) č. 1857/2006, že režimy podpory musí být zavedeny do tří let od vzniku ztráty a že podpora se musí
vyplatit do čtyř let od vzniku ztráty.
Příjemci této podpory mohou být pouze chovatelské podniky,
které se považují za mikro, malé nebo střední podniky

C 331/8
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Dotčené/á odvětví: Plemenný hovězí dobytek ras pěstovaných
na maso, na mléko a na zápasy, kódů NACE 01.41 (chov
dobytka na mléko) a 01.42 (chov ostatního dobytka a buvolů)
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Departamento de Agricultura, Alimentación y acción Rural de la
Generalitat de Catalunya
Gran Vía de les Corts Catalanes nos 612-614
E-08007 Barcelona
Adresa internetových stránek:
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/TR_Tramits/TR01_Ajuts%
20i%20subvencions/DAR_05%20Ajus%20pendents%
20publicacio/Documents/Fitxers%20estatics/2008267.pdf
Další údaje: —

31.12.2008

ze dne 4. srpna 2000 je stanovena až na 100 % způsobilých
výdajů za vedení plemenných knih dobytka a až na 70 % způsobilých výdajů za funkční kontroly (čl. 16 odst. 1 písm. a) a b)
nařízení (ES) č. 1857/2006)
Datum uskutečnění: Ode dne uveřejnění evidenčního čísla
žádosti o výjimku na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do 31. prosince 2013
Cíl podpory: Podpora na vedení plemenných knih pokrývá
náklady spojené s kontrolami a zpracováním zjištěných údajů;
činnosti spojené s prováděním funkčních kontrol dobytka
zahrnují náklady na kontroly, zpracování údajů a předávání
shromážděných informací chovatelům.

Název režimu podpory:

Pobídky uvedené v článku 1 regionálního zákona č. 36 ze dne
4. srpna 2000 se poskytují podle čl. 16 odst. 1 písm. a) a b)
nařízení (ES) č. 1857/2006 v maximální míře 100 % způsobilých výdajů, pokud jde o správní náklady na vedení plemenných
knih a evidence zvířat, a až na 70 %, pokud jde o náklady vynaložené na testy na určení výnosnosti dobytka s výjimkou
kontrol, které provádí majitel dobytka a běžných kontrol kvality
mléka

Concessione di contributi per le spese relative alla tenuta dei
Libri Genealogici e per lo svolgimento dei controlli funzionali
del bestiame

Dotčené/á odvětví: Podpora se poskytne všem chovatelským
podnikům na území Ligurie prostřednictvím chovatelských sdružení

Právní základ:

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Delibera della Giunta Regionale n. 1117 del 12.9.2008 «Criteri e
modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge
regionale n. 36/2000 in adeguamento alle disposizioni di regolamento
(CE) n. 1857/2006 della Commissione» e articolo 1 della legge
della Regione Liguria 4 agosto 2000 n. 36 «Norme in materia di
associazioni allevatori»

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Protezione Civile e Turismo
Via G. D'Annunzio 113
I-16121 Genova

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: Částku
přiděluje ročně regionu stát na základě počtu zkontrolovaných
kusů, stájí a stavu životního prostředí a produkce v oblasti. Na
rok 2008 je stanovena částka ve výši 748 250 EUR

Pro předpis delibera č. 1117/26 ze dne 12. září 2008 viz:

Číslo XA: XA 349/08
Členský stát: Itálie
Region: Liguria

Maximální míra podpory: Maximální míra podpory pro
příjemce podle článku 1 regionálního právního předpisu č. 36

Adresa internetových stránek:
http://www.agriligurianet.it/Agrinet/DTS_GENERALE/
20080916/dgr08_1117.pdf
Pro regionální zákon č. 36/2000:
http://www.regione.liguria.it/leggi/dos/20000036.htm

31.12.2008
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Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES)
č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(2008/C 331/05)
Číslo XA: XA 352/08
Členský stát: Francie
Region: Tuto činnost mohou rovněž financovat územní samosprávné celky (regionální rady nebo rady departementů), které
o to projeví zájem, pokud budou dodrženy intervenční
podmínky národního záručního fondu pro zemědělské katastrofy (FNGCA) a horní meze stanovené zemědělským zákoníkem (Code rural)
Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:
Aides au paiement des primes et cotisations d'assurance afférentes aux dommages causés par plusieurs phénomènes météorologiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel
et l'inondation ou l'excès d'eau
Právní základ:

V případě kumulace podpor z fondů a z územních samosprávných celků nepřesáhne za žádných okolností celková míra
podpory 50 % částky pojistného nebo příspěvku
Datum uskutečnění: Ode dne obdržení potvrzení o doručení
od Komise
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do konce roku 2010
Cíl podpory: Podporovat rozvoj pojištění proti četným rizikům
v zemědělství. Podporované pojistné je to, které je stanoveno
v článku 11 nařízení (ES) č. 1/2004
Dotčené/á odvětví: Všechny zemědělské podniky, s výjimkou
velkých podniků, které se zabývají prvovýrobou ovoce, zeleniny,
vinné révy, obilovin, olejnin a bílkovinných plodin, vonných,
aromatických a léčivých rostlin a průmyslových plodin
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

— article L 361-8 du livre III (nouveau) du code rural,

Ministère de l'agriculture et de la pêche,
Direction générale des politiques agricole, agro-alimentaire et
des territoires,
Bureau du crédit et de l'assurance,
78, rue de Varenne
F-75700 Paris

— article L 122.7 du code des assurances.

Adresa internetových stránek:

— článek 12 nařízení (ES) č. 1857/2006,
— loi 64.706 du 10 juillet 1964,

Décret no 2008-270 fixant les modalités d'application de l'article
L.361-8 du livre II (nouveau) du code rural en vue de favoriser
le développement de l'assurance contre certains risques agricoles
Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo
celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:
37 milionů EUR z národního záručního fondu pro zemědělské
katastrofy (FNGCA)

http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/exploitations-agricoles/assurance-recolte

Číslo XA: XA 355/08
Členský stát: Italská republika

Maximální míra podpory: 35 % pojistného nebo příspěvku
bez daní a dávek, fakturovaných pojištěnci a týkajících se záruky
způsobilé k dotaci, z fondu FNGCA.

Region: Veneto

Záruka způsobilá k dotaci je podmíněna minimálně 25 % mírou
spoluúčasti v případě smluv týkajících se pěstování pouze jedné
plodiny a 20 % mírou spoluúčasti v případě smluv týkajících se
veškeré produkce zemědělského podniku.

Progetti formativi rivolti a favore delle piccole medie imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli

V případě smluv s minimální nebo vyšší než minimální mírou
spoluúčasti se tedy záruka způsobilá k dotaci rovná záruce
uvedené ve smlouvě a částka pro dotaci způsobilého pojistného
se rovná částce čistého pojistného fakturovaného pojištěnci.
V případě smluv s menší než minimální mírou spoluúčasti je
částka způsobilého pojistného omezena na částku čistého pojistného fakturovaného pojištěnci, pouze pokud jde o výše
uvedenou záruku způsobilou k dotaci.
Podpora ve výši 35 % z fondů FNGCA se zvyšuje o 5 % pro
mladé zemědělce, kteří zahájili činnost před méně než pěti lety.

Název režimu podpory:

Právní základ:
L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione
professionale»;
L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990 «Ordinamento del sistema della
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro»;
Deliberazione della
8 agosto 2008

Giunta

Regionale

n.

2327

del

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: Vyčleněná
částka: 1 500 000 EUR
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Maximální míra podpory: Míra podpory se řídí podle ustanovení pro činnosti uvedené v článku 15 nařízení o výjimkách
(ES) č. 1857/2006.

Číslo XA: XA 369/08

Maximální míra: 100 % způsobilých výdajů na základě ceny za
hodinu odborné přípravy, která je stanovena na 130 EUR za
hodinu

Region: Northern Ireland

Datum uskutečnění: Rozhodnutí Deliberazione della Giunta
Regionale č. 2327 ze dne 8. srpna 2008 zveřejněné v Úředním
věstníků regionu Veneto č. 70 ze dne 22. srpna 2008 a na internetové stránce regionu Veneto dne 27. srpna 2008 a ode dne
zveřejnění registračního čísla žádosti o výjimku na internetové
stránce Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
Evropské komise
Doba trvání režimu: Od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011
Cíl podpory: Ve smyslu článku 15 nařízení (ES) č. 1857/2006
se podpora poskytuje na provádění akcí zaměřených na
průběžné vzdělávání zemědělců a zaměstnanců v zemědělství.
Druhy vzdělávacích akcí jsou tyto:
— akce zaměřené na získání povolení pro nákup a používání
rostlinolékařských produktů,

31.12.2008

Členský stát: Spojené království

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory:
National Fallen Stock Scheme (Northern Ireland)-Collection of
Aborted Material Pilot Scheme
Právní základ:
The Animal By-Products Regulations Northern Ireland 2003
(SR 2003 No 495) and Regulation (EC) No 1774/2002 laying
down health rules concerning animal by-products not intended
for human consumption requires Member States to ensure
adequate arrangements are in place to enable aborted material
to be disposed of in accordance with those Regulations
Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 0,05
milionu GBP

— akce zaměřené na získání profesionálního povolení nebo osvědčení způsobilosti podle ustanovení platných předpisů,
pro které je vzdělávání nebo průběžné dooplňování znalostí
klíčový význam,

Maximální míra podpory: Míra podpory na náklady na
přepravu potracených těl z podniků schváleným smluvním
subjektem do výše 100 % v souladu s čl. 16 písm. d) nařízení
(ES) č. 1857/2006.

— akce zaměřené na doplňování znalostí nebo na zdokonalování vědomostí v dané oblasti,

Míra podpory na náklady na zneškodnění kafilerním zpracováním nebo spálením potracených těl schváleným smluvním
subjektem do výše 75 % v souladu s čl. 16 písm. d) nařízení
(ES) č. 1857/2006

— akce zaměřené na získání odpovídající „profesionální zručnosti“ podle ustanovení právních předpisů Společenství
a/nebo osvědčení uvedeného v právním předpise 99/2004
(profesionální zemědělec)
Dotčená hospodářská odvětví: Zemědělství – Prvovýroba
zemědělských produktů
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Segreteria Regionale attività produttive, istruzione e formazione
Rio dei Tre Ponti Dorsoduro, 3
I-Venezia
Tel. (39) 412 791 560
Fax (39) 412 791 550
e-mail: segr.regapif@regione.veneto.it

Datum uskutečnění: 5. listopadu 2008
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Uvedený režim bude ukončen dne 29. března 2009,
nebo dojde-li k vyčerpání rozpočtu, podle toho, která skutečnost
nastane dříve
Cíl podpory: Zemědělství, lesnictví a rybolov. Ustanovení čl. 16
písm. d) nařízení (ES) č. 1857/2006
Dotčené/á odvětví: Malé a střední
v prvovýrobě zemědělských produktů

podniky

Adresa internetových stránek:

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi

Department of Agriculture and Rural Development
TB/BR Policy Branch
Room 657B Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast
BT4 3SB
Ireland

Sommario Bandi — Sito Ufficiale della Regione Veneto
Další údaje:
Další informace:
Direzione Regionale Formazione
Via Allegri 29
I-30174 Venezia-Mestre
Tel. (39) 412 795 029-5030
Fax (39) 412 795 085
e-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

působící

Adresa internetových stránek:
http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/
br/free-collection-and-removal-of-aborted-material-scheme.htm
Další údaje: —

31.12.2008
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Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES)
č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podpory
(Text s významem pro EHP)

(2008/C 331/06)

Podpora č.

XR 63/08

Členský stát

Slovensko

Region

87(3)(a)

Název režimu podpory nebo název
podniku, kterému se poskytuje
doplněk podpory ad hoc

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby
aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou
pomoci

Právní základ

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006
Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013
Zákon č. 231/1999 Z. z
Zákon č. 523/2004 Z. z.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

450,71 milionu SKK

Maximální míra podpory

50 %
V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

25. 3. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava

Internetová adresa, na níž je zveřejněn
režim podpory

http://www.justice.gov.sk

Další informace

—

Podpora č.

XR 64/08

Členský stát

Slovensko

Region

87(3)(a)

Název režimu podpory nebo název
podniku, kterému se poskytuje
doplněk podpory ad hoc

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím

Právní základ

Nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006
Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013
Zákon č. 231/1999 Z. z
Zákon č. 523/2004 Z. z.
Zákon č. 575/2001 Z. z. o
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Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

566,256 milionu SKK

Maximální míra podpory

50 %
V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

25. 3. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava

Internetová adresa, na níž je zveřejněn
režim podpory

http://www.justice.gov.sk

Další informace

—

Podpora č.

XR 115/08

Členský stát

Španělsko

Region

Comunidad Valenciana

Název režimu podpory nebo název
podniku, kterému se poskytuje
doplněk podpory ad hoc

Incentivos autonómicos a la inversión en la Comunitat Valenciana

Právní základ

Orden de 6 de agosto de 2008, de la Consellería de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se regula la concesión de Incentivos Autonómicos a la
inversión en la Comunitat Valenciana

Název opatření

Režim podpory

Předpokládané roční výdaje

10 milionů EUR

Maximální míra podpory

30 %
V souladu s článkem 4 nařízení

Datum uskutečnění

8. 8. 2008

Délka trvání programu

31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví způsobilá pro regionální investiční podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího
podporu

Dirección General de Economía
C/ Palau no 14
E-46003 Valencia

Internetová adresa, na níž je zveřejněn
režim podpory

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/08/08/pdf/2008_9930.pdf

Další informace

—

31.12.2008

31.12.2008
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INFORMACE TŘETÍCH ZEMÍ

KOMISE
Sdělení Švýcarské konfederace Evropské komisi v souladu s čl. 34 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)
(2008/C 331/07)
I. Bod a) — Seznam povolení k pobytu;

Švýcarská konfederace vydává tato povolení k pobytu:
— Vnitrostátní vízum kategorie D s označením „Platné jako povolení k pobytu“;
— Průkaz cizince L (krátkodobé povolení k pobytu; povolení k pobytu L, fialové);
— Průkaz cizince B (dočasné povolení k pobytu typu B; vydává se ve třech nebo čtyřech jazycích, šedé);
— Průkaz cizince C (povolení k trvalému pobytu typu C, zelené);
— Průkaz cizince Ci (povolení k pobytu typu Ci pro manžele nebo manželky a děti – do 25 let – úředníků, kteří působí v mezinárodních organizacích a na zahraničních zastupitelských úřadech ve
Švýcarsku a jsou výdělečně činní na švýcarském pracovním trhu, červené);
— Identifikační průkaz (povolení k pobytu) federálního odboru zahraničních věcí:
— Identifikační průkaz „B“ (s růžovým pruhem): Vedoucí stálých nebo zvláštních diplomatických
misí, vysocí řídící úředníci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný
status;
— Identifikační průkaz „C“ (s růžovým pruhem): pracovníci stálých nebo zvláštních diplomatických
misí, řídící úředníci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „D“ (s modrým pruhem): administrativní a techničtí pracovníci stálých nebo
zvláštních diplomatických misí a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „D“ (s hnědým pruhem): profesní kategorie úředníků mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „E“ (s fialovým pruhem): pracovníci zajišťující provoz stálých nebo zvláštních
diplomatických misí, úředníci z všeobecných odborů mezinárodních organizací a jejich rodinní
příslušníci, kteří mají stejný status;
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— Identifikační průkaz „F“ (se žlutým pruhem): soukromí zaměstnanci v domácnostech pracovníků
stálých nebo zvláštních diplomatických misí a pracovníků konzulárních úřadů z povolání
a soukromí zaměstnanci v domácnostech úředníků mezinárodních organizací;
— Identifikační průkaz „G“ (s tyrkysovým pruhem): úředníci mezinárodních organizací (s krátkodobou pracovní smlouvou) a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „H“ (s bílým pruhem): osoby bez výsad a imunit, které doprovázejí členy
stálých nebo zvláštních diplomatických misí a konzulátů, spolupracovníci mezinárodních organizací, kteří nejsou úředníky těchto organizací;
— Identifikační průkaz „I“ (s olivovým pruhem): zaměstnanci Mezinárodního výboru Červeného
kříže, kteří nejsou švýcarskými občany, a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „K“ (s růžovým pruhem): vedoucí konzulárních úřadů z povolání, konzulární
úředníci z povolání a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „K“ (s modrým pruhem): zaměstnanci konzulárních úřadů z povolání a jejich
rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „K“ (s fialovým pruhem): pracovníci zajišťující provoz konzulárních úřadů
z povolání a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „K“ (s bílým pruhem): vedoucí honorárních konzulárních úřadů;
— Identifikační průkaz „L“ (s pruhem pískové barvy): zaměstnanci Mezinárodní federace společností
Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kteří nejsou švýcarskými občany, a jejich rodinní
příslušníci, kteří mají stejný status;
— Identifikační průkaz „O“ (s šedým pruhem): zaměstnanci Obecné delegace Palestiny a Stálé pozorovatelské mise Palestiny, kteří nejsou švýcarskými občany, a jejich rodinní příslušníci, kteří mají
stejný status;
— Identifikační průkaz „S“ (se zeleným pruhem): občané se švýcarským občanstvím zaměstnaní ve
stálých nebo zvláštních diplomatických misích, úředníci mezinárodních organizací se švýcarským
občanstvím;
— Osvědčení pro vědecké pracovníky Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), kteří nejsou
švýcarskými občany;
— Osvědčení pro rodinné příslušníky vědeckých pracovníků Evropské organizace pro jaderný
výzkum (CERN), kteří nejsou švýcarskými občany;
— Identifikační průkaz „P“ (s modrým pruhem): vědečtí pracovníci Evropské organizace pro jaderný
výzkum (CERN), kteří nejsou švýcarskými občany, a jejich rodinní příslušníci, kteří mají stejný
status.

II. Bod b) — Seznam hraničních přechodů:
Hraniční přechody na letištích:
— Basilej-Mulhouse,
— Ženeva-Cointrin,
— Curych,
— Saint-Gall-Altenrhein SG,
— Bern-Belp,
— Granges,
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— La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures,
— Lausanne-La Blécherette,
— Locarno-Magadino,
— Lugano-Agno,
— Samedan,
— Sion.
Hraniční přechody na pozemních hranicích určené pro silniční dopravu:
— Sennwald SG – Ruggell FL,
— Haag SG – Bendern FL,
— Buchs SG – Schaan FL,
— Sevelen SG – Vaduz FL,
— Trübbach SG – Balzers FL,
— Sevelen SG – Vaduz FL (hraniční přechod na pozemních hranicích určený pouze pro pěší a cyklisty),
— Trübbach SG – Balzers FL (hraniční přechod na pozemních hranicích určený pouze pro pěší
a cyklisty).

III. Bod c) — Referenční částky stanovené pro přechod vnějších hranic země:
Švýcarský cizinecký zákon ze dne 16. prosince 2005 (RS 142.20) stanoví, že cizí státní příslušník musí
disponovat finančními prostředky dostatečnými pro jeho pobyt, aniž by však upřesňoval jejich výši.
V praxi se postupuje takto:
— cizí státní příslušník, který si sám hradí výdaje na pobyt ve Švýcarsku, musí doložit, že disponuje
částkou zhruba 100 CHF na den. Student, který se může prokázat platným studentským průkazem,
musí disponovat částkou zhruba 30 CHF na den;
— cizí státní příslušník, který pobývá u soukromé osoby, může prokázat, že disponuje dostatečnými
prostředky na pobyt, dokladem o převzetí závazků podepsaným švýcarským hostitelem. Příslušný
orgán vydá předběžné prohlášení o solventnosti hostitele. Doklad o převzetí závazků zahrnuje nepokryté náklady, které během pobytu cizího státního příslušníka vznikly obci nebo soukromým poskytovatelům zdravotní péče, tím jsou míněny buď náklady na pobyt, náklady v případě úrazu, nemoci
i náklady na návrat do vlasti, a to ve formě uznání neodvolatelného dluhu až do výše 30 000 CHF.
Ručitelem může být plnoletá osoba, která je státním příslušníkem Švýcarska nebo Lichtenštejnského
knížectví a která pobývá na území jednoho z těchto dvou států, dále plnoleté osoby, které získaly
povolení k pobytu (pouze povolení typu B), osoby s platným švýcarským povolením k usazení a dále
právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku.

IV. Bod d) — Seznam vnitrostátních útvarů odpovědných za ochranu hranic
— Kantonální policie kantonů Ženeva, Curych, Bern, Soleure, Vaud, Valais a Saint-Gall et des Grisons;
— Jednotky pohraniční stráže: Jednotky pohraniční stráže provádějí kontrolu osob na hranicích buď
v rámci svých obvyklých povinností, nebo v rámci uplatnění dohod uzavřených mezi Federálním
ministerstvem financí a kantony (čl. 23, odst. 2 nařízení o postupu udělování víz a povolení vstupu
OPEV); RS 142.204).
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V. Bod e) — Vzory průkazů vydávaných ministerstvy zahraničí

Identifikační průkaz
„B“ (s růžovým
pruhem)
Identifikační průkaz
„C“ (s růžovým
pruhem)
11008

Identifikační průkaz
„D“ (s modrým
pruhem)
11009

Identifikační průkaz
„D“ (s hnědým
pruhem)
Nový
11010

Identifikační průkaz
„O“ (s šedým
pruhem)
11011
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Identifikační průkaz
„E“ (s fialovým
pruhem)
Starý
11012

Identifikační průkaz
„F“ (se žlutým
pruhem)
Starý
11013

Identifikační průkaz
„K“ (s růžovým
pruhem)
11014

Identifikační průkaz
„K“ (s modrým
pruhem)
11015
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Identifikační průkaz
„K“ (s fialovým
pruhem)
11016

Identifikační průkaz
„K“ (s bílým
pruhem)
11017

Identifikační průkaz
„S“ (se zeleným
pruhem)
S uvedením švýcarského občanství
11018

Identifikační průkaz
„G“ (s tyrkysovým
pruhem a bílou
čárou)
11019
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Identifikační průkaz
„H“ (s bílým
pruhem)
Nový
11020

Identifikační průkaz
„I“ (s olivovým
pruhem)
11888

Identifikační průkaz
„L“ (s pruhem
pískové barvy)
11889

Nové identifikační průkazy:

Identifikační průkaz
„E“ (s fialovým
pruhem)
Nový
32296

Poznámka: Nahradí starý průkaz typu 5 (referenční číslo: 11012).
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č. článku
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na přední straně

Identifikační průkaz
„F“ (se žlutým
pruhem)
Nový
32297

Poznámka: Nahradí starý průkaz typu 6 (referenční číslo: 11013).
Identifikační průkaz
„P“ (s modrým
pruhem a bílou
čárou)
Nový
32331

Poznámka: Vydává se od roku 2009.

31.12.2008
na zadní straně

POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
Orgány se rozhodly, že ve svých textech již nebudou uvádět odkazy na poslední změny a doplňky
citovaných aktů.
Pokud není uvedeno jinak, akty, na které se odkazuje v textech zde zveřejněných, se rozumí akty
v platném znění.

