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- Pomoc nr 441/2007 

- Pomoc dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
 Państwowe 

 

Szanowny Panie Ministrze! 

Komisja pragnie poinformować Polskę, że po przeanalizowaniu przekazanych przez 
władze polskie informacji na temat wyżej wymienionej pomocy, postanowiła nie wnosić 
zastrzeżeń wobec tej pomocy ze względu na jej zgodność z Traktatem WE. 

Komisja podjęła decyzję na podstawie następujących ustaleń: 

1. PROCEDURA 

(1) Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu Polska poinformowała Komisję o wymienionym 
środku w przesłanym pocztą elektroniczną piśmie z dnia 27 lipca 2007 r., 
zarejestrowanym tego samego dnia. Dodatkowe informacje zostały przekazane w 
pismach przesłanych pocztą elektroniczną w dniach 17 października 2007 r. i 4 
lutego 2008 r. zarejestrowanym tego samego dnia.  

2. OPIS PROGRAMU POMOCY 

2.1. Tytuł 

(2) Pomoc dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

2.2. Budżet 

(3) Łączny budżet 175 mln PLN (około 46 mln EUR).  
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2.3. Czas trwania 

(4) 2007 - 2013 

2.4. Beneficjenci 

(5) Beneficjentem pomocy jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które 
zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z przekazanymi 
informacjami beneficjent zarządza obszarem o powierzchni około 7,6 mln hektarów 
lasów z całości 9 mln hektarów obszarów leśnych w Polsce.  

(6)  Do głównych zadań Lasów Państwowych należy ochrona lasów, ich stała i 
racjonalna eksploatacja oraz zrównoważona gospodarka leśna.  

2.5. Cel pomocy 

(7) Pomoc dla sektora leśnego  

2.6. Podstawa prawna 

(8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

2.7. Opis środka pomocy 

(9) Pomoc przyznaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW), który jest częściowo finansowany z opłat i kar nakładanych z tytułu 
wykorzystywania zasobów środowiska. 

(10) Zgodnie z przekazanymi informacjami, pomoc będzie przyznawana na wniosek 
Lasów Państwowych. Z chwilą podjęcia decyzji finansowej zostanie zawarta umowa 
między beneficjentem i organem przyznającym pomoc - NFOŚiGW.  

(11) Władze polskie potwierdziły, że pomoc będzie przyznawana wyłącznie po jej 
zatwierdzeniu przez Komisję. Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 100%. 
Wypłata środków dokonywana jest na podstawie faktur potwierdzających poniesione 
koszty.  

Naprawianie szkód w lasach 

(12) Zgodnie z przekazanymi informacjami różne czynniki (emisje gazów i pyłów, 
owady, grzyby, pożary, zjawiska atmosferyczne) prowadzą do nadmiernego 
przerzedzania się drzewostanów, a nawet, lokalnie, do wymierania lasu w Polsce.  

(13) Zdaniem władz polskich konieczna jest zatem przebudowa drzewostanów w 
rozmiarze minimum 5-7 tys. ha rocznie. Koszty kwalifikowalne będą dotyczyć 
rozwoju zaplecza szkółkarskiego w celu podniesienia jakości materiału 
sadzeniowego, przygotowania gleby, pielęgnacji oraz ochrony nasadzeń przed 
zwierzyną.  

(14) Zgodnie z przekazanymi informacjami celem przebudowy drzewostanów jest 
doprowadzenie do powstania różnogatunkowych, bardziej stabilnych i 
odporniejszych na szkodliwe działanie czynników antropogenicznych, biotycznych i 
abiotycznych ekosystemów leśnych, zapewniających pełnienie przez las funkcji 
środowisko-twórczych, ochronnych i społecznych.  
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(15) Ponadto władze polskie potwierdziły, że pomoc nie będzie przyznawana ani na 
przeprowadzanie wycinki, której podstawowym celem jest pozyskanie drewna 
dla celów komercyjnych, ani na odtworzenie drzewostanów. 

Środki na zalesianie 

(16) Zgodnie z przekazanymi informacjami lesistość Polski wynosi 28,8%, podczas 
gdy średnia europejska kształtuje się na poziomie 31,1%. Na podstawie analiz i 
badań polskie władza wskazały, że racjonalna lesistość Polski z punktu widzenia 
struktury użytkowania ziemi i kształtowania środowiska powinna wynosić 33-34%. 
Zdaniem władz polskich istotnym problemem jest nierównomierne występowanie 
lasów na terenie kraju oraz znaczne rozdrobnienie i rozproszenie kompleksów 
leśnych. Lesistość poszczególnych województw waha się od 20,4% do 48,1%. 

(17) Polska zamierza zwiększać zalesienia w celu większego wykorzystywania 
następujących funkcji lasów: 

– retencjonowanie i łagodzenie ekstremalnych stanów przepływu wód 
powierzchniowych i gruntowych; 

– przeciwdziałanie degradacji gleb oraz stepowieniu krajobrazu; 

– korzystna modyfikacja warunków hydrogeologicznych i topoklimatycznych na 
terenach rolniczych; 

– zachowanie zasobów genowych flory i fauny oraz przywracanie różnorodności 
biologicznej i naturalności krajobrazu;  

(18) Kwalifikowane koszty obejmują przygotowanie gleby, pielęgnację oraz ochronę 
nasadzeń przed zwierzyną (patrz pkt. 13). Polskie władze potwierdziły, że pomoc nie 
będzie udzielona na zalesianie przy zastosowaniu gatunków uprawianych w krótkim 
okresie. 

(19) Ponadto polskie władze potwierdziły w piśmie przesłanym pocztą elektroniczną 
dnia 4 lutego 2008 r., że nie planuje się zalesiania na obszarach należących do sieci 
Natura 2000 przed przygotowaniem odpowiednich dokumentów programowych 
(planów zarządzania i ochrony). Po przygotowaniu wspomnianych dokumentów 
warunkiem wstępnym przyznania pomocy będzie potwierdzenie przez podmioty 
zarządzające obszarami należącymi do sieci Natura 2000 zgodności wspomnianego 
zalesiania z zapisami dokumentów programowych oraz ogólnymi celami.  

Zapobieganie szkodnikom i ich zwalczanie 

(20) W ramach obecnego programu, planuje się zapobieganie występowaniu i 
zwalczanie owadzich szkodników drzew iglastych (takich jak. brudnica mniszka, 
barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, boreczniki, poproch cetyniak), owadzich 
szkodników drzew gatunków liściastych (takich jak chrabąszczowate, zwójkowate i 
miernikowcowate) i wielkopowierzchniowych chorób grzybowych lasu (zamieranie 
pędów sosny, osutka sosny, mączniak dębu i inne). 

(21) Stosowane są metody biologiczne ochrony lasu, m.in. przed pędrakami 
chrabąszczowatych, masowymi pojawami chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych w 
uprawach i przeciw innym gatunkom szkodników. Biologiczne środki ochrony roślin 
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są również stosowane w regulacji liczebności szkodliwych owadów liściożernych i 
grzybów zgorzelowych na szkółkach oraz innych czynników szkodotwórczych w 
lasach.  

(22) Zdaniem władz polskich ze względu na różnorodność zespołów szkodników 
owadzich i liczebność gatunków wykazujących tendencje do masowych pojawów, 
powyższe metody są niewystarczające dla zachowania trwałości i ciągłości funkcji 
lasów. Wymagają one wsparcia w postaci zastosowania innych metod ochrony lasu, 
w tym wykorzystania biotechnicznych i chemicznych środków ochrony roślin. 

(23) Zapobieganie szkodom, szczególnie powodowanych przez owadzie szkodniki 
liściożerne, prowadzone jest głównie przy pomocy opryskiwania opanowanych przez 
nie drzewostanów, środkami ochrony roślin. Drzewostany poddawane są opryskom z 
powietrza (samoloty i helikoptery wyposażone w atomizery) i z naziemnego sprzętu 
opryskowego. 

(24) Władze polskie wskazały, że decyzje o zabiegach agrolotniczych podejmowane 
są w wyjątkowych przypadkach, a o ich zastosowaniu decydują zakrojone na szeroką 
skalę badania prognostyczne prowadzone pod nadzorem naukowców z Instytutu 
Badawczego Leśnictwa (IBL).  

(25) Zgodnie z przekazanymi informacjami na podejmowanie decyzji o ograniczaniu 
liczebności populacji i zmniejszaniu zasięgów występowania szkodników owadzich 
w lasach wpływa szereg czynników, do których należą: niemal coroczne 
występowanie w lasach Polski ponad 50 gatunków szkodników owadzich 
stanowiących poważne zagrożenie dla trwałości lasów, ograniczona możliwość 
docierania ze sprzętem naziemnym aplikującym środki ochrony roślin do wnętrza 
zagrożonych kompleksów leśnych, krótki czas występowania w naturze tych stadiów 
rozwojowych szkodników owadzich, które są podatne na skuteczne redukowanie 
liczebności populacji czy warunki pogodowe panujące podczas pojawu larw 
(gąsienic) szkodników. 

(26) Zdaniem władz polskich, przy prowadzeniu oprysków ratowniczych w lasach 
zachowywane jest wiele środków ostrożności. Należą do nich: 

– informowanie o terminie prowadzonych oprysków, stosowanych środkach 
ochrony roślin i okresie karencji, podawane w formie plakatów umieszczanych na 
obrzeżach drzewostanu/drzewostanów przeznaczonych do zabiegu, na tablicach 
informacyjnych (w tym przy urzędach administracji państwowej, kościołach, 
szkołach). 

– informowanie właścicieli pasiek o terminie prowadzonych zabiegów, stosowanych 
insektycydach, w promieniu do 10 km od granicy pól zabiegowych oraz 
właścicieli stawów hodowlanych i pstrągarni. Informacja przekazywana jest w 
formie pisemnej z odpowiednim wyprzedzeniem. 

– stosowanie aparatury opryskowej, atomizerów, systemów DGPS-Agro, oraz loty 
nad lasami na niskich pułapach eliminują możliwość znoszenia cieczy roboczej na 
inne obszary. Zabiegi ratownicze z powietrza wykonywane są wyłącznie w 
godzinach rannych (5-7) i wieczornych (17-21) przy sile wiatru nie 
przekraczającej 2,0 m/sek.  
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– wstrzymanie skupu płodów runa (grzyby, jagody) przez wyspecjalizowane firmy, 
w czasie zabiegów aż do upłynięcia okresu karencji działania środka ochrony 
roślin na środowisko. 

(27) Zgodnie z przekazanymi informacjami zabiegi planowane są już na jesieni 
poprzedzającej rok ich wykonywania. Zabiegi wykonywane są wiosną (druga połowa 
kwietnia do końca czerwca) w odniesieniu do owadzich liściożernych szkodników 
gatunków iglastych (głównie sosny) i liściastych (chrabąszczowate, zwójkowate, 
miernikowcowate) i – rzadziej – na początku jesieni (koniec sierpnia do połowy 
października) w odniesieniu do II generacji borecznikowatych, barczatki sosnówki i 
poprocha cetyniaka. 

(28) Władze polskie potwierdziły, że substancje wykorzystywane do produkcji 
środków ochrony roślin stosowanych w ochronie lasów spełniają warunki określone 
w dyrektywie 91/414/EWG. 

(29) NFOŚiGW finansować będzie koszty zakupu środków ochrony roślin oraz 
niezbędnych do tego celu urządzeń, jak również koszty usług zewnętrznych (w tym 
koszty usług lotniczych). 

Środki ukierunkowane na zapobieganie pożarom lasów 

(30) Ponadto władze polskie planują przyznanie pomocy na sfinansowanie systemu 
ochrony przeciwpożarowej, w tym urządzeń obserwacyjno-alarmowych (takich jak 
wieże obserwacyjne, patrole pożarnicze lub sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej), 
jak również zestawu środków technicznych służących do sprawnego i skutecznego 
gaszenia pożarów lasów (takich jak. drogi/dojazdy pożarowe, pasy przeciwpożarowe, 
zbiorniki przeciwpożarowe, stacje meteorologiczne służące do prognozowania 
niebezpiecznych warunków pogodowych). 

(31) W ich piśmie przesłanym drogą elektroniczną dnia 4 lutego 2008 r. polskie 
władze potwierdziły, że podwójne finansowanie przewidywanego środka zarówno z 
funduszy NFOŚiGW oraz w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich zostanie 
wykluczone. Pomoc zostanie wypłacona na podstawie kosztów udokumentowanych 
przez oryginalne dokumenty finansowe. Ponadto w umowie zawartej między 
beneficjentem a NFOŚiGW zostanie umieszczony zapis zabraniający 
współfinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich środków 
ukierunkowanych na zapobieganie pożarom lasów. 

3. OCENA ZGODNIE Z REGUŁAMI KONKURENCJI 

3.1. Stosowanie pomocy w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE 

(32) Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu WE pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która 
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcję niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym 
rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi. 

(33) Przedmiotowa pomoc jest finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, a zatem ze środków państwowych. 
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Jest przeznaczona dla konkretnego beneficjenta, a mianowicie dla Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Jednym z zadań Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego jest stała i racjonalna eksploatacja lasów (zob. pkt (6)), czyli 
działalność gospodarcza. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, 
pomoc na rzecz przedsiębiorstwa wydaje się wpływać na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi w przypadku, gdy przedsiębiorstwo to wykonuje 
działalność na rynku otwartym na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową1. Sam 
fakt, że w porównaniu z innymi konkurującymi przedsiębiorstwami konkurencyjna 
pozycja przedsiębiorstwa jest wzmocniona poprzez dostarczanie mu korzyści 
gospodarczych, których w przeciwnym razie nie uzyskałoby przy zwykłym toku 
prowadzenia działalności, wskazuje na możliwe zakłócenie konkurencji2. Beneficjent 
przedmiotowej pomocy prowadzi działalność w wysoce konkurencyjnych warunkach 
rynku międzynarodowego3. Stąd środek pomocy może zakłócić konkurencję i 
wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi i dlatego stanowi 
pomoc w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE.  

3.2. Zgodność pomocy na mocy art. 87 ust. 3  

(34) Jednakże zakaz pomocy państwa przewidziany w art. 87 ust. 1 podlega pewnym 
odstępstwom.  

(35) Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit c) Traktatu, za zgodną ze wspólnym rynkiem może 
zostać uznana pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań 
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków 
wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. 

(36) Pomoc w sektorze leśnym podlega ocenie względem Wytycznych Wspólnoty w 
sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007 - 20134 (zwanych 
dalej „Wytycznymi”).  

(37) Na mocy pkt 15 Wytycznych każdy środek pomocy musi zawierać element 
stymulujący lub musi wymagać współdziałania ze strony podmiotu korzystającego z 
pomocy. Punkt 16 określa, że nie można przyznawać pomocy w odniesieniu do 
działań podjętych lub usług świadczonych przed zatwierdzeniem programu pomocy 
przez Komisję oraz przed złożeniem wniosku o pomoc do właściwego organu i 
uzyskaniem akceptacji tego organu. Władze polskie potwierdziły, że pomoc będzie 
przyznawana wyłącznie po zatwierdzeniu przez Komisję. Beneficjent będzie musiał 
występować do NFOŚiGW o przyznanie pomocy. Jedynie wydatki poniesione po 
podjęciu przez NFOŚiGW decyzji o dofinansowaniu będą uznane za kwalifikowalne. 
Z tego względu w niniejszej sprawie zostały spełnione warunki pkt 15 i 16.  

                                                 

1 Zob. w szczególności orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1988 r., sprawa 102/87, 
Republika Francuska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1988, str. 4067 

2 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 września 1980 r., sprawa 730/79, Philip Morris 
Holland BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, ECR 1980, str. 2671 

3 W 2005 r. Polska dokonała wywozu ok. 580 000 m3 drewna okrągłego (nieokorowanego) do innych 
państw członkowskich UE (Źródło: EUROSTAT).  

4  Dz.U. C 319 z 27.12.2006, str. 1 
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(38) Rozdział VII.C Wytycznych ustala zasady zgodności w odniesieniu do pomocy 
dla sektora leśnego.  

(39) Na mocy pkt 175 Wytycznych można przyznać pomoc w wysokości 100% na 
środki bezpośrednio przyczyniające się do zachowania lub przywrócenia 
ekologicznych, ochronnych i rekreacyjnych funkcji lasów, bioróżnorodności i 
zdrowego ekosystemu leśnego.  

(40) Władze polskie wskazały, że wypłata środków dokonywana jest na podstawie 
faktur potwierdzających poniesione koszty. Dlatego Komisja uznaje, że nadmierna 
kompensacja będzie wykluczona i że zostanie zachowana maksymalna intensywność 
w wysokości 100%. 

Naprawianie szkód w lasach 

(41) Na mocy pkt 175 lit. a) Wytycznych, pomoc może być przyznawana na 
naprawianie szkód w lasach powstałych w wyniku zanieczyszczenia powietrza, 
szkód spowodowanych przez zwierzęta, burz, pożarów, powodzi i podobnych 
zdarzeń oraz na koszty planowania takich działań, jeżeli głównym celem takich 
środków jest przyczynianie się do zachowania lub przywrócenia ekosystemu leśnego 
i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu. Jednak nie można przyznawać 
pomocy na wycinkę, której głównym celem jest ekonomicznie opłacalne pozyskanie 
drewna lub na odnowę drzewostanu w miejscach, gdzie ścięte drzewa zostały 
zastąpione takimi samymi drzewami. 

(42) Władze polskie potwierdziły, że celem przebudowy drzewostanów jest 
doprowadzenie do powstania różnogatunkowych, bardziej stabilnych i 
odporniejszych na szkodliwe działanie czynników antropogenicznych, biotycznych i 
abiotycznych ekosystemów leśnych (zob. pkt 14). Ponadto władze te potwierdziły, że 
pomoc nie będzie przyznawana na przeprowadzanie wycinki, której 
podstawowym celem jest pozyskanie drewna dla celów komercyjnych, ani też na 
odtworzenie drzewostanów (zob. pkt 15).  

(43) Dlatego Komisja uznaje, że środek jest zgodny z pkt 175 lit. (a) Wytycznych.  

Środki na zalesianie 

(44) Na mocy tego samego pkt 175 lit. (a) Wytycznych, można przyznawać ponadto 
pomoc na zalesianie, w tym na koszty planowania, w celu zwiększenia pokrywy lasu, 
poprawy bioróżnorodności, tworzeniu terenów zalesionych do celów rekreacyjnych, 
zwalczania erozji i pustynnienia lub w celu promowania porównywalnej funkcji 
ochronnej lasu. 

(45) Komisja zwróciła uwagę na różne przesłanki wskazane przez władze polskie w 
związku z planowanym zalesianiem (zob. pkt 17). Uznaje ona, że środek na 
zalesianie jest szczególnie uzasadniony ze względu na przeciwdziałanie degradacji i 
erozji gleby oraz rozszerzaniu się procesu pustynnienia i dlatego jest zgodny z pkt 
175 lit. a) Wytycznych.  

 Zapobieganie szkodnikom i ich zwalczanie 

(46) Na mocy pkt 175 lit. c) koszty kwalifikowane mogą obejmować zapobieganie 
występowaniu szkodników, szkód wyrządzonych przez szkodniki oraz chorobom 
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drzew, zapobieganie i usuwanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta. Koszty 
kwalifikowane mogą odnosić się do środków zapobiegawczych i leczenia oraz do 
produktów, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w ramach takich działań. 
Pierwszeństwo powinny mieć biologiczne i mechaniczne metody zapobiegania i 
leczenia, chyba że można wykazać, iż metody takie są niewystarczające do 
zwalczenia danej choroby czy szkodników.  

(47) Władze polskie wskazały, że biologiczne metody ochrony lasu są stosowane do 
zwalczania niektórych gatunków szkodników (zob. pkt (21)), a biologiczną ochronę 
roślin stosuje się również w celu regulowania liczebności owadzich szkodników 
liściożernych i grzybów zgorzelowych na szkółkach.  

(48) Ponadto władze te wykazały, że ze względu na różnorodność zespołów 
szkodników owadzich i liczebność gatunków wykazujących tendencje do masowych 
pojawów, metody powyższe są niewystarczające dla zachowania trwałości i ciągłości 
funkcji lasów. W takich przypadkach biologiczne metody wymagają zatem wsparcia 
w postaci zastosowania innych metod ochrony lasu, z wykorzystaniem 
biotechnicznych i chemicznych środków ochrony roślin (zob. pkt (22)) stosowanych 
przy operacjach opryskiwania. 

(49) Dlatego w ramach przedmiotowego programu planuje się wykonywanie, w 
wyjątkowych przypadkach, zabiegów agrolotniczych, mających na celu zapobieganie 
szkodom powodowanym przez owady liściożerne. Zdaniem władz polskich decyzje o 
wykonywaniu zabiegów agrolotniczych podejmowane są na podstawie szerokich 
badań prognostycznych, a przed samymi opryskami zachowywanych jest wiele 
środków ostrożności (zob. pkt (24) do (26)) 

(50) Komisja uznaje, że konieczność przeprowadzenia operacji opryskiwania w 
wyjątkowych przypadkach została wykazana i w związku z tym proponowane środki 
są zgodne z przepisami pkt 175 lit.( c) Wytycznych.  

Środki ukierunkowane na zapobieganie pożarom lasów 

(51) Na podstawie tego samego pkt 175 lit. (c) Wytycznych, pomoc może być ponadto 
przyznawana na środki ukierunkowane na zapobieganie pożarom lasów, łącznie z 
budowaniem i utrzymaniem infrastruktury. 

(52) Komisja uważa, że system ochrony przeciwpożarowej, którego dofinansowanie 
jest planowane w ramach proponowanego programu wchodzi w zakres pkt 175 lit. (c) 
Wytycznych. 

(53) W związku z powyższym można uznać, że proponowany środek pomocy jest 
zgodny z właściwymi postanowieniami Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy 
państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013.  

4. WNIOSEK 

(54) W świetle powyższego Komisja postanowiła uznać pomoc za zgodną ze 
wspólnym rynkiem na mocy art. 87 ust. 3 lit.( c) Traktatu. 

(55) W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie 
powinny być przekazywane osobom trzecim, należy poinformować o tym Komisję w 
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terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie 
otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to 
za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści 
niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#aides. Wniosek taki należy 
wysłać listem poleconym lub faksem na adres: 

European Commission 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development 
Directorate H 
Office: Loi 130 5/94A 
B-1049 Brussels 
 

 Nr faksu: 0032 2 29 67 672 

 
       Z poważaniem 
       W imieniu Komisji 
 
 
 
 
       Mariann FISCHER BOEL  
       Członek Komisji 


