
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 33/05) 

Data przyjęcia decyzji 19.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33303 (11/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Renotification capital injection of SNS REAAL 

Podstawa prawna Term sheet agreed by Dutch government and SNS REAAL 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 750 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 750 
mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Nederlandse regering 
PB 20201 
2500 EE Den Haag 
NEDERLAND 

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 19.12.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33867 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Abruzzo 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modifica del regime N 459/A/09 di aiuti destinati ad ovviare ai danni 
arrecati dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


Podstawa prawna Ordinanza n. 3959 del Presidente del Consiglio dei Ministri — Ulteriori 
interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella 
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Odszkodowanie za szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych lub 
zdarzeń nadzwyczajnych 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Dotacja na spłatę oprocentowania 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 78,8 
mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Abruzzo 
P.zza Santa Giusta — Palazzo Centi 
67100 L'Aquila AQ 
ITALIA 

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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