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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 41/02) 

Data przyjęcia decyzji 15.12.2009 

Numer środka pomocy państwa N 606/09 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Nationale regeling voor de instandhouding en het herstel van 
beschermde historische monumenten 

Podstawa prawna Monumentwet 1988 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Zachowanie dziedzictwa kulturowego 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 400 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 000 
mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2010–31.12.2014 

Sektory gospodarki Nieruchomości, Hotelarstwo i gastronomia (turystyka) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Nederlandse rijksoverheid 

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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Data przyjęcia decyzji 30.9.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33095 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Recapitalisation of UNNIM Banc 

Podstawa prawna Article 9 Real Decree Law 9/2009, sobre reestructuración bancaria 
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dokapitalizowanie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 948 
mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Royal Kingdom of Spain 

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 30.9.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33096 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Recapitalisation of NCG Banco 

Podstawa prawna Article 9 Real Decree Law 9/2009, sobre reestructuración bancaria 
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dokapitalizowanie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 2 465 
mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Royal Kingdom of Spain 

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 30.9.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33103 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Recapitalisation of Catalunya Banc 

Podstawa prawna Article 9 Real Decree Law 9/2009, sobre reestructuración bancaria 
y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna 

Cel pomocy Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki 

Forma pomocy Dokapitalizowanie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 1 718 
mln EUR 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Pośrednictwo finansowe 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Royal Kingdom of Spain 

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 16.1.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33603 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Veneto 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Modifiche al regime di aiuti diretto a fronteggiare i danni conseguenti gli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione 
Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (SA.32683)
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Podstawa prawna OPCM 3906 del 13 novembre 2010; Ordinanza del Commissario n. 9 
del 17 dicembre 2010; Progetto di Ordinanza del Commissario recante 
disposizioni per la concessione alle imprese di aiuti destinati a ovviare ai 
danni arrecati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il 
territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3943 del 
25 maggio 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

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

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 60 
mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Commissario delegato ex OPCM 3906 per il tramite dei Comuni 
Via Paolucci 34 
30147 Marghera VE 
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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