
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 do Traktatu) 

(2012/C 88/03) 

Data przyjęcia decyzji 5.10.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.33053 (11/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Pannonia Ethanol Zrt. fejlesztési adókedvezménye 

Podstawa prawna — 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 

— 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Pannonia Ethanol 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Cel pomocy Inwestycje w przetwarzanie i marketing 

Forma pomocy Odliczenie od podatku 

Budżet Całkowity budżet: 9 836,17 HUF (w mln) 

Intensywność pomocy 37,63 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministry for National Economy 
Budapest 
József nádor tér 2–4. 
1051 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

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 29.2.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33176 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — —
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Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Misura 223 — Imboschimento di superfici non agricole 

Podstawa prawna — risoluzione del Consiglio relativa a una Strategia forestale per 
l'Unione europea 1999/C 56/01, 

— comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea 
COM(2005) 84 def. del 10 marzo 2005, 

— comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo: Piano d’azione dell’UE per le foreste (Forest Action 
Plan) sull'attuazione della Strategia forestale dell'Unione europea 
COM(2006) 302 def. del 15 giugno 2006, 

— Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche, 

— Decreto ministeriale 15 giugno 2005 «Linee guida di programma
zione forestale», 

— Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) appro
vato in CSR il 18 dicembre 2008, 

— leggi e regolamenti regionali e, in assenza, Prescrizioni di massima 
e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, 
n. 3267, 

— norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza 
regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di 
gestione forestale sostenibile. Tali norme sono di competenza 
della Regioni e sono formulate, sulla base delle caratteristiche 
territoriali, sui principi internazionali di Gestione Forestale sosteni
bile (Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in 
Europa (MCPFE), adottati dal Governo italiano e dalle Amminist
razioni regionali 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 40,86 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Via XX Settembre 20 
00187 Roma RM 
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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