
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) 

(2013/C 49/02) 

Data przyjęcia decyzji 19.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35377 (12/N) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Energy green tax, reduction for the glasshouse horticulture sector 

Podstawa prawna artikel 60, eerste lid, Wet belastingen op milieugrondslag 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Ochrona środowiska 

Forma pomocy Obniżenie stawki podatkowej 

Budżet Całkowity budżet: 184 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 92 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania 1.1.2013–31.12.2014 

Sektory gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Bezuidenhoutseweg 50 
2500 EK Den Haag 
NEDERLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL 20.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 49/3

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


Data przyjęcia decyzji 8.1.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35750 (12/N) 

Państwo członkowskie Finlandia 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Tuki maataloustuotannon lopettamiseen 

Podstawa prawna 1. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta 
(612/2006), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna lailla 
(1436/2011) 

2. Valtioneuvoston asetus asetus maatalouden harjoittamisesta luopu
misen tukemisesta (25/2007) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wcześniejsze emerytury 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 85,20 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Maa- ja metsätalousministeriö 
PL 30 
FI-00023 Valtioneuvosto 
SUOMI/FINLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

PL C 49/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.2.2013

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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