
Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 50/02) 

Data przyjęcia decyzji 17.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35137 (12/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) MPS recapitalisation 

Podstawa prawna — Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 
6 luglio 2012, n. 95, articoli da 23-sexies a 23-duodecies 

— D.L. 29 novembre 2008 n. 185 — Misure urgenti per il sostegno 
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale del 29 novembre 2008, n. 280, S.O. Articolo 12 
— Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione 
pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parla
mentari e territoriali 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy MPS — Monte dei Paschi 
di Siena 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału 

Budżet Całkowity budżet: 2 000 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Od 31.1.2013 

Sektory gospodarki Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc MEF — Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Via XX Settembre 97 
00187 Roma RM 
ITALIA 

http://www.tesoro.it/ 

Inne informacje — 

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

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


Data przyjęcia decyzji 7.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35369 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Urgent recapitalisation of BFA Group 

Podstawa prawna Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y reso
lución de entidades de crédito. 

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna Grupo Banco Financiero 
y de Ahorros, SA/Bankia. 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki, 
Pomoc na ratowanie 

Forma pomocy Inne formy pozyskiwania kapitału – capital injection 

Budżet Całkowity budżet: 4 500 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 12.9.2012–30.11.2012 

Sektory gospodarki Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
C/ Ortega y Gasset, 22 
28006 Madrid 
ESPAÑA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 18.12.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35615 (12/N) 

Państwo członkowskie Łotwa 

Region Latvia Artykuł 107 ust. 3 lit. a) 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Draft of the amendment of the Regulation of the Cabinet of Ministers 
No 1487 of 15 December 2009 on the operational programme’s 
‘Infrastructure and Services’ complement of the subactivity No 3.5.1.2.3 
‘Development of separate waste collection system’. 

Podstawa prawna Regulation of the Cabinet of Ministers No 1487 of 15 December 2009 
on the operational programme’s ‘Infrastructure and Services’ comple
ment of the subactivity No 3.5.1.2.3 ‘Development of separate waste 
collection system’ 

Draft of the amendment of the Regulation of the Cabinet of Ministers 
No 1487 of 15 December 2009 on the operational programme’s 
‘Infrastructure and Services’ complement of the subactivity No 3.5.1.2.3 
‘Development of separate waste collection system’ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Rozwój regionalny, Ochrona środowiska, Rozwój sektorowy, Zatrud
nienie 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 39,10 LVL (w mln) 

Intensywność pomocy 50 % 

Czas trwania Do 1.12.2013 

Sektory gospodarki Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Peldu 25 
Rīga, LV-1494 
LATVIJA 

Inne informacje — 

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

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