
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 136/03) 

Data przyjęcia decyzji 27.3.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.34640 (12/N) 

Państwo członkowskie Węgry 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Natura 2000 támogatás – EMVA (1698/2005/EK 46. cikk) 

Podstawa prawna A 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról, valamint a vidékfejlesztési miniszter 41/2012 
(IV.27.) rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó 
kompenzációs támogatás részletes szabályairól 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo, Ochrona środowiska, Rozwój obszarów wiejskich (AGRI) 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 11 277 HUF (w mln) 

Intensywność pomocy 60 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozy
skiwania produktów leśnych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Vidékfejlesztési Minisztérium 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 11. 
1055 
MAGYARORSZÁG/HUNGARY 

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 15.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 136/3

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


Data przyjęcia decyzji 21.3.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35733 (13/N) 

Państwo członkowskie Słowacja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 

Podstawa prawna Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zwolnienia z podatków na mocy dyrektywy 2003/96/WE 

Forma pomocy Pozostałe – daňové zvýhodnenie – vrátenie časti dane 

Budżet Całkowity budżet: 10 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 10 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

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 136/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.5.2013

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