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II 

(Komunikaty) 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ  

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE  

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń  

(Tekst mający znaczenie dla EOG)  

(2014/C 83/01) 

Data przyjęcia decyzji 22.1.2014 r. 

Numer środka pomocy państwa SA.33344 (2013/NN) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Projecten groothandelssector [projekty odnoszące się do sektora handlu 
hurtowego] 

Podstawa prawna Podstawa prawna dla tego środka została określona w art. 7 decyzji o 
ustanowieniu Productschap Vis Nederlands (Biuletyn urzędowy, Staats
blad 2003, 253) w oparciu o art. 126 ust. 1 akapit pierwszy Ustawy o 
organizacji przemysłowej (ustawa z dnia 27 stycznia 1950 r., opubliko
wana w Biuletynie urzędowym, Staatsblad K 22, najnowsza poprawka 
opublikowana w Biuletynie urzędowym, Staatsblad 2010, 840 weszła 
w życie w dniu 1 stycznia 2011 r). 
(Artikel 7 van het Instellingsbesluit van het Instellingsbesluit Product
schap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, 
eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 
1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging van is met 
ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd 
in Staatsblad 2010, 840). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Celem programu jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród firm, 
pracowników i pracodawców, poprzez badania i rozwój, jak również 
działania edukacyjne i informacyjne, w celu umożliwienia długotermi
nowego rozwoju hurtowego sektora rybnego. 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Zmienny 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do dnia 11 października 2021 r. 

Sektory gospodarki Rybołówstwo morskie 
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap Vis Postbus 72 
2280 AB Rijkswijk 
Niderlandy 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można 
znaleźć na stronie internetowej 

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

Data przyjęcia decyzji 22.1.2014 

Numer środka pomocy państwa SA.33348 (2013/NN) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Algemene vispromotie [ogólna promocja ryb] 

Podstawa prawna Podstawa prawna dla tego środka została określona w art. 7 decyzji o 
ustanowieniu Productschap Vis Nederlands (Biuletyn urzędowy, Staats
blad 2003, 253) w oparciu o art. 126 ust. 1 akapit pierwszy Ustawy o 
organizacji przemysłowej (ustawa z dnia 27 stycznia 1950 r., opubliko
wana w Biuletynie urzędowym, Staatsblad K 22, najnowsza poprawka 
opublikowana w Biuletynie urzędowym, Staatsblad 2010, 840 weszła 
w życie w dniu 1 stycznia 2011 r). 
(Artikel 7 van het Instellingsbesluit van het Instellingsbesluit Product
schap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op artikel 126, 
eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 27 januari 
1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging van is met 
ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd 
in Staatsblad 2010, 840). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Celem pomocy jest wkład w koszty działań promocyjnych na rzecz 
sektora rybołówstwa jako całości. 

Forma pomocy Usługi dotowane 

Budżet Zmienny 

Intensywność pomocy Maksymalna roczna stawka opłaty stosowanej do indywidualnego 
dostawcy może zmieniać się w zależności od ilości ryb dostarczonych, 
zakupionych lub fizycznie sprowadzonych do Holandii. 

Czas trwania Do dnia 9 października 2021 r. 

Sektory gospodarki Rybołówstwo morskie 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap Vis Postbus 72 
2280 AB Rjkswijk 
Niderlandy 

Inne informacje — 

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, można 
znaleźć na stronie internetowej 

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

Data przyjęcia decyzji 25.07.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36500 (2013/N) 

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

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Recapitalisation and Restructuring of Banco Gallego S.A. 

Podstawa prawna 1. Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito. 2. Acuerdo de la Comisión Rectora del Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria, de 30 de julio de 2012, por el 
que se detallan los criterios y condiciones a los que se ajustará su 
actuación en los procesos de reforzamiento de los recursos propios de 
entidades de crédito en el ámbito de la asistencia financiera europea 
para la recapitalización. 3. Memorando de Entendimiento sobre condi
ciones de política sectorial financiera. 

Rodzaj środka pomocy pomoc ad hoc Banco Gallego, S.A. 

Cel pomocy Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki 

Forma pomocy Pozostałe 

Budżet Całkowity budżet: EUR 866,9 (w mln) 

Intensywność pomocy — 

Czas trwania 30.07.2013 - 31.12.2015 

Sektory gospodarki DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
Ministerio de Economía y Competitividad C/ General Perón, 
38-17a planta 
Paseo de la Castellana, 162-Madrid 28071 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 04.02.2014 

Numer środka pomocy państwa SA.37150 (2013/N) 

Państwo członkowskie Republika Czeska 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
zmírnění škod způsobených povodněmi na rybách v červnu roku 2013 

Podstawa prawna 1) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na 
zmírnění škod způsobených povodněmi v červnu roku 2013 

2) Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, 
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 

3) Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o 
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon 
o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 

4) Usnesení vlády č. 548 ze dne 24. července 2013, k řešení zmírnění 
škod způsobených na státním vodohospodářském majetku, země
dělském a lesním majetku v důsledku povodně v červnu 2013 

5) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některý souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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


C 83/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.3.2014 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: CZK 50 (w mln) 
Budżet roczny: CZK 50 (w mln) 

Intensywność pomocy 70 % 

Czas trwania do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerstvo zemědělství 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 20.01.2014 

Numer środka pomocy państwa SA.37339 (2013/N) 

Państwo członkowskie Dania 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ændring af „Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationspro
gram” 

Podstawa prawna Lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram, lov nr. 1606 af 22. december 2010 om 
ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstra
tionsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxi
dafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Działalność badawczo-rozwojowa 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: DKK 2 616 (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania do 31.12.2015 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Energistyrelsen 
Amaliegade 44, 1256 København K, Denmark 

Inne informacje — 

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

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 04.02.2014 

Numer środka pomocy państwa SA.37510 (2013/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sachsen: Massnahmen zur ökologischen Bewirtschaftung von Teichen 

Podstawa prawna — Förderrichtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung, 
Teil A. flächenbezogene Agrarumweltmaßnahmen (RL AuW/2007, 
Teil A:UM, Maßnahmen T1 bis T5) 

— Sächsische Haushaltsordnung 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy — 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: EUR 15,4 (w mln) 
Budżet roczny: EUR 2,2 (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania do 31.12.2020 

Sektory gospodarki Rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
Pillnitzer Straße 3, 01326 Dresden 

Inne informacje — 

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

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

Data przyjęcia decyzji 04.12.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.37541 (2013/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à l'investissement dans les exploitations viticoles 

Podstawa prawna — articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime 
— articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités terri

toriales 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: EUR 6 (w mln) 
Budżet roczny: EUR 6 (w mln) 

Intensywność pomocy 40 % 

Czas trwania 01.01.2014 - 31.12.2014 

Sektory gospodarki ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 
3 rue barbet de jouy 75349 paris 07 

Inne informacje — 

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

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

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

