
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(2011/C 81/05) 

Nr pomocy: SA.32180-11XF 

Państwo członkowskie: Francja 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 
l’aménagement du territoire et Agences de l’eau concernées. 

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Pomoc 
wypłacana projektodawcom wybranym w drodze zaproszenia 
do składania projektów, których przedmiotem są działania 
związane z odnową populacji węgorza europejskiego (ryb 
niedojrzałych) w różnych jednostkach zarządzania węgorzem 
europejskim i naukowe monitorowanie przebiegu oraz 
wyników tych działań. 

Podstawa prawna: 

— Décret n o 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

— Décret n o 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l’applica
tion de l’article 10 du décret n o 99-1060 du 16 décembre 
1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement. 

— Plan français de gestion de l’anguille (PGA) approuvé par la 
Commission européenne le 15 février 2010 en application 
du règlement (CE) n o 1100/2007. 

— Appel à projets pour la mise en place du programme 
«repeuplement de l’anguille en France». 

Kwota przyznanej pomocy ad hoc: 

— 2,5 mln EUR w 2011 r. (maksymalna łączna kwota 
pomocy). 

— 2,5 mln EUR w 2012 r. (maksymalna łączna kwota 
pomocy). 

— 2,5 mln EUR w 2013 r. (maksymalna łączna kwota 
pomocy). 

Maksymalna intensywność pomocy: 98 %. 

Data wejścia w życie: 2011 r. 

Czas trwania przyznanej pomocy indywidualnej (plano
wana data wypłaty ostatniej transzy): Termin składania 
wniosków o wypłacenie salda pomocy upływa z dniem 
31 grudnia 2016 r. 

Cel pomocy: Wdrożenie programu odnowy populacji węgorza 
europejskiego we Francji zgodnie z francuskim planem gospo
darowania zasobami węgorza europejskiego, zatwierdzonym 
przez Komisję Europejską w dniu 15 lutego 2010 r. na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 1100/2007. 

Stosowane artykuły: 

— Artykuł 18 – Pomoc przeznaczona na środki mające na celu 
ochronę i rozwój fauny i flory wodnej. 

— Artykuł 21 – Pomoc przeznaczona na projekty pilotażowe. 

Przedmiotowa działalność: Połowy na wodach śródlądowych 
i morskich w celu odnowy populacji. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire 
Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture 
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale 
3 place de Fontenoy 
75007 Paris 
FRANCE 

Oraz właściwe regionalne zarządy gospodarki wodnej 
w zależności od miejsca wypuszczania węgorza europejskiego 
(ryb niedojrzałych) wykorzystywanych do odnowy populacji. 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć 
warunki, zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad 
hoc niezależna od programów pomocy: 

http://agriculture.gouv.fr/europe-et-international 

Uzasadnienie: 

Planowana pomoc umożliwiłaby sfinansowanie planowanych 
działań bez udziału Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Zastosowanie środka 3.2 Europejskiego Funduszu Rybackiego 
(zob. art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego) byłoby skomplikowane 
ze względu na poziom wykorzystania odpowiadających mu 
zasobów finansowych i ograniczeń związanych z mobilizacją 
wspólnotowych środków finansowych.
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