
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) 

(2012/C 108/02) 

Data przyjęcia decyzji 9.2.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33289 (11/NN) 

Państwo członkowskie Cypr 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ενισχύσεις για τον έλεγχο της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων για την 
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 ως 21 Ιουνίου 2011 

Podstawa prawna — Άρθρα 03525 και 03619 του Προϋπολογισμού για το 2011 

— Ο περί εφαρμογής κοινοτικών κανονισμών στον τομέα της κτηνιατρικής 
Νόμος του 2004 [149 (Ι) 2004] 

— Νόμος που προνοεί για την υγεία των ζώων [Ν. 109 (Ι) 2001] 

— Τα περί της εφαρμογής προγράμματος εκτροφής ανθεκτικών στην 
τρομώδη νόσο των προβάτων ζώων, για σκοπούς ελέγχου και εξάλειψης 
της τρομώδους νόσου διατάγματα 2005-2008 

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Pomoc na rzecz zwalczania chorób zwierząt 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Łączna kwota: 0,5 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania pomocy Do 21.6.2011 

Sektory gospodarki Sektor rolnictwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
Αθαλάσσα 
1417 Λευκωσία/Nicosia 
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm 

Data przyjęcia decyzji 12.3.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33855 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja

PL 14.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 108/3

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm


Region Auvergne — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Prolongation en 2012 du programme «effluents fromagers de Haute- 
Dordogne» N 778/06, précédemment approuvé par la Commission. 

Podstawa prawna Articles L 1511-1 et suivants et L 3231-2 du code général des collec
tivités territoriales (CGCT) 

Loi n o 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 
cadre sur l'eau (directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000) 

Décret n o 2005-475 du 16 mai 2005 relatif au SDAGE 

Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupe
ments de bassin en vue de l’élaboration des SDAGE schémas départe
mentaux d'aménagement 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych, Inwestycje w przetwarzanie 
i marketing 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 2,96 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 0,59 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 75 % 

Czas trwania Do 31.12.2012 

Sektory gospodarki Chów i hodowla zwierząt, Uprawy rolne połączone z chowem 
i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc M. Cazeau, président d'EPIDOR 
La Tournepique 
24250 Castelnaud-la-Chapelle 
FRANCE 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm

PL C 108/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.4.2012

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
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