
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 128/02) 

Data przyjęcia decyzji 30.3.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33748 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide de la région Île-de-France en faveur de l’agriculture biologique 
pour la préservation des ressources naturelles d’Île-de-France 

Podstawa prawna — Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) 

— Projet de délibération du Conseil régional d’Île-de-France 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 4 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 1 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2016 

Sektory gospodarki Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działal
ność usługową 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Mme Correze LENEE 
35 boulevard des Invalides 
75007 Paris 
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 

Data przyjęcia decyzji 30.3.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34401 (12/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — —

PL 3.5.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 128/5

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


Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à la mise aux normes des bâtiments porcins en vue de l'applica
tion des normes sur le bien-être des truies gestantes 

Podstawa prawna — Décret n o 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’Agence de 
services et de paiement, à l'Établissement national des produits 
de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à l’Office de déve
loppement de l’économie agricole d’outre-mer 

— Arrêté AGRG030007A du 16 janvier 2003 établissant les normes 
minimales relatives à la protection des porcs et son rectificatif 
GRG030007Z du 16 janvier 2003 

— Projet de décision du directeur de FranceAgriMer 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Inwestycje w gospodarstwach rolnych 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet — 

Intensywność pomocy 40 % 

Czas trwania Do 31.12.2012 

Sektory gospodarki Chów i hodowla świń 

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 
DGPAAT 
78 rue de Varenne 
75349 Paris 07 SP 
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 128/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.5.2012

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