
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 182/02) 

Data przyjęcia decyzji 21.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34366 (12/N) 

Państwo członkowskie Niemcy 

Region Saarland — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Klimawaldprogramm Saarland (KWP-Saar) 

Podstawa prawna Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für die Förderung forst
wirtschaftlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Klimaschutzwirkung 
des Waldes, Haushaltsordnung des Saarlandes (§§ 23 und 44 LHO) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Leśnictwo 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 1 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 85 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr 
Keplerstraße 18 
66117 Saarbrücken 
DEUTSCHLAND 

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 182/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.6.2012

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


Data przyjęcia decyzji 23.5.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34545 (12/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides de l’Agence de l’eau Artois-Picardie aux engagements agro- 
environnementaux dans le bassin Artois Picardie (EAEAP) 

Podstawa prawna Loi n o 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Zobowiązania rolnośrodowiskowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet — 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

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 
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 22.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 182/3

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