
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Formularz informacji zbiorczych odnośnie do programu pomocy ad hoc wyłączonego na mocy 
rozporządzenia 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 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 240/05) 

Nr pomocy: SA.33856 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Francja 

Region/organ przyznający pomoc: Ministère de l’agriculture, 
de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement 
du territoire (ministerstwo rolnictwa, żywienia, rybołówstwa, 
obszarów wiejskich i gospodarki przestrzennej). 

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Aide versée 
au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins 
du Languedoc-Roussillon en vue de mettre en place des opéra
tions de transfert d’anguilles argentées (stade adulte) pour l’unité 
de gestion de l’anguille Rhône-Méditerranée et un suivi scienti
fique du déroulement et des résultats de ces opérations (Pomoc 
przekazana regionalnemu komitetowi Langwedocji-Rousillon ds. 
rybołówstwa morskiego i hodowli morskich na realizację 
operacji przenoszenia węgorza europejskiego (osobników doro
słych) przeznaczona dla jednostki zarządzającej zasobami 
węgorza Rodan-Morze Śródziemne oraz na obserwację 
naukową przebiegu i wyników przedmiotowej operacji). 

Podstawa prawna: 
Décret n o 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subven
tions de l’État pour des projets d’investissement 

Décret n o 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l’application 
de l’article 10 du décret n o 99-1060 du 16 décembre 1999 
relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investisse
ment 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 
2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów 
węgorza europejskiego 

Kwota przyznanej pomocy ad hoc: 350 000 EUR w 2011 r. 
(maksymalna łączna kwota pomocy) 

Maksymalna intensywność pomocy: 98 % 

Data wejścia w życie: 2011 

Czas trwania przyznanej pomocy indywidualnej (plano
wana data wypłaty ostatniej transzy): Ostateczna data 
złożenia wniosku o wypłacenie pozostałej części pomocy to 
dzień 31 grudnia 2012 r. 

Cel pomocy: Przedmiotowa pomoc, przeznaczona na tymcza
sowe przenoszenie węgorza europejskiego poniżej instalacji 
blokujących w oczekiwaniu na wyposażenie ich w urządzenia 
umożliwiające migrację (w celu przywrócenia ciągłości ekolo

gicznej) oraz przeprowadzenie naukowej oceny tej operacji, 
ma umożliwić Francji realizację celów określonych w rozporzą
dzeniu Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. 
ustanawiającym środki służące odbudowie zasobów węgorza 
europejskiego, a w szczególności w jego art. 2 ust. 8 tiret piąte. 
Przedmiotowa pomoc przyczyni się do zwiększenia prawdopo
dobieństwa osiągnięcia poziomu spłynięcia do morza co 
najmniej 40 % takiego stada węgorza srebrzystego, jakie według 
najbardziej realnych szacunków spływałoby do morza, gdyby 
nie podlegało wpływowi działalności człowieka, zgodnie 
z art. 2 ust. 4 wymienionego rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. 

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: Połów węgorza europejskiego 
w wodach, lagunach i rzekach basenu morza Śródziemnego 
z przeznaczeniem do wypuszczenia do morza 

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 

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 planowanego 
działania bez wykorzystania środków finansowych pochodzą
cych z Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Nie ma możliwości zastosowania środka 3.2 Europejskiego 
Funduszu Rybackiego (zob. art. 38 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rybackiego) ze względu na poziom wykorzystania 
odpowiadających mu środków finansowych.
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