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(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 369/01) 

Data przyjęcia decyzji 19.10.2011 

Numer środka pomocy państwa SA.31709 (N 440/10) 

Państwo członkowskie Estonia 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus 

Podstawa prawna — Põllumajandusministri 12. aprilli 2006. a määrus nr 43 „Kalandus
toodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise kord” 

— „Kalandusturu korraldamise seadus” 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Rozwój sektora (wsparcie organizacji producentów w sektorze rybołów
stwa i akwakultury) 

Forma pomocy Pomoc bezpośrednia 

Budżet Budżet ogólny: 28 760 EUR (450 000 EEK) 
Budżet roczny: 9 587 EUR (150 000 EEK) 

Intensywność pomocy 2011/2012: 60 % 
2012/2013: 40 % 
2013/2014: 20 % 

Czas trwania Do 31.12.2014 

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa i akwakultury 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
Narva mnt. 3 
51009 Tartu 
EESTI/ESTONIA 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Data przyjęcia decyzji 1.10.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.32606 (11/N) 

Państwo członkowskie Włochy 

Region Południowo-zachodnia Sardynia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aiuto regionale alle imprese colpite dagli eventi meteorologici registrati 
nella prima decade di gennaio e in particolare nella giornata del 1 o 

gennaio 2010 — area sud-ovest della Sardegna 

Podstawa prawna — Legge regionale n. 3/2006 del 14 aprile 2006. 

— Decreto dell'Assessore dell'Agricoltora e Riforma Agro-Pastorale n. 
2070 DecA/85 dell’11 agosto 2009. 

— Articolo 11 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltora e Riforma 
Agro-Pastorale n. 140/DecA/6 del 3 febbraio 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Przyznanie pomocy finansowej pracownikom sektora rybołówstwa 
i akwakultury w następstwie niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, 
które miały miejsce w pierwszej dekadzie stycznia 2010 r., w szczegól
ności w dniu 1 stycznia 2010 r. na południowym zachodzie Sardynii. 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet 2 000 000 EUR 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania 2011 

Sektory gospodarki Rybołówstwo i hodowla ryb 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Regione Autonoma della Sardegna 
Via Pessagno 4 
09126 Cagliari CA 
ITALIA 

Inne informacje — 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 26.9.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.35104 (12/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region Cały obszar 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aide à la cessation d'activité des pêcheurs professionnels en eau douce 
impactés par le plan national de l'anguille et des PCB 

Podstawa prawna Circulaire relative à la mise en place de l'aide à la cessation d'activité 
pour les pêcheurs professionnels en eau douce concernés par les inter
dictions de commercialisation des poissons du fait de la pollution par les 
PCB et/ou par les mesures relatives à la pêche mises en œuvre dans le 
cadre du plan de la gestion de l'anguille, pris en application du règlement 
européen 1100/2007 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Zmiana metody obliczania pomocy na zaprzestanie działalności zawo
dowych rybaków prowadzących połowy w wodach słodkich, których 
dotyczy krajowy plan gospodarowania zasobami węgorza oraz zanie
czyszczenie PCB 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet w wysokości: 7 348 372 EUR 

Intensywność pomocy 90 % 

Czas trwania Trzy lata (2012, 2013, 2014) 

Sektory gospodarki A 30102 Rybołówstwo słodkowodne 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement 
Direction générale de l'eau et de la biodiversité 
La Grande Arche 
92055 La Défense — Cedex 
FRANCE 

Inne informacje Zmiana pomocy SA.33600 (11/N), zatwierdzonej decyzją Komisji z dnia 
25 kwietnia 2012 r. 

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

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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