
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) 

(2013/C 81/02) 

Data przyjęcia decyzji 21.2.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.35985 (12/N) 

Państwo członkowskie Belgia 

Region — Obszary mieszane 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Indemnisation des dommages agricoles causés par la sécheresse du 
printemps 2011 

Podstawa prawna Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages 
causés à des biens privés par des calamités naturelles 

Arrêté du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant 
total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise 
et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de 
certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles 

(projet) arrêté royal considérant comme une calamité agricole la séche
resse du printemps 2011, délimitant l'étendue géographique de cette 
calamité et déterminant l'indemnisation des dommages 

(projet) arrêté ministériel déterminant les modalités d'introduction et le 
mode d'examen des demandes en exécution de l'arrêté royal du … 
considérant comme une calamité agricole la sécheresse du printemps 
2011, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et détermi
nant l'indemnisation des dommages 

(projet) circulaire relative à la gestion des dommages causés par la 
sécheresse de 2011 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Niekorzystne warunki pogodowe 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Całkowity budżet: 3 EUR (w mln) 
Budżet roczny: 3 EUR (w mln) 

Intensywność pomocy 68 % 

Czas trwania Do 31.12.2013 

Sektory gospodarki Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłą
czeniem ryżu, Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin 
korzeniowych i roślin bulwiastych, Uprawa roślin włóknistych 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie 
City Atrium rue du Progrès 50 
1210 Bruxelles 
BELGIQUE 

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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