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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/C 303/01) 

Data przyjęcia decyzji 18.9.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.36212 (13/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la 
mortalité des huîtres creuses 

Podstawa prawna Décret n o 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation 
des exploitations de cultures marines 

Arrêté du 28 décembre 1983 portant application de l’article 2 (3 o ) du 
décret n o 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l’autorisation 
des exploitations de cultures marines 

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C Aide à l’allègement des charges 
financières à destination des ostréiculteurs, producteurs ou utilisateurs 
d’huîtres creuses touchés par les conséquences des mortalités ostréicoles 
affectant ce secteur de production. 

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C Indemnisation des pertes de récolte 
et des pertes de fonds à destination des ostréiculteurs, producteurs ou 
utilisateurs d’huîtres creuses touchés par les conséquences des morta
lités ostréicoles ayant affecté ce secteur de production en 2012 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy — 

Cel pomocy Wyrównanie szkód spowodowanych przez klęskę żywiołową, MŚP 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia, Pozostałe – Exonération fiscale 

Budżet Całkowity budżet: 18 250 000 EUR 
Budżet roczny: 18 250 000 EUR 

Intensywność pomocy 12 %

PL 19.10.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303/1



Czas trwania 15.5.2013–31.12.2014 

Sektory gospodarki Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach 
morskich 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, minis
tère délégué aux transports, à la mer et à la pêche, direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture 
3 place de Fontenoy 
75007 Paris 
FRANCE 

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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