
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, 
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott 

állami támogatásokról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 74/07) 

Támogatás sz.: XF 16/09 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: NUTS 1 – Szlovák Köz- 
táraság 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného opatrenia 

Jogalap: 

članok 25 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. 
z. zo 17. júna 2009 o podporných opatreniach v pôdohospo
dárstve v znení neskorších predpisov 

članok 19a ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o Šľachtení a 
plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov 

zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinarnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov 

zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších 
predpisov. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások 
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 

A támogatási program keretében 2009-re tervezett kiadás 
összege 190 000 EUR (5,72 millió SKK). 

2009-től a támogatások éves költségvetése 190 000 EUR 
(5 720 000 SKK). 

A 2009 és 2013 közötti időszakban a támogatások összkölt
ségvetése 950 000 EUR (28 620 000 SKK). 

A támogatás maximális intenzitása: 

Az elrendelt állategészségügyi intézkedések miatti halpusztulás 
okozta veszteségek ellensúlyozását célzó támogatás a számított 
veszteségek 100 %-ig nyújtható a haltenyésztőknek, amiből le 
kell vonni a biztosítási kifizetések összegét – amennyiben a 

haltenyésztő biztosítva volt –, de a támogatás összege évenként 
és haltenyésztőnként nem haladhatja meg a 30 000 EUR-t. 

Az említett támogatási intenzitás (30 000 EUR) az egyéni halte
nyésztők tekintetében a kérdéses évre vonatkozó támogatás 
becsült mértékének felső határa. 

A veszteségek kiszámítása kizárólag a betegségek vagy az állami 
állat-egészségügyi hatóság által elrendelt állategészségügyi intéz
kedések következtében elhullott halak piaci értéke alapján 
történik. 

Amennyiben a haltenyésztő nem nyújt be szakértői jelentést, a 
veszteségeket az elrendelt állategészségügyi intézkedések követ
keztében elhullott halak egységnyi piaci értékének és (pl. kg-ban 
vagy a halegyedek számában kifejezett) összmennyiségének 
szorzataként számítják ki. 

Hatálybalépés időpontja: A támogatási program azon a napon 
lép hatályba és válik alkalmazandóvá, amikor azt a miniszté
rium internetoldalán közzéteszi (2009. december 8.). 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama (legkésőbb 2014. június 30.); tüntesse fel: 

— a támogatás keretében: azt az időpontot, ameddig a támo
gatás nyújtható, 

— ad hoc támogatás esetében: az utolsó kifizetés várható 
időpontját. 

— A támogatási program 2013. december 31-én jár le. 

A támogatás célja: A támogatás célja az akvakultúrás rendsze
rekben terjedő betegségeknek a tanácsi határozatban megálla
pított feltételekkel történő megfékezése és felszámolása. Ez oly 
módon történik, hogy a haltenyésztők kompenzációban része
sülnek a betegség vagy az elrendelt állategészségügyi intézke
dések miatti halpusztulás következtében őket ért veszteségekért. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyik kerül alkal
mazásra: 14. cikk – Támogatás állat-egészségügyi intézkedé
sekre. 

Az érintett tevékenység: Akvakultúra (haltenyésztés).
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A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 

Internetcím, amelyen a támogatási program teljes szövege, 
illetve a támogatási programon kívüli ad hoc támogatás 
nyújtásának kritériumai és feltételei megtalálhatók: 

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=1908 

Indokolás: 

Tüntesse fel, hogy az Európai Halászati Alap keretében való 
támogatás helyett miért hoztak létre állami támogatási prog
ramot: 

Ez az állami támogatás nem része a Szlovák Köztársaság 
2007–2013-as időszakra vonatkozó Halászati Operatív Prog
ramjának. A program a kis- és középvállalkozások támogatására 
irányul. A támogatást kompenzáció formájában nyújtják a 
Szlovák Köztársaságban székhellyel rendelkező haltenyésztőket 
az állatbetegségek felszámolását, megfékezését vagy tanulmá
nyozását célzó állami programok keretében végrehajtott állat
egészségügyi intézkedések miatt ért veszteségekért. 

A támogatás sz.: XF 1/10 

Tagállam: Olaszország 

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Regione Autonoma 
della Sardegna 

A támogatási program megnevezése: arresto temporaneo 
della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della 
Sardegna anno 2009 — sistemi di pesca a strascico e/o volante. 

Jogalap: decreto n. 2210/DecA/88 dell’8 settembre 2009 
dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Legge 
regionale 14 aprile 2006 n. 3 art. 6, Legge Regionale 
14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 27. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás vagy 
az ad hoc támogatás teljes összege: 2 100 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: A támogatások nyújtása 
az 1198/2006/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének v. pont
jában rögzített feltételek mellett, az ugyanezen rendelet II. 
mellékletében szereplő mértékben történik a 2008. július 22-i 
736/2008/EK rendelet 9. cikkének megfelelően. 

A hatálybalépés időpontja: 2009. november 23. 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama (legkésőbb 2014. június 30.): 2013. december 
31-ig 

A támogatás célja: a tengerészek számára társadalmi-gazdasági 
kompenzáció, a hajótulajdonosok számára pedig a helyes maga
tartásért járó ösztönzések nyújtása a nemzeti halászati erőki
fejtés kiigazítására irányuló tervek végrehajtására szolgáló 
operatív program 1.2. számú intézkedésének megfelelően 
(„Ideiglenes szüneteltetéshez nyújtott állami támogatások”). A 
támogatások célja a halászati erőkifejtés mértéke és a rendelke
zésre álló halászati erőforrások nagysága közötti egyensúly 
megteremtése, szem előtt tartva az egyes halászati területek, 
illetve az egyazon halászati területen belüli szegmensek közötti 
jelentős különbségeket. 

Az alkalmazott cikk vagy cikkek: 9. cikk. 

Az érintett tevékenység: A Szardínia Autonóm Tartomány 
(Regione Autonoma della Sardegna) part menti vizein (GSA 
11) tevékenykedő, a tengeri körzetekben lajstromozott hajók 
által folytatott, fenékvonóhálóval és/vagy vízközi vonóhálóval 
végzett halászat. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09126 Cagliari CA 
ITALIA 

per il tramite dell’Agenzia regionale autonoma ARGEA 
Sardegna. 

Az az internetes cím, ahol a támogatási program teljes 
szövege, illetve a támogatási programon kívüli ad hoc 
támogatás odaítélésének kritériumai és feltételei megtalál
hatók: 

htp://www.regione.sardegna.it 

(http://www.regione.sardegna.it/j/v/118?s=1&v=9&c=1473&c1= 
6404&id=16279) 

A program indoklása (azon indok, amely alapján állami 
támogatási programot hoztak létre, és nem a Európai Halá
szati Alap keretében nyújtanak támogatást): A támogatási 
program létrehozására azért került sor, mert az Európai Halá
szati Alap keretében az operatív program 1.2. számú intézke
désének (Ideiglenes szüneteltetés) végrehajtására előirányzott 
források a konvergencia célkitűzésen kívül eső régiók esetében 
teljes egészében felhasználásra kerültek, miközben az 
1198/2006/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének v. pontjában 
rögzített legfeljebb nyolc hónapos időszak még nem járt le. 

Támogatás sz.: XF 2/10 

Tagállam: Németországi Szövetségi Köztársaság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Rheinland-Pfalz 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Gewährung von Zuwen
dungen zur Förderung der rheinland-pfälzischen Fischereiwirts
chaft
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Jogalap: Landesfischereigesetz, Landeshaushaltsordnung, Richt
linie des MUFV über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung der rheinland-pfälzischen Fischereiwirtschaft 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások 
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: Évente 50 000 EUR. 

A támogatás maximális intenzitása: Legfeljebb 35 %. 

A hatálybalépés időpontja: Folyamatos. 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama: A 736/2008/EK rendelet 25. cikkének megfelelő, a 
Bizottság által azonosító számmal ellátott átvételi elismervény 
beérkezésétől 2014. június 30-ig. 

A támogatás célja: 

A program célja azoknak a beruházásoknak a támogatása, 
amelyek az akvakultúra és a belvízi halászat területén létesítmé
nyek építése, bővítése, felszerelése és korszerűsítése révén 
javítják a munkafeltételeket, a higiéniai körülményeket, az 
emberek és az állatok egészségének védelmét, a terményminő
séget és a környezet minőségét. 

Idetartoznak még a termékek feldolgozását és forgalmazását 
segítő támogatások, valamint az említett területeken új értéke
sítési lehetőségeket feltáró intézkedések. 

Célként említendő továbbá a vízi növény- és állatvilág védelme. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyiket alkal
mazza: 

11. cikk: Támogatás az akvakultúra területén való termelő beru
házásokra 

12. cikk: Támogatás a vízi környezet védelmével kapcsolatos 
intézkedésekre 

15. cikk: Támogatás belvízi halászatra 

16. cikk: Támogatás feldolgozásra és forgalmazásra 

18. cikk: Támogatás a vízi növény- és állatvilág védelmét és 
fejlesztését célzó intézkedésekre 

20. cikk: Támogatás új piacok kialakítására és promóciós 
kampányokra 

Az érintett tevékenység: Halászat és akvakultúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Stresemannstr. 3—5 
56068 Koblenz 
DEUTSCHLAND 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 
Friedrich-Ebert-Straße 14 
67433 Neustadt/Weinstraße 
DEUTSCHLAND 

Internetcím, ahol a támogatási program teljes szövege, 
illetve a támogatási programon kívüli ad hoc támogatás 
nyújtásának kritériumai és feltételei megtalálhatók: 

http://213.139.159.61/servlet/is/484/FörderungFischerei.pdf? 
command=downloadContent&filename=FörderungFischerei.pdf 

vagy a http://www.wasser.rlp.de/servlet/is/484/ internetcímen a 
Förderung: Subventionsrecht cím alatt. 

Indokolás: 

Tüntesse fel, hogy az Európai Halászati Alap keretében való 
támogatás helyett miért hoztak létre állami támogatási prog
ramot: 

Rheinland-Pfalz tartomány a Németországi Szövetségi Köztár
saság EHA-hoz tartozó operatív programjának keretében nem 
részesül európai uniós forrásokból.
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