
A 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 218/03) 

Támogatás sz.: XF 10/10 

Tagállam: Cseh Köztársaság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Cseh Köztársaság – 
A Cseh Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma 

A támogatási program megnevezése: Podpora mimoprodukč
ních funkcí rybníků 

Jogalap: 

— Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství 

— Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského 
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných 
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 

— Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

— Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott ad hoc támogatás teljes 
összege: 70 millió CZK 

Maximális támogatási intenzitás: 100 %-ig (az 1198/2006/EK 
tanácsi rendelet II. mellékletének 30. cikke szerint) 

A hatálybalépés időpontja: 2011. január 1. 

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

A támogatás célja: A vízi környezet védelmének és az akva
kultúra formáinak támogatása, ami magában foglalja az életkör
nyezet, a természeti források és a genetikai sokféleség védelmét 
és javítását, valamint a táj és az akvakultúra-területek hagyomá
nyos tulajdonságainak fenntartását. 

Az alkalmazott cikk vagy cikkek (a 8–24. cikk közül): 
12. cikk: Támogatás a vízi környezet védelmével kapcsolatos 
intézkedésekre 

Az érintett tevékenység: A halászatot folytató jogalanyoknak 
nyújtott részleges kompenzáció azon veszteségekért, amelyek a 
halastavak vízgazdálkodási és társadalmi szerepének fenntartása 
során merültek fel. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministerstvo zemědělství ČR 
Těšnov 17 
117 05 Praha 1 
ČESKÁ REPUBLIKA 

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

http://eagri.cz/public/eagri/dotace/narodni-dotace/zasady- 
zemedelstvi-potravinarstvi 

Indokolás: 

A program részleges kompenzációt nyújt a halászatot folytató 
jogalanyok azon veszteségeiért, amelyek a vonatkozó jogszabá
lyok, valamint a vízgazdálkodási és környezetvédelmi szervek 
határozatainak végrehajtása során merülnek fel, miközben a 
halászati operatív programban a halászatot folytató jogalanyok 
önkéntesen vesznek részt, és egy szerkezetileg eltérő program 
szerint végzik tevékenységüket. A halászati operatív program 
nem teszi lehetővé a jogszabályok végrehajtásából eredő több
letköltségek és veszteségek kompenzációját. 

A halastavak nem termelői feladatai ellátásának biztosításával 
összefüggő költségek negatívan hatnak a halgazdálkodásra, és 
az állami szervek ehhez egyéb módon nem nyújtanak támoga
tást. 

A program a halastavak nem termelői feladatainak támogatá
sáról szóló CZ 84/2004 számú, már létező állami támogatási 
programhoz kapcsolódik, amely 2010. december 31-én ér 
véget.
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