
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 247/02) 

Támogatás sz.: XF 5/10 

Tagállam: Szlovák Köztársaság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: 

NUTS 1 – všetky regióny v rámci Slovenskej republiky, t.j. 
Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a 
Východné Slovensko. 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci 
na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov a malých 
vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb 

Jogalap: 

— a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előál
lításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- 
és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra 
történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: a bizottsági rendelet) 12. cikke, 

— az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megál
lapításáról szóló, 2007. március 26-i 498/2007/EK bizott
sági rendelet 11. cikke, 

— az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 
1198/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: az 
1198/2006/EK tanácsi rendelet) 28 és 30. cikke; HL 
L 223., 2006.8.15., 

— § 27 nariadenia vlády SR č. 264/2009 Z. z. zo 17. júna 
2009 o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v 
znení neskorších predpisov (a továbbiakban: a szlovák 
kormányrendelet), 

— a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások 
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK 

rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. melléklete; 
HL L 214., 2008.8.9., 

— zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskor 
ších predpisov (a továbbiakban: az állami támogatásokról 
szóló törvény). 

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

A támogatási program keretében 2010-ben tervezett finanszí
rozás összege 200 000 EUR. 

A támogatási program keretében 2010-től tervezett teljes éves 
költségvetés 200 000 EUR. 

A támogatási program keretében a 2010 és 2013 közötti 
időszakra tervezett teljes költségvetés 800 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

H.1. A támogatás számításakor az alábbi mértékek alkalma
zandók: 

a) 500 EUR/ha; 

b) 2 100 EUR/ha; vagy 

c) 2 500 EUR/ha. 

Abban az esetben, ha a tenyésztő létesítmény területe 
legalább 1 ha, a támogatást a tenyésztő létesítmény 
okiratban meghatározott területének és a szóban forgó 
támogatási program H.1. pontjában meghatározott mérték 
szorzataként kell kiszámítani. 

H.2. A tenyésztőnek a megfelelő naptári évben, öt egymást 
követő éven keresztül nyújtható támogatás. 

H.3. A támogatás összegét a mezőgazdasági kifizető ügynökség 
a szlovák kormányrendelet 31. cikkének (10) bekezdése 
alapján számítja ki.
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A végrehajtás időpontja: 2010. február. 

A támogatási program, illetve az egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama: 2013. december 31-ig. 

A támogatás célja: A támogatás célja, hogy ellentételezést 
nyújtson a környezet védelmét és javítását, valamint a természet 
megőrzését segítő akvakultúrás termelési módszerek alkalmazá
sáért. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyik alkalma
zandó: A bizottsági rendelet 12. cikke. 

Érintett ágazat: 

Halászati termékek előállítása, feldolgozása és értékesítése. 

A. nemzetgazdasági ág – Mezőgazdaság, erdészet és halászat (a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. 
rendszere szerint) 

Nemzetgazdasági ág 

03-as ágazat – Halászat és akvakultúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

A támogatást nyújtó hatóság: 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Dobrovičova ul. 12 
812 66 Bratislava 
SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tel. +421 259266111 

Weboldal: 

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=161&id=2059 

Indokolás: 

A Szlovák Köztársaságban a 2007–2013-as időszakban végre
hajtandó halászati operatív program (Operačný program „Rybné 
hospodárstvo SR 2007 – 2013”) olyan intézkedést tartalmaz, 
amely az iszap eltávolítása révén a tenyésztési feltételek és a 
környezet javítására irányul. A fent említett célra nyújtott támo
gatást kiegészíti az állami támogatási program keretében nyúj
tott támogatást, amely a vízi környezet védelmével kapcsolatos 
intézkedések végrehajtására vonatkozik (tavak lecsapolása és 
iszapeltávolítás – az elmaradt bevétel és a megnövekedett költ
ségek részleges ellentételezése). 

A „Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013” elnevezésű operatív 
program nem tartalmaz olyan fellépéseket vagy intézkedéseket, 
amelyek ezen állami támogatási program keretében támoga
tásban részesülnek, továbbá nem megengedett a két különböző 
forrásból származó kettős finanszírozás. A támogatás kérelme
zőinek mindenesetre nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy az 
EU fejlesztési programjából vagy más közfinanszírozási forrá
sokból nem részesülnek támogatásban ugyanarra az intézke
désre. E követelmény megszegése esetén az említett támogatás 
kedvezményezettje ellen büntetőeljárás indul a módosított 
300/2005 törvény (büntető törvénykönyv) 255. cikke alapján.
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