
A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok az EK-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 támogatásról 

(2010/C 261/03) 

Támogatás sz.: XF 8/10 

Tagállam: Litván Köztársaság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Parama gamtos išteklių 
apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose 

Jogalap: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. 
rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 3D-584 „Paramos gamtos išteklių 
apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose taisyklės“ 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások 
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 2,75 millió LTL. 

A támogatás maximális intenzitása: 100 %. 

Hatálybalépés időpontja: 2009. augusztus 19. 

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

— támogatási program esetében: azt az időpontot, ameddig a 
támogatás nyújtandó: 2013. december 31., 

— ad hoc támogatás esetében: a támogatás utolsó arányos 
részének kifizetésének tervezett időpontját. 

A támogatás célja: a természeti erőforrások és a genetikai 
sokféleség védelmének és minőségjavulásának, a tájgazdálko
dásnak, valamint az akvakultúra-területek hagyományos tulaj
donságainak előmozdítása. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyik kerül alkal
mazásra: 12. cikk. 

Az érintett tevékenység: a halastavak haltermelésében a halas
tavak vízi környezetének védelmére irányuló intézkedések alkal
mazása miatt bekövetkező visszaesés ellentételezése. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino per. 19 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

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

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4948/ 

Indokolás: 

„A vízi környezet védelmét célzó egyedi intézkedések” nevű 
program keretében, mely a 2007. december 17-i, C/2007/6703. 
számú bizottsági határozattal jóváhagyott litván halászati cselek
vési program második prioritási tengelye alá tartozó, az „akva
kultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra-termékek 
feldolgozása és forgalmazása” nevű intézkedés „akvakultúra” 
tevékenységének részét képezi, a vízimadárvédelmi program 
alapján támogatás nyújtható akvakultúra-gazdaságoknak a 
vízimadarak számára fontos élőhelyek jellegzetességeinek 
megőrzésére, nyugodt területek létrehozására, valamint más, a 
természet megőrzését szolgáló intézkedésekre, amelyek 
túlmennek az általánosan bevált akvakultúra-gyakorlat egyszerű 
alkalmazásán. A támogatást mutatók alapján nyújtják, mint 
például a gazdaság területén nagyszámú vadmadárral rendelkező 
akvakultúra-gazdaságok jövedelemcsökkenése, az említett 
madaraknak a gazdaság területén való tartózkodásának hossza, 
valamint az általuk fogyasztott halászati termék és takarmány 
mennyisége. Tervek készültek pénzeszközök biztosítására a 
második prioritási tengely alá tartozó intézkedések és/vagy a 
2007–2013-as időszakra szóló tevékenységi területek számára, 
de nem rendelkeztek a „vízi környezet védelmét célzó egyedi 
intézkedések” területéhez tartozó másik program pénzügyi 
támogatásáról. Ezért hozták létre a támogatási programot. 

A „támogatás a halastavak természeti erőforrásainak védelmének 
javítására” elnevezésű támogatási program keretében azoknak a 
jogi és természetes személyeknek nyújtanak támogatást, akik 
halakat tenyésztenek annak érdekében, hogy menedéket bizto
sítsanak a vízi és vizes élőhelyeken élő madarak ritka és veszé
lyeztetett fajai számára, biztonságos áthaladásuk feltételeinek 
megteremtésével. A támogatást mutatók alapján nyújtják, mint 
például a halastavak tényleges vízmennyiségének csökkenése 
(m 3 -ban) a tervezett vízmennyiséghez képest, illetve a tavakban 
történő haltermelés nagyságrendje (a nagyságrend csökkenése).
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Támogatás sz.: XF 11/10 

Tagállam: Olaszország 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 

Servizio pesca e acquacoltura 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regolamento recante 
criteri e modalità per la concessione di contributi alle associa
zioni del settore pesca professionale e dell’acquacoltura operanti 
in Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 
regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla 
manovra di bilancio 2008) 

Jogalap: Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 
074/Pres. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott ad hoc támogatás teljes 
összege: 200 000,00 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: Legfeljebb 100 %. 

Hatálybalépés: 2010. április 29. 

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

— az az időpont, ameddig a támogatási program keretében 
támogatás nyújtására kerülhet sor: 2014. június 30-ig. 

A támogatás célja: A program célja a professzionális halászati 
és akvakultúra-ágazatban működő tartományi szervezetek által 
megvalósított, nemzeti szinten is jelentőséggel bíró közös 
érdekű programok támogatása. 

Az alkalmazott cikk vagy cikkek (a 8–24. cikk közül): 
17. cikk: „Támogatás közös fellépésekhez” 

Érintett ágazat: Halászat és akvakultúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio pesca e acquacoltura 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

Tel. +39 0432555225 
Fax +39 0432555140 
E-mail: s.pesca.agrifor@regione.fvg.it 

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

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2010/ 
04/28/17 

Indokolás: A támogatási program létrehozására a 2007. 
december 28-i 30. számú tartományi törvény végrehajtása 
céljából került sor. A tartományi rendeletben szereplő támoga
tástípusok kiegészítik az Európai Halászati Alap keretében finan
szírozásban részesülő strukturális intézkedéseket.
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