
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 276/03) 

Támogatás sz.: XF 6/10 

Tagállam: Finnország 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: 

1. Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

2. Pohjois-Karjalan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: 

1. Pyhäjärvi-Instituutti 

2. Niemisen ja Sintsin seudun kyläyhdistys ry 

Jogalap: 

Laki valtion talousarviosta (423/1988); a Parlament által a 
Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium részére a 2010. évi 
állami költségvetésben a vonatkozó célra elkülönített keretből 
nyújtott támogatás 

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä nouda
tetaan valtionavustuslakia (688/2001). 

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

1. 75 000 EUR; 

2. 75 000 EUR, azaz összesen: 150 000 EUR. 

Maximális támogatási intenzitás: 

1. Az összes költség 140 000 EUR, ebből az önfinanszírozás 
65 000 EUR, azaz 46 %. A támogatás intenzitása tehát 54 %. 

2. Az összes költség 83 400 EUR, ebből az önfinanszírozás 
8 400 EUR, azaz 10 %. A támogatás intenzitása tehát 90 %. 

Az 1198/2006/EK rendelet II. mellékletének b) pontja előírja, 
hogy a 37. cikk szerinti támogatási műveletek (kollektív 
akciók) intenzitása bizonyos feltételek teljesülése esetén elér
heti a 100 %-ot. Ebben az esetben a két projekt kedvezmé
nyezettjei a közérdeket (a vízminőség és a tavi halállo
mányok állapotának javítását) szolgáló nonprofit szervezetek. 

Hatálybalépés időpontja: Legkorábban 2010. március 1-jén. 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama (legkésőbb 2014. június 30-ig); Határozza meg a 
következőt: 

— az utolsó részlet kifizetésének várható időpontja. 

1. 2011. május 31-én. 

2. Legkésőbb 2013. május 31-én. 

A támogatás célja: A halállományokat érintő gazdálkodási 
intézkedések: szelektív halászat végzése az 1. Säkylän Pyhäjärvi 
és 2. Onkamojärvi tavakban a halászati ágazatban uralkodó 
feltételek, a vízminőség és a halállományok állapotának javítása 
érdekében. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyiket alkal
mazza: 17. cikk – Kollektív akciók 

Az érintett tevékenység: A csekély gazdasági értékű halak 
intenzív halászata az eutrofizációval sújtott nagy tavakban lehe
tővé teszi a halállományok csökkentését. Ezek az állománygaz
dálkodási intézkedések várhatóan módosítjáka tavi halászat szer
kezetét, csökkentik a halak által szállított tápanyagmennyiséget 
és javítják a vízminőséget. Ennek következtében javul a gazda
sági szempontból értékes halak túlélési esélye, ami pozitívan 
fogja befolyásolni a kereskedelmi és szabadidős halászat 
hozamát. Az állománygazdálkodási célú szelektív halászatot 
hivatásos helyi halászok fogják végezni. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

1. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 236 

20101 Turku
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2. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 8 

80101 Joensuu 

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

Indokolás: Nemzeti szinten az a döntés született, hogy a 
Bizottság által a 2007. november 20-i C(2007) 3735 hatá
rozattal jóváhagyott finnországi operatív program keretében az 
Európai Halászati Alapból származó támogatás nem használ
ható fel az állománygazdálkodásra irányuló szelektív halászat 
céljára. Az ilyen típusú projektek ezért kizárólag nemzeti 
szinten finanszírozhatók, feltéve, hogy a finn parlament pénz
ügyi eszközöket különít el erre a célra. 

Támogatás sz.: XF 9/10 

Tagállam: Spanyolország 

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Valencia autonóm 
körzet 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: XF 9/10 — Ayuda por 
la que se adjudican a AGROALIMED determinadas tareas en 
explotaciones de piscicultura 

Jogalap: Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Conselleria 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se adjudican a 
AGROALIMED determinadas tareas en explotaciones de pisci
cultura 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások 
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 21 700 EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrehajtás időpontja: A támogatási program közzétételét 
követően. 

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

— támogatási program esetében: azt az időpontot, ameddig a 
támogatás nyújtható 

— ad hoc támogatás esetében: a költségvetésben előirányzott 
éves juttatás finanszírozásának utolsó negyedéve. 

A támogatás célja: Járványügyi felügyelettel összefüggő tevé
kenységek végrehajtása halgazdaságokban. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikk közül melyiket alkalmazza: 
A 2008. július 22-i 736/2008/EK bizottsági rendelet 14. cikke. 
Támogatás állat-egészségügyi intézkedésekre. 

Az érintett tevékenység: Halgazdaságok 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46410 Valencia 
ESPAÑA 

Az az internetcím, amelyen a támogatási program teljes 
szövege és a támogatási programon kívüli ad hoc támogatás 
nyújtásának kritériumai és feltételei megtalálhatók: 

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
agroalimed%20piscicultura%202010.pdf 

Indokolás: A halnevelő gazdaságok sajátosságait figyelembe 
véve a közegészségügy és az állategészségügy területén egy sor 
megelőző intézkedést tanácsos végrehajtani.
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