
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami 

rybołówstwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 8/12) 

Nr pomocy: SA.33387 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana 
(wspólnota autonomiczna Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc ad hoc: Ayudas a explotaciones de 
piscicultura 

Podstawa prawna: Resolución de 4 de mayo de 2011, de la 
Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
adjudican a AGROALIMED determinadas tareas en explota
ciones de piscicultura 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 20 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: Od momentu publikacji 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.); należy określić: Ostatni kwartał roku budżetowego 

Cel pomocy: Wprowadzanie środków sanitarnych w 
odniesieniu do gatunków akwakultury hodowanych w 
gospodarstwach rybackich we wspólnocie autonomicznej 
Walencji 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 14. Pomoc przeznaczona na środki na rzecz zdrowia 
zwierząt 

Przedmiotowa działalność: Gospodarstwa rybackie 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

Adres strony internetowej: 

http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file? 
uuid=d9ffb5e3-e479-44fb-894e-8b6b3a2b234d&groupId=16 

Uzasadnienie: Cechy charakterystyczne gospodarstw 
zajmujących się hodowlą gatunków akwakultury powodują, że 
należy wprowadzić szereg środków zapobiegawczych 
w zakresie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Działania 
otrzymujące dotację należą do środków przewidzianych 
w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 „Pomoc przezna
czona na środki na rzecz zdrowia zwierząt” i są przeznaczone 
na wykonanie rocznego planu dotyczącego zdrowia zwierząt na 
2011 r.
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