
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

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 

(2013/C 43/09) 

Nr pomocy: SA.35837 (12/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Toscana 

Nazwa programu pomocy: interventi nel settore della pesca 
professionale e dell'acquacoltura — periodo di programmazione 
2012-2015. 

Podstawa prawna: L.R. n. 66/2005 «Disciplina della attività di 
pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca profes
sionale e dell'acquacoltura». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki w 2012 r.: 
Łączna kwota rocznych wydatków przeznaczona na dwa nowe 
przedsięwzięcia w ramach programu wynosi 92 063,91 EUR. Są 
to przedsięwzięcia w trakcie realizacji. 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc ma formę 
dotacji bezpośredniej; przewiduje się przyznanie pomocy 
w wysokości do 100 % wydatków kwalifikowalnych. 

Data wejścia w życie: Przewiduje się, że realizacja środków 
w ramach systemów pomocy rozpocznie się w dniu 30 listopada 
2012 r., a w każdym przypadku będzie uzależniona od zakoń
czenia procedur przewidzianych w przepisach wspólnotowych 
w zakresie ich notyfikowania (przekazanie zestawienia informa
cji); w kolejnych latach data wejścia w życie jest uzależniona od 
uchwały Rady Regionu dotyczącej realizacji programu w danym 
roku. 

Czas trwania programu pomocy: 30 listopada 
2012 r.–30 listopada 2013 r. 

Cel pomocy: 

Dwa nowe działania mają na celu realizację środków łagodzą
cych w ramach krajowego planu zarządzania zasobami węgo
rza; są to przedsięwzięcia w trakcie realizacji. Pierwsze działanie 
ma na celu wprowadzenie programu monitorowania zasobów 
węgorza, o którym mowa w ust. 6 dokumentu dotyczącego 
realizacji w regionie krajowego planu zarządzania zasobami 
węgorza, przyjętego uchwałą Zgromadzenia Regionalnego nr 
558/2012, drugie działanie dotyczy kwestii takich jak połów 
narybku węgorza, zarybianie, itp., o których mowa we wspom
nianym dokumencie. 

Poniżej podano nazwy dwóch nowych środków przewidzianych 
w planie: 

a) monitorowanie wielkości regionalnych zasobów węgorza; 

b) połów narybku węgorza, zarybianie i inne działania przewi
dziane w planie zarządzania zasobami węgorza. 

Załączono szczegółowe informacje dotyczące obu środków. 

Zasoby finansowe (w EUR) przeznaczone na każdy ze środków 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Zasoby bieżące 2012 
Monitorowanie wielkości 

regionalnych zasobów 
węgorza 

Połów narybku węgorza, 
zarybianie i inne 

działania 

92 063,91 52 063,91 40 000 

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie: 
Artykuł 18 (plany o znaczeniu regionalnym) 

Przedmiotowa działalność: Rybołówstwo przemysłowe 
i akwakultura 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Plan przewiduje bezpośrednią realizację niektórych środków ze 
strony administracji regionu, innych zaś ze strony administracji 
prowincji, w zależności od ustaleń zawartych w lokalnych 
planach gospodarowania prowincji; w szczególności: 

a) działanie „Monitorowanie wielkości regionalnych zasobów 
węgorza” realizowane jest przez administrację regionu 
Toskanii; 

b) działanie „Połów narybku węgorza, zarybianie i inne dzia 
łania przewidziane w planie zarządzania zasobami węgorza” 
realizowane jest przez administracje poszczególnych prowin
cji. 

W związku z tym podaje się następujące adresy: 

Region Toskanii — DG Competitività del Sistema Regionale 
e Sviluppo delle Competenze — Settore Programmazione 
Agricola — Forestale 
Via di Novoli 26 
50127 Firenze FI 
ITALIA
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Prowincje: 

Arezzo — Ufficio Pesca — Piazza Libertà 3 — 52100 Arezzo 
AR 

Firenze — Ufficio Pesca — Via Ginori 10 — 50129 Firenze FI 

Grosseto — Ufficio Pesca — Via Pietro Micca 39 — 58100 
Grosseto GR 

Livorno — Ufficio Pesca — Via Galilei 62 — 57100 Livorno LI 

Lucca — Ufficio Pesca — Piazza Napoleone — 55100 Lucca LU 

Massa Carrara — Ufficio Pesca — Palazzo Ducale — Piazza 
Aranci — 54100 Massa Carrara MS 

Pisa — Ufficio Pesca — Via P. Nenni 24 — 56100 Pisa PI 

Pistoia — Ufficio Pesca — Via Teodulo Mabellini 9 — 51100 
Pistoia PT 

Prato — Ufficio Pesca — Via Ricasoli 25 — 59100 Prato PO 

Siena — Ufficio Pesca — Via delle Sperandie 47 — 53100 
Siena SI 

Strona internetowa:: 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/R17sito-RT/ 
Contenuti/sezioni/agricoltura/sviluppo_rurale/rubriche/piani_ 
progetti/visualizza_asset_html_23_3125563.html 

Uzasadnienie: Ustawa regionalna „Disciplina delle attività di 
pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marit
tima e dell'acquacoltura” („Zasady regulujące działalność 
w sektorze rybołówstwa morskiego i działania wspierające rybo 
łówstwo morskie i akwakulturę”) została przyjęta w dniu 
7 grudnia 2005 r. przed utworzeniem Europejskiego Funduszu 
Rybackiego. Z analizy informacji otrzymanych uprzednio, 
ustawa nie tylko dotyczy środków zawartych w planie EFR, 
lecz również przewiduje utworzenie lokalnego systemu zarzą
dzania połowami w ścisłej współpracy z administracją prowin
cji. EFR, który wszedł w życie w 2007 r. przewiduje realizację 
środków analogicznych do tych, o których mowa w ustawie 
regionalnej nr 66/2005, z tym że za pomocą innego systemu. 
EFR przewiduje opracowanie przez państwo członkowskie 
jednego pojedynczego programu krajowego (art. 17 rozporzą
dzenia (WE) nr 1198/2006), obejmującego działania realizo
wane bezpośrednio przez regiony. Państwo zatem jest organem 
zarządzającym całym programem, podczas gdy regiony są orga
nami pośredniczącymi.
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