
Informacje zbiorcze przekazywane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(2013/C 99/04) 

Pomoc nr: SA.35397 (12/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Regione Autonoma della 
Sardegna 

Nazwa: „Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marit
tima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto 
temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico 
e/o volante anno 2012” 

Podstawa prawna: Decreto n. 1205/DecA/84 del 08.08.2012 
dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Legge 
regionale 14 aprile 2006 n. 3 art. 6, Legge Regionale 14 maggio 
2009, n. 1, art. 4, comma 27, Legge regionale 28 dicembre 
2009, n. 6; Decreto del Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali del 28 giugno 2012, Decreto del Diret
tore del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità 
Agroalimentare e della Pesca del Ministero delle politiche agri
cole alimentari e forestali n. 7 del 9.8.2012. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
1 000 000,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: do 100 % 

Data wejścia w życie: 1 listopada 2012 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2014 r.); 
należy określić: 1 listopada 2013 r. 

Cel pomocy: zapewnienie pomocy dla statków tymczasowo 
zaprzestających działalności oraz premii w zamian za dobre 
praktyki stosowane przez armatorów zgodnie ze środkiem 1.2 
„Pomoc państwa z tytułu tymczasowego zaprzestania działalno 
ści” w ramach programu operacyjnego wdrażającego plan zarzą
dzania dla GSA11 przyjęty dekretem Dyrektora ds. Rybołów
stwa Morskiego (Departament Polityki Europejskiej i Międzyna
rodowej) Ministerstwa Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej 
(Direttore della Pesca Marittima [Dipartimento delle politiche 
europee e internazionali] del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali) z dnia 20 maja 2011 r. w odniesieniu do 
floty trawlerów, w którym przewidziano stopniowe zmniej
szenie nakładu połowowego zgodnie z celami określonymi 
w planie dostosowania floty, o którym mowa w dekrecie dyrek
cyjnym z dnia 19 maja 2011 r. 

Należy określić, który z artykułów ma zastosowanie: 
artykuł 9 

Przedmiotowa działalność: połowy tuką denną lub pelagiczną 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Regione Auto
noma della Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e della 
riforma agro-pastorale, via Pessagno n. 4 - 09126 – Cagliari, 
za pośrednictwem Agenzia regionale autonoma ARGEA 
Sardegna. 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca 
programowi pomocy: 

www.regione.sardegna.it (http://www.regione.sardegna.it/ 
documenti/1_5_20120813103528.pdf) 

Uzasadnienie (należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego): 

— uzupełnienie zmniejszonej puli środków finansowych insty
tucji zarządzającej EFR, będącej podmiotem odpowiada
jącym za realizację środka 1.2 (art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 1198/2006); 

— zapewnienie premii stanowiących zachęty do stosowania 
dobrych praktyk przez armatorów, którzy decydują się na 
dobrowolne znaczne przedłużenie okresu tymczasowego 
zaprzestania działalności. 

Numer pomocy: SA.35752 (12/XF) 

Państwo członkowskie: Łotwa 

Region/organ udzielający pomocy: Łotwa 

Nazwa programu pomocy/Nazwa podmiotu otrzymującego 
pomoc ad hoc: Virssaistības pasākumam „Zvejas un akva
kultūras produktu apstrāde un marketings” [Nadmierne zobo
wiązania w odniesieniu do środka „Przetwarzanie i wprowa
dzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury”] 

Podstawa prawna: Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa notei
kumi Nr.241 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu 
apstrāde” [Cabinet Regulation No 241 of 1 April 2008 laying 
down the procedure for granting state and European Union aid 
for fisheries development by means of an open call for tenders 
for the measure ‘Processing of fisheries and aquaculture 
products’] 

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

finansowanie publiczne na lata 2007–2013: 25 470 254 LVL 

nadmierne zobowiązania: 2 828 196 LVL (11,1 %) 

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %
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Data wejścia w życie: 6 grudnia 2012 r. 

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

— w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać 
przyznana; 

30 czerwca 2014 r. 

— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty 
ostatniej raty. 

Cel pomocy: Pomoc dla przedsiębiorstw zajmujących się prze
twarzaniem produktów rybołówstwa i akwakultury w celu reali
zacji projektów w ramach środka „Inwestycje w przedsiębiorstwa 
sektora akwakultury.” 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: 

Finansowanie publiczne dostępne w odniesieniu do środka 
„Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołów
stwa i akwakultury” osi priorytetowej 2 „Akwakultura, rybołów
stwo śródlądowe, przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwa
kultury oraz obrót nimi” w ramach programu operacyjnego 
przyznawania pomocy w ramach Europejskiego Funduszu 
Rybackiego na Łotwie (lata 2007–2013) wynosi 
25 470 254 LVL. Zostaną podjęte nadmierne zobowiązania 
wynoszące 11,1 % finansowania publicznego dostępnego 
w odniesieniu do środka, tj. 2 828 196 LVL. 

Celem środka „Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury” jest zwiększenie 
wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury, 
podniesienie bezpieczeństwa i wydajności pracy, ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko, zapewnienie jakości 
produktu, w tym poprzez ograniczenie ilości szkodliwych 
substancji w produktach rybołówstwa, oraz wytwarzanie 
nowych produktów i wykorzystywanie produktów ubocznych 
i odpadów z przetwórstwa ryb. 

W ramach środka „Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu 
produktów rybołówstwa i akwakultury” pomoc z nadmiernych 
zobowiązań będzie przyznawana jedynie małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Maksymalne kwalifikowalne koszty dla 
jednego projektu wynoszą 2 mln EUR. Maksymalne kwalifiko
walne koszty dla jednego beneficjenta wynoszą 1 mln EUR 
rocznie. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2, Ryga, LV-1981 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca 
programowi pomocy: 

http://www.zm.gov.lv/?sadala=2231 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Program pomocy państwa został ustanowiony, aby po przejęciu 
nadmiernych zobowiązań po zakończeniu okresu wdrażania 
Europejskiego Funduszu Rybackiego wykorzystane zostało całe 
finansowanie publiczne, w tym finansowanie publiczne zarezer
wowane dla projektów, które nie zostały zrealizowane.
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