
Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(2006/C 47/07)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozathozatal időpontja: 2003.9.17.

Tagállam: Egyesült Királyság (Anglia)

Támogatás száma: N 144/2003

Cím: Halászati hajók (leszerelési) rendszere 2003

Célkitűzés: A halászati hajók kivonása a hajóflottából, hogy a
tőkehalra irányuló halászat csökkenjen

Jogalap: Statutory Instrument

Támogatás intenzitása vagy összege: A pályázatok egyéni,
versenyképes ajánlatok alapján kerülnek elbírálásra azoknak a
kiválasztásával, amelyek az ajánlat alapján a legtöbb előnnyel
járnak. A 10 éves vagy annál régebbi hajók esetében a juttatás
a 2792/1999 rendelet által meghatározott határokon belül lesz
egy 20 %-os kiegészítő selejtezési prémiummal. A tíz évnél
újabb hajók esetében a felső határt 1.5 %-kal növelik, minden
10 év alatti évre

Időtartam: 2003/2004

Egyéb információk: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozathozatal időpontja: 2003.7.4.

Tagállam: Egyesült Királyság (Skócia)

Támogatás száma: N 155/2003

Cím: Tengeri halászati (átmeneti támogatás) (Skócia) rendszer
2003

Célkitűzés: Gazdasági kártérítés azoknak a hajóknak,
amelyekre hatással volt az északi tengeri tőkehalállomány halá-
szatának csökkenése

Jogalap: Scottish Statutory Instrument

Költségvetés: 10 millió GBP (körülbelül 15 millió EUR)

A támogatás intenzitása vagy összege: 142 GBP hajókapa-
citás-egységenként azoknak a hajóknak, melyeket a teljes
időszakra minősítettek

Időtartam: 2003. március 1-jétől augusztus 31-ig

Egyéb információk: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.2.27.

Tagállam: Írország

Támogatás száma: N 340/2001

Megnevezése: Adókedvezmények a fehérhúsú halak halásza-
tára szakosodott halászflottába történő beruházáshoz

Célkitűzés: A fehérhúsú halak halászatára szakosodott halász-
flottába történő tőkebefektetés ösztönzése

Jogalap: Finance Act 2001

Költségvetés: A támogatás tényleges költségei és haszna a
projekt típusától és volumenétől, az adózási szinttől, amelyre a
kedvezményt adják, valamint a támogatástól eltérő egyéb finan-
szírozás mértékétől függ

A támogatás formája és intenzitása: A 2002. december 20-i
2369/2002/EK tanácsi rendelettel módosított 2792/1999/EK
tanácsi rendelet alapján meghatározott támogatási mérték

Időtartam: 2001, 2002, 2003, 2004. szeptember 3-mal bezá-
rólag

Egyéb információk: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.4.5.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 356/2003

Megnevezése: A halászati termékek kirakodási ágazata érde-
keinek védelme

Célkitűzés: A halászati termékek kirakodási ágazata érde-
keinek védelmét célzó tanácsadási tevékenységek finanszírozása
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Jogalap:
– Instellingsverordening Productschap Vis

– Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector

Költségvetés: 50 és 100 000 EUR között évente

Időtartam: 2003. és az azt követő évek

A támogatás formája és intenzitása: A halászati és akvakul-
túraágazatnak nyújtott állami támogatások vizsgálatára vonat-
kozó iránymutatásban meghatározott összeghatárokig (HL C
19., 2001.1.20., 7. o.)

Egyéb információ: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozathozatal időpontja: 2003.2.17.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 574/2002

Cím: Megállapodás Marokkóval – A halászflotta átalakítása
(Valencia)

Célkitűzés: A hajók és a halászok működése átalakításának
elősegítése, amely 1999-ig a marokkói halászati megállapo-
dástól függött

Jogalap: Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación por la que se establecen determinados requisitos
y condiciones que afectan a la reconversión de los buques y
pescadores por la finalización del Acuerdo de pesca con
Marruecos

Költségvetés: 1 500 000 EUR

Intenzitás: A 2792/99/EK és 2561/2001/EK tanácsi rendeletek
által megállapított kritériumok és mértékek

Időtartam: 2002-2003

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozathozatal időpontja: 2003.1.15.

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 702/2002

Cím: Hivatásos felek által foganatosított intézkedések. Halászati
ágazat

Célkitűzés: A hivatásos felek által hozott intézkedések, vala-
mint az innovatív intézkedések területén a strukturális intézke-
dések foganatosítása a régióban alkalmazandó közösségi támo-
gatási keretterv szerint.

Jogalap: Circolare applicativa della normativa CE in materia di
OO.PP. e Associazioni di OO.PP. (Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali)

Költségvetés: 5 286 000 EUR

Intenzitás: A Tanács 2792/99/EK rendelete által előírt ráta
szerint.

Időtartam: 2000-2006

Egyéb információk: Éves jelentés

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

A határozathozatal időpontja: 2003.1.15.

Tagállam: Portugália

Támogatás száma: NN 92/2002

Cím: Ideiglenes szardínia-halászati tilalom – halászati ágazat

Célkitűzés: A halászok és a halászhajó-tulajdonosok kárpót-
lása a szardínia (Sardina pilchardus) halászatának ideiglenes
tilalmáért, ami az északi régió egy előre nem látható biológiai
jelensége (rendkívüli ivadékbőség), valamint az újratermelhető
biomassza visszanyerése érdekében bevezetett tilalom miatt
következett be

Jogalap: Portaria no. 123-B/2002, de 8 de Fevereiro, que esta-
belece o Regulamento de apoio à cessação temporária da activi-
dade das embarcações de pesca dirigida à sardinha

Költségvetés: 1 200 000 EUR

Időtartam: Két hónap a 2002. év során

A bizalmas adatokat nem tartalmazó határozat szövege a
hiteles nyelven (nyelveken) a következő címen érhető el:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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