
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 79/06)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozathozatal időpontja: 2003.10.1.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 75/2003

Cím: Promóciós intézkedések a kagyló ágazat javára

Célkitűzés: A kagyló ágazat javára irányuló promóciós intéz-
kedések finanszírozása az adók és járulékok torzításával

Jogalap:
– Instellingsverordening Productschap Vis

– Wet op de bedrijfsorganisatie

– Verordening financiering mosselpromotie 2003

– Verordening instelling van een fonds voor mosselpromotie

Költségvetés: 449 300 EUR a 2003. évre

A támogatás formája és intenzitása: A halászati és az akva-
kultúra ágazatnak nyújtott állami támogatások vizsgálatára
vonatkozó iránymutatásban meghatározott összeghatárokig (HL
C 19., 2001.1.20., 7. o.)

Időtartam: A 2003. és az azt követő évek

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: 2003.9.23.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 160/2003

Cím: Promóciós intézkedések a garnélarák ágazat javára

Célkitűzés: A garnélarák ágazat javára irányuló promóciós
intézkedések finanszírozása az adók és járulékok torzításával

Jogalap:
– Instellingsverordening Productschap Vis

– Wet op de bedrijfsorganisatie

– Verordening financiering kosten van een promotiecampagne
garnalen 2003

– Verordening instelling van een fonds voor garnalenpromotie

Költségvetés: 480 000 EUR a 2003. évre

A támogatás formája és intenzitása: halászati és akvakultú-
raágazatnak nyújtott állami támogatások vizsgálatára vonatkozó
iránymutatásban meghatározott összeghatárokig (HL C 19.,
2001.1.20., 7. o.)

Időtartam: 2003. és az azt követő évek

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: 2005.10.17.

Tagállam: Lett Köztársaság

Támogatás száma: N 177/2005

Megnevezése: A halászati ágazatnak nyújtott támogatás a
viharkárok helyreállítására

Célkitűzés: A támogatás célja a Lettországban a 2005. január
8-i és 9-i vihar által a halászati és akvakultúra-ágazatnak
okozott károk helyreállítása

Jogalap: Latvijas Ministru Kabineta 2005. gada 25. janvāra
Noteikumi Nr. 70 par valsts atbalstu lauksaimniecībai
2005. gadā un par kārtību šāda atbalsta piešķiršanai

Költségvetés: A támogatás teljes költségvetése 20 000 LVL
(28 500 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: A támogatás maximális
intenzitása 50 %

Időtartam: 2005. december 31-ig

Egyéb információ: 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/
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A határozathozatal időpontja: 2002.12.13.

Tagállam: Olaszország

Támogatás száma: N 405/2002

Cím: Strukturális intézkedések az akvakultúra ágazatban
(Molise)

Célkitűzés: Strukturális intézkedések foganatosítása az akva-
kultúra területén a közösségi támogatási kerettervvel összefüg-
gésben

Jogalap: Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 46
del 14 gennaio 2002 avente ad oggetto «POR Molise 2000-
2006 Misura 4.16 Aiuti agli investimenti nel settore della Pesca
— Norme per la corresponsione di aiuti a privati nel settore
dell'aquacoltura»

Költségvetés: 533 500 EUR

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

Időtartam: 2000-2006

Egyéb információk: Alkalmazási 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: 2002.9.10.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 447/2002

Cím: Feldolgozás és értékesítés – Halászati ágazat

Célkitűzés: A halászati ágazatba tartozó vállalkozások gazda-
sági és technikai irányításának elősegítése az e területre vonat-
kozó tanácsadás útján

Jogalap: Orden por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para planes de asistencia técnica y de
gestión en los sectores de transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas, de la pesca, la acuicultura y la
alimentación, y se convocan para el ejercicio 2002 (Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación)

Költségvetés: 811 366 EUR a 2002-es évre. (ez az összeg a
jogalapban foglalt ágazat mindegyikérevonatkozik: mezőgaz-
daság, erdőgazdálkodás, halászat és élelmezés)

Időtartam: Meghatározatlan.

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: 2002.12.18.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: N 4572002

Cím: Az északi szürke tőkehal halászati tilalma (Cantabria)

Célkitűzés: A hajótulajdonosok és a halászok kompenzációja a
tevékenység ideiglenes tilalma miatt a tőkehalállomány ebben a
régióban történő ideiglenes halászati tilalmára vonatkozó
sürgős intézkedések bevezetése következtében.

Jogalap: Orden de la Consejería de Ganadería, Agricultura y
Pesca por la que se establece una parada biológica de la flota
que dirige su actividad a la merluza en el área de NEAFC (North
East Atlantic Fisheries Commission), y se regula la concesión de
indemnizaciones a los pescadores y propietarios de buques
afectados

Költségvetés: 425 000 EUR

Intenzitás vagy a támogatás összege: A 2792/99/EK tanácsi
rendeletben meghatározott arányok szerint

Időtartam: Negyvenöt nap a 2002-es év folyamán

Egyéb információk: Alkalmazási 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: 2002.11.14.

Tagállam: Németország

Támogatás száma: N 459/2002

Cím: A belvízi halászati ágazatban, az akvakultúra-ágazatban,
valamint a halászati termékeket értékesítő ágazatban Hessen
tartományban (HOPE-társfinanszírozással) történő befekteté-
sekre nyújtott támogatások kifizetéséről szóló körirat

Célkitűzés: A Hessen tartományban levő akvakultúra-ágazati
és belvízi halászati ágazati vállalkozások versenyképességének
növeléséhez, valamint a környezetbarát gazdálkodáshoz és e
terület termékeinek minőségjavításához való hozzájárulás

Jogalap: Landeshaushaltsordnung § 44

Költségvetés: 100 000 millió EUR évente

A támogatás formája és intenzitása: A 2792/1999/EK rende-
let által meghatározott összeghatárokig

Időtartam: 2000–2008

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/
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A határozathozatal időpontja: 2002.12.13.

Tagállam: Portugália

Támogatás száma: N 690/2002

Cím: Hivatásos felek által foganatosított intézkedések és inno-
vációs intézkedések. Halászati ágazat (Açores)

Célkitűzés: Strukturális intézkedések foganatosítása a hivatásos
felek által hozott intézkedések és az innovatív intézkedések
területén a régióban alkalmazandó közösségi támogatási keret-
terv szerint

Jogalap: Portarias da Secretaria Regional da Agricultura e
Pescas da Região Autónoma dos Açores

Költségvetés: 137 000 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 határozat elfogadásának időpontja: 2000.10.18.

Tagállam: Spanyolország

Támogatás száma: NN 64/2000

Megnevezés: A Marokkói egyezmény lejárta miatt időszakosan
szüneteltetett támogatás meghosszabbítása.

Célkitűzés: A marokkói vizeken hajózó hajótulajdonosok és a
halászhajók alkalmazottai jövedelmében, a Marokkói Király-
sággal kötött halászati megállapodás lejártával, a halászati tevé-
kenység ideiglenes szüneteltetése miatt bekövetkezett veszte-
ségek kompenzációja

Jogalap: Orden de 3 de mayo de 2000, por la que se amplían
las ayudas a los armadores de buques de pesca que faenan en el
caladero de Marruecos por paralización de su actividad y Orden
de 18 de mayo de 2000 por la que se prorroga la vigencia de
la de 1 de diciembre de 1999, reguladora de la concesión de
ayudas a los trabajadores y armadores de buques de pesca, de
todas las modalidades, que faenaban al amparo del Acuerdo de
Cooperación en Materia de Pesca Marítima, suscrito entre la
Unión Europea y el Reino de Marruecos, afectados por la expi-
ración del mismo desde el 1 de diciembre de 1999

Költségvetés:
4 950 millió peseta támogatás a hajótulajdonosok javára
(± 29 750 100 EUR)

5 190 295 812 peseta az alkalmazottak támogatására
(± 31 194 306 EUR)

Támogatás intenzitása vagy összege: a támogatás mértéke és
aránya az „Irányvonalak a halászati és akvakultúra ágazatban
nyújtott támogatások vizsgálatára” és a 2468/98/EK rende-
letben meghatározottak szerint a hajótulajdonosok kártalanítá-
sára, valamint az alkalmazottaik támogatásának megfelelő társa-
dalombiztosítási járulékokra és 151 000 peseta (± 908 EUR)
havonta az alkalmazottak támogatására

Időtartam: 2000 június–december

Egyéb információk: Végrehajtási beszámoló

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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