
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 98/04)

(EGT vonatkozású szöveg)

A határozathozatal időpontja: 2002.12.6.

Tagállam: Hollandia

Támogatás száma: N 321/2002

Cím: Az urki (Flevoland megye – 1. célkitűzés) feldolgozó
ágazatnak, a halászati termékeket értékesítő ágazatnak, vala-
mint az akvakultúra ágazatnak nyújtott támogatás

Célkitűzés: Az urki feldolgozó ágazatba, a halászati terméke-
ket értékesítő ágazatba, valamint az urki akvakultúra ágazatba
irányuló befektetésekre vonatkozó strukturális intervenciók
közös finanszírozása

Jogalap:
– Artikel 145 van de Provinciewet waarin wordt gesteld dat

Provinciale Staten verordeningen maken die zij in het belang
van de provincie acht

– A Tanács 1999. december 17-i 2792/1999/EK rendelete a
halászati ágazatra vonatkozó közösségi strukturális intézke-
dések megállapításáról (1)

Költségvetés: 3 millió EUR a teljes időszakra

Időtartam: 2000–2006

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

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/

(1) HL L 337., 1999.12.30., 10. o.

A határozat elfogadásának időpontja: 2004.10.15.

Tagállam: Olaszország (Ligúria)

Támogatás száma: N 401/2002

Megnevezése: Programmegállapodások

Célkitűzés: Képzési és tanácsadási szolgáltatások támogatása

Jogalap: Decreto 13 dicembre 2001, n. 2806 della Giunta
Regionale della Regione Liguria

Költségvetés: 168 169 EUR

Időtartam: 2002–2004

A támogatás formája és intenzitása: Esetektől függően 100 %
vagy 60 %

Egyéb információk: A Bizottság tájékoztatása az intézkedés
alkalmazását megelőzően egy adott eseményre vonatkozóan.

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: 2002.11.26.

Tagállam: Belgium

Támogatás száma: N 464/2002

Megnevezése: Intézkedések a tengeri halászat javára (HOPE
társfinanszírozás)

Célkitűzés: A belgiumi tengeri halászat javára történő
különböző intézkedésekhez kapcsolódó strukturális beavatko-
zások társfinanszírozása a 2000–2006 közötti időszakra

Jogalap:
– Decreet van 13 mei 1997 tot oprichting van een Financie-

ringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuur-
sector;

– A Tanács 1999. december 17-i 2792/1999/EK rendelete a
halászati ágazatra vonatkozó közösségi strukturális intézke-
dések meghatározásáról (1)

Költségvetés: Körülbelül 500 000 EUR évente

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

(1) HL L 337., 1999.12.30., 10. o.

Elfogadás időpontja: 2005.12.22.

Tagállam: Franciaország

Támogatás száma: N 484/2005

Címe: Prolongation du programme Eureka ITEA — aide d'État
N 73/2000

Célkitűzés: Kutatás és fejlesztés (Elektronikai és optikai felsze-
relések – Posta és telekommunikáció – Számítástechnika és
ehhez kapcsolódó tevékenységek)

Jogalap: Filière électronique SG(86) D/14441

Költségvetés: 274 000 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása: 50 %

Tartama: 1999.7.1.–2008.12.31.

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: 2004.2.6.

Tagállam: Egyesült Királyság

Támogatás száma: N 486 /2003

Megnevezése: Kutatási és fejlesztési program Yorkshire és
Humber régiókban

Célkitűzés: K+F

Jogalap: Regional Development Agencies Act 1998

Költségvetés: Megközelítőleg 20 millió GBP
(28,715 millió EUR) amelyből körülbelül 4 millió GBP
(5,743 millió EUR) 2004/2005-ben, 4 millió GBP
(5,743 millió EUR) 2005/2006-ban, 6 millió GBP
(8,614 millió EUR) 2006/2007-ben és 6 millió GBP
(8,614 millió EUR) 2007/2008-ban

Időtartam: 2004. április 1-től 2008. március 31-ig

Egyéb információ: Az Egyesült Királyság köteles éves beszá-
molót benyújtani a program végrehajtásáról, amely tartalmazza
az ösztönző hatások értékelését is

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: 2004.11.5.

Tagállam: Olaszország (Friuli Venezia Giulia)

Támogatás száma: N 500/2003 és N 98/2004

Megnevezése: Intézkedések a halászati és akvakultúra
ágazatban

Célkitűzés: Mindkét támogatási rendszer célja a hajóállomány,
akvakultúra és élővizi halászat modernizációja, valamint
könnyítések a feldolgozást és a forgalmazást illetően

Jogalap: La base giuridica del regime N500/2003 è la delibera
della Giunta regionale n. 2255 del 25 luglio 2003. La base
giuridica del regime N 98/2004 è la delibera della Giunta
regionale n. 2819 del 19 settembre 2003

Költségvetés:

1 000 000 EUR a 2003–2005 közötti időszakra a N 500/
2003 sz. rendszerben és 500 000 EUR évente a 2003–2005
közötti időszakra az N 98/2004. sz. rendszerben

A támogatás formája és intenzitása: A támogatás mértéke a
2002. december 20-i 2369/2002/EK tanácsi rendelettel módo-
sított 2792/1999/EK tanácsi rendelet alapján került megállapí-
tásra

A támogatás időtartama: 2003–2005

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 határozat elfogadásának időpontja: 2004.10.15.

Tagállam: Olaszország (Lombardia)

Támogatás száma: N 563/2003

Megnevezése: Támogatás a Lago Maggiore halászai részére

Célkitűzés: A tó szennyeződése által érintett halászok kártala-
nítása
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Jogalap: Deliberazione n. 14918 del 7 novembre 2003 della
Giunta Regionale della Lombardia

Költségvetés: 200 000 EUR évente

Időtartam: három év

A támogatás formája és intenzitása: A szennyeződéstől érin-
tett halfajok alapján megvalósuló kártalanítás

Egyéb információk: 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: 2002.10.4.

Tagállam: Belgium

Támogatás száma: NN 20/2002

Cím: Vallónia régióban a halászati és az akvakultúra-ágazatban
a 2000–2006-os időszakra az 1. célkitűzésen kívül nyújtott
támogatások

Célkitűzés: Vallónia régióban a halászati ágazatban az 1.
célkitűzésen kívüli strukturális intervenciók társfinanszírozása a
2000–2006-os időszakra

Jogalap:
– Arrêté ministériel du 18 octobre 2001 relatif aux interven-

tions structurelles fédérales en Belgique dans le secteur de la
pêche hors objectif 1 pour la période 2000-2006

– A Tanács 1999. december 17-i 2792/1999/EK rendelete a
halászati ágazatra vonatkozó közösségi strukturális intézke-
dések meghatározásáról

Költségvetés: 1,765 millió EUR

Időtartam: 2000–2006

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

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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