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(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 324/01)

Data przyjęcia decyzji 2.10.2008

Numer środka pomocy NN 37/05

Państwo członkowskie Włochy

Region Molise

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Construction de navires de pêche

Podstawa prawna Legge n. 204 del 24 agosto 2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Budowa nowych statków rybackich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 2,798 mln EUR

Intensywność pomocy 40 %

Czas trwania pomocy Grudzień 2004 r.

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Direzione Generale per la Pesca e l'acquacoltura
Roma
Italia

Inne informacje Sprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji 13.9.2006

Numer środka pomocy NN 100/05

Państwo członkowskie Zjednoczone Królestwo

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Aid for the improvement of fishing port facilities

Podstawa prawna Decision by Shetland Island Council

Rodzaj środka pomocy Pomoc indywidualna na realizację konkretnych projektów

Cel pomocy Pomoc na inwestycje kapitałowe mające na celu poprawę wyposażenia portów
rybackich

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet Około 4 000 000 GPB na lata 1994-2001

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych

Czas trwania pomocy 1994-2001

Sektory gospodarki Sektor gospodarki rybnej

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Shetland Islands Council
Town Hall
Lerwich ZE1 OHB
United Kingdom

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 20.5.2008

Numer środka pomocy NN 23/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Salmon Hardship Fund

Podstawa prawna Irish Governement Decision on the future management of the wild salmon
fishery

(SI 80/20/10/0684B)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata dla rybaków zobowiązanych do zaprzestania nieograniczonych
połowów łososia w obrębie stad mieszanych

Forma pomocy Dotacje indywidualne

Budżet 25 000 000 EUR
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Intensywność pomocy Sześciokrotość średniego połowu pomnożona przez średni dochód netto za
jedną sztukę łososia oraz sześciokrotna wartość licencji obowiązująca w 2006 r.

Czas trwania pomocy 2007-2009

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Inland Fisheries and Marine Research Division
Department of Communications, Marine and Natural Resources
Leeson Lane
Dublin 2
Ireland

Inne informacje Sprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji 11.6.2008

Numer środka pomocy N 354/07

Państwo członkowskie Francja

Region Regiony najbardziej oddalone

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Plan de développement de la flotte de pêche des départements d'outre-mer

Podstawa prawna Circulaire du Ministère de l'agriculture et de la pêche DPMA/SDPM/C2007-9632

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc na budowę statków rybackich zarejestrowanych we francuskich departa-
mentach zamorskich (FDZ)

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia

Budżet 40,5 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania pomocy 2008

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministère de l'agriculture et de la pêche français
78, rue de Varenne
F-75349 Paris 07

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji 14.3.2008

Numer środka pomocy N 522/07

Państwo członkowskie Irlandia

Region —

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
beneficjenta)

Salmon Hardship Fund

Podstawa prawna Draft decision of the Minister for Communications, Marine and Natural
Resources

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Rekompensata dla rybaków zobowiązanych do zaprzestania nieograniczonych
połowów łososia w obrębie stad mieszanych

Forma pomocy Dotacje indywidualne

Budżet 2 100 000 EUR

Intensywność pomocy Średni roczny połów pomnożony pięciokrotnie, co odpowiada całkowitemu
połowowi na przestrzeni pięciu lat (2002-2006), pomnożony następnie przez
wartość netto jednej sztuki łososia poławianego w celach handlowych

Czas trwania pomocy 30.9.2007-31.12.2009

Sektory gospodarki Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Frank Sheridan
Department of Communications, Marine and Natural Resources
Leeson Lane
Dublin 2
Ireland

Inne informacje Sprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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