
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Az e rendelettel mentesített támogatási program végrehajtása vagy a támogatási programon kívül 
nyújtott, e rendelettel mentesített ad hoc támogatás esetében benyújtandó összefoglaló adatlap 

formátuma 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2009/C 157/05) 

1. Tagállam: Dánia 

2. A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: — 

3. A támogatási program megnevezése vagy az egyedi 
támogatásban részesülő vállalkozás neve: XF 10/2009 – 
Støtteordning Industri til konsum 

4. Jogalap: Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008 

5. A támogatási program keretében tervezett éves 
kiadások vagy az egyedi támogatás teljes összege: 
2 000 000 DKK 

6. A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

7. A hatálybalépés időpontja: 2009. május 1. 

8. A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama (legkésőbb 2014.6.30-ig); tüntesse fel: 

— a támogatás keretében: azt az időpontot, ameddig a támo
gatás nyújtható; 

— egyedi támogatás esetében: az utolsó kifizetés várható 
időpontját 

2009. december 31. 

9. A támogatás célja: A támogatásnak az ipari fajok fogyasz
tási piacára kell kiterjednie, elsősorban a homokiangolna-félékre 
és a sprattra. 

10. Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyiket alkal
mazza: 16. cikk 

11. Az érintett tevékenység: A bérbeadott, fagyasztóval 
felszerelt vonóhálós halászhajókkal folytatott halászat esetében 
az ipari fajok világszintű értékesítése, akár ömlesztve a 

viszonylag olcsó élelmiszereket felvevő régiókban, akár minő
ségi élelmiszerként. 

12. A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Fiskeafgiftsfonden 
c/o Danmarks Fiskeriforening 
Nordensvej 3, Taulov 
7000 Fredericia 
DANMARK 

13. Internetcím, ahol a támogatási program teljes szövege, 
illetve a támogatási programon kívüli egyedi támogatás 
nyújtásának kritériumai és feltételei megtalálhatók: 

http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/ 
budget2009_supplerende_oplysninger.pdf 

http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/ 
FAF_budget2009.pdf 

14. Indokolás: tüntesse fel, hogy az Európai Halászati Alap 
keretében való támogatás helyett miért hoztak létre állami 
támogatási programot: A nagyszabású projekt egy részét az 
Európai Halászati Alap keretében finanszírozzák, másik részét 
pedig az innovációról szóló törvény keretében nyújtott kölcsö
nökből. A projekt második részét tekintve a finanszírozás fenn
maradó hányadát a fogyasztásra szánt ipari fajokra vonatkozóan 
nyújtott támogatási program keretében biztosítják. 

1. Tagállam: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király
sága 

2. Régió: Skócia 

3. A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc 
támogatásban részesülő vállalkozás neve: XF 11/2009 – 
QA Fish 

4. Jogalap: Article 37 of the Aquaculture and Fisheries (Scot
land) Act 2007
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5. A támogatási program keretében tervezett éves kiadá
sok, illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás 
teljes összege: 500 398 GBP egyetlen évben 

6. A támogatás maximális intenzitása: 60 % 

7. A végrehajtás időpontja: 2009. május 11. 

8. A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá
sának időtartama: 2009. május 29-ig 

9. A támogatás célja: Támogatás a QA Fish vállalkozásnak 
abból a célból, hogy csökkentsék a Strom-tengeröböl halállomá
nyának kíméletes leöléséből adódó költségeket. Erre az intézke
désre a skót kormány által a lazacok fertőző vérszegénysége 
(ISA) miatt bevezetett szállítási korlátozások eredményeként 
került sor. A kifizetést 2009-ben teljesítik. 

10. Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül melyiket alkal
mazza: A 14. cikknek való megfelelés 

11. Az érintett tevékenység: A támogatás legfeljebb 60 %-ban 
kompenzálja a QA Fish halállományának elpusztításából eredő 
veszteségeket. Az élő halaknak az ISA ellenőrzési és megfigye

lési körzetekbe és onnan való szállítására vonatkozó korláto
zások eredményeképpen felszámolták a Strom-tengeröbölben 
rekedt állományt. 

12. A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Brian Dornan 
Scottish Government, Marine Directorate 
Pentland House 
47 Robb’s Loan 
Edinburgh 
EH14 1TY 
UNITED KINGDOM 

13. Internetcím: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Fisheries/ 
Fish-Shellfish/18610/diseases/infectious-salmon-anaemia/BER 

14. Indokolás: A QA Fish vállalkozásnak kifizetett támogatást 
az állományleölés következtében felmerülő költségek ellensúlyo
zására fordítják. Az állomány elpusztítása a tengeröböl kiszára
dása miatt vált szükségessé, valamint amiatt, hogy a halakat a 
szállítási korlátozás következtében nem lehetett a tengeröbölből 
elszállítani. E támogatás nélkül fennállt volna annak reális veszé
lye, hogy az akvakultúra-ágazaton belül megszűnne ez az 
iparág.
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