
A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, 
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott 

állami támogatásokról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 273/02) 

Támogatás sz.: XF 12/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: Shetland Islands Council 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Shetland Seafood 
Quality Control Grant 

Jogalap: Local Government in Scotland Act 2003, 
Section 20 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: 
Évi 250 000 GBP. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A lazacfelügyeletre (Salmon Inspection Services) és a maréna
félék minőségének javítására (Whitefish Improvement Scheme) 
nyújtott támogatás intenzitása – a 17. cikk szerinti támogatási 
intenzitás figyelembevételével – legfeljebb 80 %. 

A szakmai ismeretek bővítését, valamint az új képzési 
módszerek és eszközök kifejlesztését szolgáló analitikai és 
tengeri haltenyésztési szolgáltatásokra nyújtott támogatás inten
zitása a Shetland Seafood Quality Control közhasznú társasági 
státusza miatt (mivel nem fizetnek osztalékot, hanem a hasznot 
teljes mértékben visszaforgatják az ágazatba) legfeljebb 100 %. 

A támogatási program kedvezményzettjei a közös halászati poli
tika szabályait tiszteletben tartó kis- és középvállalkozások. 

A hatálybalépés időpontja: 2010. június 18. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program alapján 2013. december 31-ig nyújtható 
támogatás. 

A támogatás célja: A Shetland Islands Council és a Shetland 
Seafood Quality Control közötti, a lazacfelügyeletre, a maréna
félék minőségének javítására, az analitikai szolgáltatásokra és a 
tengeri haltenyésztési szolgáltatásokra vonatkozó partnerségi 
támogatás. A cél a halászati termékek előállítására szakosodott 
shetlandi ipar támogatása olyan szolgáltatások nyújtásával, 
amelyek révén felügyelhető mind a kifogott, mind a tenyésztett 

halászati termékek minősége és biztonságossága, valamint azok 
halászati, tenyésztői és feldolgozói környezete. Lehetőség bizto
sítása a Shetland Islands Council számára a shetlandi halászati 
termékekkel kapcsolatos valamennyi tevékenység támogatására, 
szoros együttműködésben hasonló egyesült királyságbeli és 
észak-atlanti központokkal, valamint arra, hogy a bevált gyakor
lati módszerek alkalmazásának és a vállalkozási kedv fellendü
lésének katalizátoraként működjék a régióban. 

A 8–24. cikkek közül alkalmazásra kerül: A 17. cikk. 

Az érintett tevékenység: 

A Shetland Islands Council a kifogott vagy tenyésztett halászati 
termékeket előállító ágazat támogatását végzi az alábbi közér
dekű intézkedésekhez nyújtott segítségnyújtás révén: 

— fenntartható hozzájárulás az erőforrásokkal való jobb 
gazdálkodáshoz vagy az erőforrások védelméhez, 

— a minőség és az élelmiszer-biztonság javítása, 

— a partnerség ösztönzése a kutatók és a halászati ágazat 
szereplői között, 

— hozzájárulás a halászati és akvakultúra-termékek piacainak 
átláthatóságához, beleértve a visszakövethetőséget is, 

— hálózatépítés, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlati 
módszerek cseréje a nők és férfiak közötti egyenlőséget 
szorgalmazó szervezetek és egyéb érdekeltek között, vala
mint 

— a szakmai ismeretek bővítése vagy új képzési módszerek és 
eszközök kifejlesztése. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Shetland Islands Council 
Economic Development Unit 
3 North Ness Business Park 
Lerwick 
Shetland 
ZE1 0LZ 
UNITED KINGDOM
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Internetes cím, melyen a támogatási rendszer részletes 
leírása elérhető: 

http://www.sdt.shetland.org/ 

Indokolás: Szolgáltatásának bővítése céljából a Shetland 
Seafood Quality Control – a Shetland Island Council támogatá
sával – korábban pályázatot nyújtott be az Európai Halászati 
Alap forrásaiból történő finanszírozásra, az EHA-hoz beérkező 
igények túl nagy száma miatt azonban ez elhalasztásra került. 
Annak érdekében, hogy a Shetland Seafood Quality Control 
szükséges támogatást nyújthasson az ágazat által kívánt menet
rend szerint, a Shetland Island Council úgy döntött, hogy az 
állami támogatások szabályaival összhangban mentességért 
folyamodik, és így biztosítja, hogy az ágazatban működő kis- 
és középvállakozások az említett menetrend szerint megfelelő 
támogatáshoz jussanak. 

Támogatás sz.: XF 13/10 

Tagállam: Egyesült Királyság 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: Comhairle nan Eilean Siar 
(Western Isles Council) 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Outer Hebrides Fisheries 
Support Scheme 

Jogalap: A módosított, 1973. évi Local Government (Scotland) 
Act és a 2003. évi Local Government in Scotland Act 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások: A 
támogatási program keretében tervezett éves kiadások összege 
25 000 GBP. Ez az összeg az Outer Hebrides Fisheries Support 
Scheme (OHFSS) elnevezésű programmal összefüggésben 
benyújtott kérelmek tervezett bruttó támogatási egyenértékének 
felel meg. 

A támogatás maximális intenzitása: 

A támogatás intenzitása nem haladja meg az 1198/2006/EK 
rendelet 27. cikkének (3) bekezdésében ismertetett mértéket, 
azaz nem haladja a tulajdonszerzés költségének 15 %-át, és 
összege nem több, mint 50 000 EUR. 

A kezességvállalást tartalmazó program keretében nyújtandó 
támogatás érinti a 736/2008/EK rendelet alkalmazásához 
kapcsolódó garanciák és alapul szolgáló tranzakciók típusait. 

A garanciák formájában nyújtott támogatás vonatkozásában az 
OHFSS-program bruttó támogatási egyenértékét az Egyesült 
Királyság által bejelentett, a N 71/09 jelzésű támogatási prog
ramban alkalmazott számítási módszer alapján számították ki. 

A támogatási program kedvezményezettjei olyan kis- és közép
vállalkozások lehetnek, amelyek megfelelnek a közös halászati 
politika követelményeinek. 

A hatálybalépés dátuma: 2010. június 15. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: A program keretében 2013. december 31-ig nyújtható 
támogatás. 

A támogatás célja: 

Az The Outer Hebrides Fisheries Support Scheme (OHFSS) elne
vezésű program a Comhairle nan Eilean Siar, a Royal Bank of 
Scotland és a Western Isles Fishermen’s Association közötti 
partnerségi program. 

A támogatási program arra irányul, hogy a halászati ágazatban a 
vállalkozásfejlesztés ösztönzésével a Külső-Hebridákon álláslehe
tőségeket hozzon létre, illetve megőrizze azokat. 

A finanszírozást kölcsöngarancia formájában nyújtják olyan, 40 
évnél fiatalabb halászok számára, akik életükben először szerzik 
meg egy használt halászhajó részleges vagy teljes tulajdonát. 

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikkek közül kerül alkalmazásra: 
10. cikk 

Az érintett tevékenység: A Royal Bank of Scotland a költ
ségek 40 %-ig, legfeljebb 100 000 GBP erejéig és legfeljebb 10 
éves futamidővel nyújt kölcsönt használt halászhajó vásárlására. 
Az OHFSS-program a Royal Bank of Scotland által nyújtott 
kölcsön legfeljebb 50 %-ára biztosít garanciát. 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Comhairle nan Eilean Siar 
Sandwick Road 
Stornoway 
Isle of Lewis 
HS1 2BW 
UNITED KINGDOM 

Az az internetcím, ahol a támogatási program teljes 
szövege elérhető: 

http://www.cne-siar.gov.uk/eds/business/assistanceavailable/fls. 
asp 

Indokolás: 

Noha az Outer Hebrides Fisheries Support Scheme elnevezésű 
program elvileg összehangolható az Európai Halászati Alappal 
(EHA), az éles versenyhelyzet, sikeres pályázat esetén a jóváha
gyáshoz szükséges idő hossza és a támogatás visszamenőleges 
kifizetésének terhe mind azt mutatják, hogy a szóban forgó 
program jobban megvalósítható egy igényekhez igazított állami 
támogatás révén, mint az EHA keretében. 

A Western Isles Council elkötelezett a halászati iparágnak szánt 
támogatás nyújtása mellett, ezért támogatásnyújtás tekintetében 
előnyben részesíti azt a biztonságot és időszerűséget, amit a 
csoportmentességi rendelet biztosít.
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