
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Formularz informacji zbiorczych, który należy przedłożyć przy każdorazowym wdrożeniu 
programu pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia i przy każdorazowym 
przyznaniu pomocy ad hoc niepodlegającej jakiemukolwiek programowi pomocy, wyłączonej na 

mocy niniejszego rozporządzenia 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 157/05) 

1. Państwo członkowskie: Dania 

2. Region/organ przyznający pomoc: — 

3. Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzy
mującego pomoc ad hoc: XF 10/2009 – Støtteordning: 
Industri til konsum 

4. Podstawa prawna: Lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskerilo
ven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008 

5. Planowane w ramach programu roczne wydatki lub 
łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
2 000 000 DKK 

6. Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

7. Data wejścia w życie: 1 maja 2009 r. 

8. Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywi
dualnej (nie później niż do dnia 30.6.2014 r.); należy okre 
ślić: 

— w ramach programu: datę, do której pomoc może być przy
znana; 

— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty 
ostatniej raty 

31 grudnia 2009 r. 

9. Cel pomocy: Pomoc obejmuje rynek pod kątem konsum
pcyjnego zastosowania gatunków przemysłowych, przede 
wszystkim dobijakowatych i szprota. 

10. Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 16 

11. Przedmiotowa działalność: W ramach połowów wyczar
terowanym statkiem-chłodnią zostanie zbadana możliwość 
wprowadzenia gatunków przemysłowych do obrotu w skali 
światowej, częściowo luzem w regionach, gdzie istnieje zapo

trzebowanie na stosunkowo tanią żywność, a częściowo 
w formie uszlachetnionych produktów żywnościowych. 

12. Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

13. Adres strony internetowej, na której można znaleźć 
pełny tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, 
zgodnie z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepo
dlegająca programowi pomocy: 

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

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

14. Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu usta
nowiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Projekt ma bardzo szeroki zakres – część finansuje Europejski 
Fundusz Rybacki, a pozostała część finansowana jest ze 
środków przysługujących na podstawie przepisów dotyczących 
innowacyjności. Ta ostatnia część projektu wymaga sfinanso
wania poprzez program pomocy „Industri til konsum” 

1. Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 

2. Region: Szkocja 

3. Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzy
mującego pomoc ad hoc: XF 11/2009 – QA Fish 

4. Podstawa prawna: artykuł 37 Aquaculture and Fisheries 
(Scotland) Act z 2007 r.
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5. Planowane w ramach programu roczne wydatki lub 
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio
towi: 500 398 GBP w ciągu jednego roku 

6. Maksymalna intensywność pomocy: 60 % 

7. Data realizacji: 11 maja 2009 r. 

8. Czas trwania programu pomocy lub przyznanej 
pomocy indywidualnej: do dnia 29 maja 2009 r. 

9. Cel pomocy: pomoc dla przedsiębiorstwa QA Fish, której 
celem jest zwrot kosztów humanitarnego uboju ryb w jeziorze 
Loch of Strom związanego z ograniczeniami przemieszczania 
ryb z powodu zakaźnej anemii łososia, nałożonymi przez rząd 
Szkocji. Wypłata pomocy nastąpi w maju 2009 r. 

10. Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
pomoc jest zgodna z art. 14. 

11. Przedmiotowa działalność: Pomoc będzie stanowić 
wyrównanie do 60 % wartości stada utraconego przez QA 
Fish w wyniku wytrzebienia stada uwięzionego w jeziorze 

Loch of Strom, które nastąpiło z powodu ograniczeń prze
mieszczania żywych ryb między wszystkimi akwenami objętymi 
zwalczaniem zakaźnej anemii łososia i strefami nadzoru. 

12. Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

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

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

14. Uzasadnienie: Pomoc dla QA Fish będzie przeznaczona na 
pokrycie kosztów powstałych w wyniku uboju koniecznego 
z powodu wyschnięcia jeziora oraz ograniczeń przemieszczania 
ryb, które uniemożliwiły przemieszczenie żywych ryb z tego 
jeziora do innego akwenu. Brak pomocy prawdopodobnie 
groziłby upadkiem tej gałęzi szkockiego sektora akwakultury.
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