
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK
rendeletet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 93/06)

A támogatás száma: XA 373/07

Tagállam: Egyesült Királyság

Régió: Shetland

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Shetland Cast Ewe
Welfare Scheme

Jogalap:

Section 4 of the Small Landholders (Scotland) Act 1911

Commission Regulation (EC) No 1857/2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

Pénzügyi év Költség

2007–2008 Legfeljebb 50 000 GBP

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás kizáró-
lag olyan veszteségek után igényelhető, amelyek hatóságilag elis-
mert járvány kitörésekor elrendelt karanténkorlátozások miatt
merültek fel. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a
100 %-ot

A végrehajtás időpontja: 2007. december 6.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A program tíz héten át, 2008. február 9-ig tart

A támogatás célja:

A Shetland Cast Ewe Welfare Scheme (shetlandi koros anyajuhok
jóllétét biztosító program) támogatását azok a shetlandi gazdál-
kodók és kisbirtokosok vehetik igénybe, akik koros anyajuhállo-
mányuk tekintetében állatjólléti nehézségekkel küzdenek a
Nagy-Britanniában kitört száj- és körömfájás járvány miatt elren-
delt kiviteli korlátozásokból eredően. Shetlandben különösen a
koros (tenyészidejük végéhez közeledő) anyajuhok esetében
jelentkezik markánsan ez a probléma, ugyanis ezeket az álla-
tokat rendszerint szeptember végéig Shetland területén kívülre
értékesítik, hogy utolsó tenyészévüket az ország kedvezőbb
éghajlatú térségeiben töltsék, illetve vágójuhként az élelmiszer-
láncba kerüljenek. A száj- és körömfájás következtében elrendelt
kiviteli tilalom és szállítási korlátozások azt eredményezték,
hogy augusztus-szeptember folyamán Shetlandben nem került
sor a szokásos őszi vásárra, így a koros anyajuhokat sem
tenyészállatként, sem fogyasztásra nem tudták értékesíteni.

A program életkor és fiziológiai állapot alapján azokra az anya-
juhokra terjed ki, amelyek öt évnél idősebbek, legyengültek, és

hiányos vagy szabálytalan fogazatuk miatt csak a legpuhább
takarmányt tudják elfogyasztani. Az utolsó tenyészidényben
szükséges táplálásuk ezért már kiegészítő takarmányozással sem
biztosítható. A Nagy-Britannia területén akkoriban kitört száj- és
körömfájás járvány következtében bevezetett, már említett kivi-
teli korlátozások miatt nem nyílt mód arra, hogy ezeket az álla-
tokat szükség szerint augusztusban vagy szeptemberben Anglia
és Wales gazdagabb, déli legelőire szállítsák.

Shetland éghajlati adottságai mellett a fű növekedése októberre
teljesen leáll. Mivel kevesebb természetes takarmány áll rendelke-
zésre, gyengül a koros anyajuhok erőnléte, s ezzel egészségi álla-
potuk is romlásnak indul. A tél előrehaladtával egyre zordabbak
lesznek a viszonyok, az állatok éhezése pedig súlyos állatjólléti
problémaként jelentkezik. A gazdálkodók vagy kisbirtokosok
többsége nem rendelkezik az állatok helyszíni leöléséhez és
elföldeléséhez szükséges anyagi eszközökkel (Shetland sziklás,
vékony talaján ez utóbbi gyakorlatilag nem is kivitelezhető).
Értékesítési lehetőség hiányában ezek az állatok elhúzódó álla-
potromlásra vannak ítélve, ezért állatjólléti szempontból selejte-
zésük a legmegfelelőbb lépés.

Megjegyzés: Shetland mentességet élvez az elföldelési tilalom alól.

A megfelelő állatokat (azaz a tenyészidejük végéhez ért,
shetlandi anyajuhokat) a tenyésztőknek központi begyűjtőhelyre
kell szállítaniuk. A begyűjtőközpontok üzemeltetői nem
fizetnek a tenyésztőknek az állatokért. Az állatok nem kerülnek
az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek közé, hanem vágó-
hídra szállítják, és a leölést követően ártalmatlanítják őket. A
skót kormány versenytárgyaláson kívánja kiválasztani azokat a
vállalkozásokat, amelyek ezeket a szolgáltatásokat nevében
elvégzik. Az eljárás összhangban van az 1857/2006/EK rendelet
10. cikkével, amely előírja, hogy támogatás kizárólag olyan vesz-
teségek után igényelhető, amelyek hatóságilag elismert járvány
kitörésekor elrendelt karanténkorlátozásokból erednek

Támogatható költségek:

A Shetland Cast Ewe Welfare Scheme keretén belül a begyűjtő-
központ üzemeltetője minden egyes állat után, de legfeljebb
5 000 állatig összesen 10 GBP juttatást kap. Ez az összeg fedezi
a kérdéses állat begyűjtőközpontba, illetve vágóhídra szállítá-
sának, leölésének, majd a shetlandi Rova Head hulladék-lerakó-
helyre szállításának és elföldelésének költségeit.

A begyűjtőközpont üzemeltetője a vágóhidak versenytárgyalásán
megállapított összegnek megfelelően kifizeti a vágóhidak és a
hulladék-lerakóhelyek üzemeltetőinek az állatok leölésével és a
tetemek ártalmatlanítással járó szolgáltatások díját. Ez megfelel
az 1857/2006/EK rendelet 10. cikkének, mely szerint a bruttó
támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot.
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Ebben a támogatási programban a gazdálkodók és kisbirtokosok
nem részesülnek pénzkifizetésben a leselejtezett anyajuhokért
vagy azok begyűjtőközpontba szállításáért, így nem merülhet fel
a túlkompenzálás kérdése, haszonszerzéstől vezérelve pedig csak
végső esetben élnek ezzel a lehetőséggel

Az érintett ágazat(ok):

A program kizárólag a koros anyajuhokat tartó, shetlandi kis- és
középvállalkozásokat érinti. A koros anyajuhokkal kapcsolatban
nem vehető igénybe a korábban bejelentett Scottish Welfare
Disposal Scheme (skóciai jólléti célú ártalmatlanítási program),
amely kizárólag kis súlyú bárányokra vonatkozik.

A támogatásra csak „kis- és középvállalkozások” jogosultak, ami
azt jelenti, hogy a kedvezményezettek (a szolgáltatókkal ellen-
tétben) legfeljebb 250 alkalmazottal rendelkezhetnek, éves
forgalmuk nem haladhatja meg az 50 millió EUR összeget,
illetve a 43 millió EUR könyv szerinti törzstőkét, továbbá
bennük más vállalatok tulajdoni részesedése nem lehet nagyobb
25 %-nál.

Az ennél nagyobb vállalkozások és az közfinanszírozású, állami
ügynökségek nem lehetnek e program kedvezményezettjei

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Shetland Islands Council
6 North Ness Business Park
ZE1 0LZ Lerwick
United Kingdom
Contact Jon Dunn
Tel (44) 1595 74 49 51

Internetcím:
http://www.sdt.shetland.org/Schemes.aspx
A Department for Environment, Food and Rural Affairs (Környezet-
védelmi, Élelmezés- és Vidékügyi Minisztérium, az Egyesült
Királyság illetékes hatósága) nevében aláírással és keltezéssel
ellátta:
Duncan KERR
Agricultural State Aid
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square, Westminster
SW1P 3JR London
United Kingdom
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