
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek 
előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott Állami Támogatásokra történő 
alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló 1857/2006/EK bizottsági rendelet 

alapján nyújtott Állami Támogatásokról 

(2009/C 136/06) 

Támogatás sz.: XA 449/08 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Πρόγραμμα Ελέγχου της 
σαλμονέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής 

Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007. 

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete 
(2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatáro
zott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzé
séről. 

4. A Bizottság 1168/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a 
2160/2003/EK rendelet végrehajtásáról. 

5. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 
305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου  2008 (Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας  με αριθμό 4339 και ημερομηνία 
16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156.) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,3 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

A végrejtás időpontja: A program végrehajtására csak azt 
követően kerül sor, hogy azt az Európai Bizottság közzétette 
az 1857/2006/EK rendelettel összhangban. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2009. december 31-ig. 

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke). A program a következőkre vonatkozik: i. a mező
gazdasági termelőknek az állatbetegségek megelőzése és felszá
molása során felmerült költségekhez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) valamint 
ii. a mezőgazdasági termelőknek az állatbetegségek okozta 
károk ellentételezéséhez nyújtott támogatás (az 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikkének (2) bekezdése). 

Érintett ágazat(ok): NACE-kód A10407 – Baromfitenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Veterinary Services 
Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment 
Athalassa 
1417 Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/ 
DMLinfo_gr?OpenDocument 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/ 
Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf 

Egyéb információ: 

A támogatás célja a tojótyúkállomány szalmonella-ellenőrzésére 
vonatkozó program végrehajtása a közösségi szabályozás 
(1168/2006/EK rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel össz
hangban. A szóban forgó betegség szerepel az Állategészségügyi 
Világszervezet (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK tanácsi hatá
rozat mellékletében (azon betegségek jegyzéke, amelyek 
esetében társfinanszírozás nyújtható).
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A tojótyúkállományok szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó 
program tervezett 2009-es kiadásairól a társfinanszírozási prog
ramok keretében értesítették az Európai Bizottságot. 

Az említett intézkedés keretében nyújtandó támogatás kedvez
ményezettjei a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló terüle
teken tevékenységet folytató olyan tojótyúktenyésztők, akiknek 
mezőgazdasági üzemeiben kimutatták a Salmonella enteritidis 
vagy a Salmonella typhimurium jelenlétét. 

Támogatás sz.: XA 451/08 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Πρόγραμμα Ελέγχου της 
σαλμονέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής 

Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2009 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007. 

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete 
(2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatáro
zott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzé
séről 

4. A Bizottság 646/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 
2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végre
hajtásáról 

5. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 
305 και ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου  2008 (Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας  με αριθμό 4339 και ημερομηνία 
16 Ιανουαρίου 2009 σ. 156) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,01 millió EUR 

A támogatás maximális intenzitása: 100 % 

Végrehajtás időpontja: A program végrehajtására csak azt 
követően kerül sor, hogy azt az Európai Bizottság közzétette 
az 1857/2006/EK rendelettel összhangban. 

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

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke). A program a mezőgazdasági termelőknek az állatbe
tegségek megelőzése és felszámolása során felmerült költsé
gekhez nyújtott támogatásokra vonatkozik (az 1857/2006/EK 
rendelet 10. cikkének (1) bekezdése). 

Érintett ágazat(ok): NACE-kód A10407 – Baromfitenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος (mezőgazdasági, környezetvédelmi és a termé
szeti erőforrásokért felelős minisztérium) 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (állat-egészségügyi szolgálat) 
Athalassa 
1417 Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/DMLinfo_gr/ 
DMLinfo_gr?OpenDocument 

http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/ 
8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/ 
Απόφαση%20Αρ.%20305.pdf 

Egyéb információ: A támogatás célja – a közösségi szabályozás 
(1168/2006/EK rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel össz
hangban – a húscsirkeállományok szalmonella-ellenőrzésére 
vonatkozó program végrehajtása. A szóban forgó betegség 
szerepel az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében 
és a 90/424/EGK tanácsi határozat mellékletben (azon beteg
ségek jegyzéke, amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható). A 
húscsirkeállományok szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó 
program tervezett 2009-es kiadásairól a társfinanszírozási prog
ramok keretében értesítették az Európai Bizottságot. Az intéz
kedés a laboratóriumi vizsgálatok költségét fedezi. A minták 
összegyűjtését és vizsgálatát az állat-egészségügyi szolgálat 
végzi el.
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