
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 

(2010/C 101/07) 

Támogatás sz.: XA 271/09 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

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

Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009. 

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

4. A Bizottság 584/2008/EK rendelete (2008. június 20.) a 
2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
pulykákban előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella 
typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére 
irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehaj
tásáról. 

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 kiadások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,0003 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31-ig. 

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke). A program a mezőgazdasági termelőknek az állat
betegségek megelőzése és felszámolása során felmerült költsége
ihez 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: 

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

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_ 
gr?OpenDocument 

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

Egyéb információ: A támogatás célja a húspulykaállományok 
szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó program összehangolása a 
közösségi szabályozás (584/2008/EK rendelet) vonatkozó 
rendelkezéseivel. A szóban forgó betegség szerepel az Állat- 
egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK 
tanácsi határozat mellékletében (azon betegségek jegyzéke, 
amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható). Az intézkedés a 
laboratóriumi vizsgálatok költségét fedezi. A minták összegyűj
tését és laboratóriumi vizsgálatát az Állat-egészségügyi Szolgálat 
végzi. 

Támogatás sz.: XA 273/09 

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 2010 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009.
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3. Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete 
[2003. november 17.] a szalmonella és egyéb meghatározott, 
élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről. 

4. A Bizottság 1168/2006/EK rendelete (2006. július 31.) a 
2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmo
nella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére 
irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehaj
tásáról, valamint az 1003/2005/EK rendelet módosításáról. 

5. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 
και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 
20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) 

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

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. 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 költségeihez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és 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 Department 
Ministry of Agriculture 
Natural Resources and Environment 
1417 Athalassa 
Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_ 
gr?OpenDocument 

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

Egyéb információ: 

A támogatás célja a tojótyúkállományok szalmonella-ellenőrzé
sére vonatkozó program összehangolása a közösségi szabá
lyozás (1168/2006/EK rendelet) vonatkozó rendelkezéseivel. A 
szóban forgó betegség szerepel az Állat-egészségügyi Világszer
vezet (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK tanácsi határozat 
mellékletében (azon betegségek jegyzéke, amelyek esetében társ
finanszírozás nyújtható). 

A tojótyúkállományok szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó 
program tervezett 2010-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 üzemében kimutatták a Salmonella enteritidis 
vagy a Salmonella typhimurium jelenlétét. 

Támogatás sz.: XA 274/09 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Προγράμματα εκρίζωσης 
και επιτήρησης Βρουκέλωσης Βοοειδών και Αιγοπροβάτων. 

Jogalap: 

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

2. Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της 
Κτηνιατρικής Νόμος του [2004 Ν 149(Ι)/2004] 

3. Νόμος που προνοεί για την Υγεία των Ζώων (Ν.109(Ι)2001) 

4. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 
και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 
20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,46 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31-ig.
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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 költségeihez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és 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: 

A10401 – Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 

A10405 – Juh- és kecsketenyésztés 

A10407 – Baromfitenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

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

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_ 
gr?OpenDocument 

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

Egyéb információ: 

A támogatás célja a szarvasmarha-, juh- és kecskebrucellózis 
felszámolására és megfigyelésére vonatkozó programok össze
hangolása a közösségi szabályozás vonatkozó rendelkezéseivel 
(64/432/EGK irányelv – szarvasmarhafélék, 91/68/EGK irányelv 
– juh- és kecskefélék). A szóban forgó betegségek szerepelnek az 
Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében és a 
90/424/EGK tanácsi határozat mellékletében (azon betegségek 
jegyzéke, amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható). A szar
vasmarha-, juh- és kecskebrucellózis felszámolására és megfigye
lésére vonatkozó programok tervezett 2010-es kiadásairól a 
társfinanszírozási programok keretében értesítették az Európai 
Bizottságot. 

Az említett intézkedés keretében nyújtandó támogatás kedvez
ményezettjei a Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló terüle
teken tevékenységet folytató szarvasmarha-, juh- és kecs
ketenyésztők. A brucellózis-felszámolási program keretében 
támogatásban részesülnek azok az állattenyésztők, akik mező
gazdasági üzemeiben felmerült a betegség gyanúja, illetve megál
lapítást nyert a betegség jelenléte. A brucellózis-megfigyelési 
program keretében minden szarvasmarha-, juh- és kecs
ketenyésztő üzemben sor kerül mintavételezésre és a minták 
laboratóriumi vizsgálatára. 

Támogatás sz.: XA 275/09 

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 2010 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009. 

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

4. A Bizottság 646/2007/EK rendelete (2007. június 12.) a 
2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
brojlercsirkékben előforduló Salmonella enteritidis és Salmo
nella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére 
irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehaj
tásáról és az 1091/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezé
séről. 

5. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 
και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 
20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,003 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. december 31-ig. 

A támogatás célja: Állatbetegségek (az 1857/2006/EK rendelet 
10. cikke). A program a mezőgazdasági termelőknek az állat
betegségek megelőzése és felszámolása során felmerült költsége
ihez 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: 

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

HU 2010.4.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 101/15

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_gr?OpenDocument
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/���Ʊ÷%20��.%20305.pdf
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/���Ʊ÷%20��.%20305.pdf
http://www.publicaid.gov.cy/publicaid/publicaid.nsf/All/8C33E1F6FE7EC4C0C2257545002A533E/$file/���Ʊ÷%20��.%20305.pdf


Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_ 
gr?OpenDocument 

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

Egyéb információ: A támogatás célja a húscsirkeállományok 
szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó program összehangolása a 
közösségi szabályozás (1168/2006/EK rendelet) vonatkozó 
rendelkezéseivel. A szóban forgó betegség szerepel az Állat- 
egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK 
tanácsi határozat mellékletében (azon betegségek jegyzéke, 
amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható). A húscsirke
állományok szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó program 
tervezett 2010-es kiadásairól a társfinanszírozási programok 
keretében értesítették az Európai Bizottságot. Az intézkedés a 
laboratóriumi vizsgálatok költségét fedezi. A minták összegyűj
tését és laboratóriumi vizsgálatát az Állat-egészségügyi Szolgálat 
végzi. 

Támogatás sz.: XA 276/09 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

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

Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009. 

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

4. A Bizottság …/EK rendelete (…) a 2160/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a felnőtt Gallus gallus fajba 
tartozó tenyészállományokban egyes szalmonella-szerotí
pusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló 
közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról 
(dokumentum hivatkozási száma: SANCO/5971/2009r5, 
elfogadására az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó 
Bizottság 2009. október 20-án tartott ülésén került sor). 

5. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 
και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 
20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,089 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. 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 költségeihez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és 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 Department 
Ministry of Agriculture 
Natural Resources and Environment 
1417 Athalassa 
Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_ 
gr?OpenDocument 

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

Egyéb információ: A támogatás célja a tenyészállományok 
szalmonella-ellenőrzésére vonatkozó program összehangolása a 
közösségi szabályozás (1003/2005/EK rendelet) vonatkozó 
rendelkezéseivel. A szóban forgó betegség szerepel az Állat- 
egészségügyi Világszervezet (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK 
tanácsi határozat mellékletében (azon betegségek jegyzéke, 
amelyek esetében társfinanszírozás nyújtható). Az említett intéz
kedés keretében nyújtandó támogatás kedvezményezettjei a 
Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló területeken tevékeny
séget folytató olyan baromfitenyésztők, akiknek mezőgazdasági 
üzemében kimutatták a Salmonella enteritidis vagy a Salmonella 
typhimurium jelenlétét. A tenyészállományok szalmonella-ellen 
őrzésére vonatkozó program tervezett 2010-es kiadásairól a 
társfinanszírozási programok keretében értesítették az Európai 
Bizottságot. 

Támogatás sz.: XA 277/09 

Tagállam: Ciprus 

Régió: Ciprus 

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: Πρόγραμμα επιτήρησης 
της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας 
και άγρια πτηνά.
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Jogalap: 

1. Άρθρο 03525 του Προϋπολογισμού για το 2010 — 
Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Οι περί της Υγείας των Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2009. 

3. A Bizottság 2007/268/EK határozata (2007. április 13.) a 
baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonat
kozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról és a 
2004/450/EK határozat módosításáról. 

4. Απόφαση Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με αριθμό 314 
και ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2009 (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 4414 και ημερομηνία 
20 Νοεμβρίου 2009 σ. 5506) 

A támogatási program keretében tervezett éves kidások, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes 
összege: 0,03 millió EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 100 % 

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

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama: 2010. 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 költségeihez nyújtott támogatás (az 
1857/2006/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése) és 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 Department 
Ministry of Agriculture 
Natural Resources and Environment 
1417 Athalassa 
Nicosia 
CYPRUS 

Internetcím: 

http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/vs04_gr/vs04_ 
gr?OpenDocument 

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

Egyéb információ: A támogatás célja a baromfitelepeken nevelt 
baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenza-felügyeletére 
vonatkozó program összehangolása a közösségi szabályozás 
(2007/268/EK bizottsági határozat) vonatkozó rendelkezéseivel. 
A szóban forgó betegség szerepel az Állat-egészségügyi Világ
szervezet (OIE) jegyzékében és a 90/424/EGK tanácsi határozat 
mellékletében (azon betegségek jegyzéke, amelyek esetében társ
finanszírozás nyújtható). A madárinfluenza-felügyeleti program 
tervezett 2010-es kiadásairól a társfinanszírozási programok 
keretében értesítették az Európai Bizottságot. Az említett intéz
kedés keretében nyújtandó támogatás kedvezményezettjei a 
Ciprusi Köztársaság ellenőrzése alatt álló területeken tevékeny
séget folytató olyan baromfitenyésztők, akiknek mezőgazdasági 
üzemében kimutatták a madárinfluenza jelenlétét.
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