
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

(2009/C 136/06) 

Nr pomocy: XA 449/08 

Państwo członkowskie: Cypr 

Region: Cypr 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμο 
νέλας στα σμήνη αυγοπαραγωγής 

Podstawa prawna: 

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) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwal
czania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czyn
ników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność 

4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 
12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 
2160/2006 

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) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 0,3 
mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Program zostanie wykonany dopiero po jego 
ogłoszeniu przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem nr 
1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006). Program obejmuje: (i) pomoc na rzecz zrekom
pensowania rolnikom kosztów zapobiegania i zwalczania 
chorób zwierząt (art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006), oraz (ii) pomoc na zrekompensowanie rolnikom 
strat spowodowanych chorobami zwierząt (art. 10 ust. 2 rozpo
rządzenia (WE) nr 1857/2006). 

Sektor(y) gospodarki: Kod NACE A10407 – Chów i hodowla 
drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος – Ktiniatrikes Ypiresies tou Ypourgeio Geor
gias, Fysikon Poron kai Perivallontos 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών – Tmima Ktiniatrikon Ypiresion 
Κτηνιατρείο Αθαλάσσας – Ktiniatreio Athalassas 
1417 Nikosia 
CYPRUS 

Adres internetowy: 

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 

Inne informacje: 

Celem pomocy jest wdrożenie programu zwalczania salmonelli 
w stadach niosek, zgodnie z przepisami prawodawstwa wspól
notowego (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006). 
Choroba została wymieniona w wykazie Światowej Organizacji 
Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz w załączniku do 90/424/EWG 
(wykaz chorób objętych dofinansowaniem).
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Wydatki w ramach programu kontroli salmonelli wśród niosek 
zaplanowane na rok 2009 zostały zgłoszone Komisji Europej
skiej w ramach programów współfinansowania. 

Beneficjentami pomocy w ramach przedmiotowego środka są 
hodowcy kur niosek na terytorium należącym do Republiki 
Cypryjskiej, jeżeli na terenie ich gospodarstw stwierdzono 
występowanie Salmonella enteritidis lub Salmonella typhimurium. 

Nr pomocy: XA 451/08 

Państwo członkowskie: Cypr 

Region: Cypr 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną:: Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμο 
νέλας στα σμήνη κρεοπαραγωγής 

Podstawa prawna: 

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) Rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwal
czania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czyn
ników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność 

4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 646/2007 z dnia 
12 czerwca 2007 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 
2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

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) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
0,01 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: Program zostanie wykonany dopiero po jego 
ogłoszeniu przez Komisję zgodnie z rozporządzeniem nr 
1857/2006. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: do dnia 31 grudnia 2009 r. 

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) 
nr 1857/2006) i) pomoc na rzecz zrekompensowania rolnikom 
kosztów zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt (art. 10 ust. 
1 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), oraz (ii) pomoc na 
zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych chorobami 
zwierząt i roślin (art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1857/2006). 

Sektor(y) gospodarki: Kod NACE A10407 – Chów i hodowla 
drobiu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος – Ktiniatrikes Ypiresies tou Ypourgeio Geor
gias, Fysikon Poron kai Perivallontos 
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών – Tmima Ktiniatrikon Ypiresion 
Κτηνιατρείο Αθαλάσσας – Ktiniatreio Athalassas 
1417 Nikosia 
CYPRUS 

Adres internetowy: 

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 

Inne informacje: Celem pomocy jest wdrożenie programu 
kontroli salmonelli w stadach hodowlanych przeznaczonych 
na mięso, zgodnie z przepisami prawodawstwa wspólnotowego 
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 1168/2006). Choroba została 
wymieniona w wykazie Światowej Organizacji Zdrowia Zwie
rząt (OIE) oraz w załączniku do 90/424/EWG (wykaz chorób 
objętych dofinansowaniem). Wydatki w ramach programu 
kontroli salmonelli zaplanowane na rok 2009 zostały zgłoszone 
Komisji Europejskiej w ramach programów współfinansowania. 
Środek pokrywa również koszty koniecznych analiz laboratoryj
nych. Niezbędne próbki do badań zostaną pobrane przez właś
ciwe służby weterynaryjne.
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