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Komisjoni teatis, millega muudetakse ühenduse riigiabi meetmete ajutist raamistikku praeguses
finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks
(2009/C 261/02)
1. SISSEJUHATUS
Ühenduse riigiabi meetmete ajutist raamistikku praeguses
finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetami
seks kohaldatakse 17. detsembrist 2008 kuni 31. detsembrini
2010 (1).
Punktis 4.2 osutatud võimalust anda ühisturuga kokkusobivat
abi piiratud summas ei kohaldata ettevõtjate suhtes, kes tege
levad põllumajandustoodete esmatootmisega. Põllumajandus
tootjatel aga on finantskriisi tagajärjel üha raskem laenu saada.
Pärast seda, kui komisjon võttis 22. juulil 2009. aastal vastu
teatise nõukogule olukorra kohta piimaturul aastal 2009
(SEK(2009) 1050) ja arvestades 7. septembril 2009. aastal
toimunud põllumajandusministrite nõukogu kohtumise tule
musi, on asjakohane võtta kasutusele spetsiaalne, ühisturuga
kokkusobiv piiratud summas antav abi ettevõtjatele, kes tege
levad põllumajandustoodete esmatootmisega.
2. AJUTISE ÜHENDUSE RAAMISTIKU MUUDATUSED
Praeguses finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu
toetamiseks kehtestatud ühenduse riigiabi meetmete ajutise
raamistiku järgmised muudatused jõustuvad 28. oktoobril 2009.

abi kogusumma suurenemist üle 500 000 euro, põllumajan
dustoodete (2) esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele
antava abi puhul aga vastavalt üle 15 000 euro;”
2. Punkti 4.2.2 alapunkt h asendatakse järgmisega:
„abikava kohaldatakse sellisel kujul ettevõtjatele, kes tege
levad põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega, (3)
välja arvatud juhtudel, kui abi tingimustes on sätestatud
selle osaline või täielik edasiandmine esmatootjatele. Kui
põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtja
tele antakse abi (kas otse või siis põllumajandustooteid tööt
levate ja turustavate ettevõtjate kaudu), ei või sularahatoetus
(või sellega samaväärne brutotoetus) ületada 15 000 eurot
ettevõtja kohta; põllumajandustoodete esmatootmisega tege
levatele ettevõtjatele antava abi suurus ei ole turuleviidud
toodete hinna ega koguse alusel kindlaks määratud; põlluma
jandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ette
võtjatele antava abi suurus ei ole kindlaks määratud esma
tootjatelt ostetud toodete või asjaomaste ettevõtjate endi
poolt turuleviidud toodete hinna ega koguse alusel.”
3. Punkti 4.7 teine lõik asendatakse järgmisega:

„enne kõnealuse abi andmist võtab liikmesriik asjaomaselt
ettevõtjalt kirjaliku või elektroonilise kinnituse muu vähese
tähtsusega abi ja käesoleva meetme kohase abi kohta, mida
ettevõtja on saanud jooksva eelarveaasta jooksul, ning kont
rollib, et kõnealune abi ei too kaasa ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2010 abi saanud ettevõtja

„Käesoleva teatisega ettenähtud ajutisi abimeetmeid ei tohi
samade abikõlblike kulude katmiseks kumuleerida vähese
tähtsusega abi määruste kohaldamisalasse jääva abiga. Kui
ettevõtja on enne kõnealuse ajutise raamistiku jõustumist
juba saanud vähese tähtsusega abi, ei tohi käesoleva teatise
punkti 4.2 kohaste meetmete raames saadud abi ja vähese
tähtsusega abi kogusumma ajavahemikul 1. jaanuarist 2008
kuni 31. detsembrini 2010 ületada 500 000 eurot ja põllu
majandustoodete esmatootjate puhul vastavalt 15 000 eurot.
Alates 1. jaanuarist 2008 saadud vähese tähtsusega abi tuleb
maha arvata sellise ühisturuga kokkusobiva abi summast,
mida antakse samal eesmärgil punktide 4.3, 4.4, 4.5 või
4.6 kohaselt.”

(1) ELT C 83, 7.4.2009, lk 1. (konsolideeritud versioon, mis sisaldab
komisjoni 25. veebruari 2009. aasta teatisega tehtud muudatusi).

(2) Nagu on määratletud komisjoni 15. detsembri 2006. aasta määruse
(EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88
kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele
ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega
muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001, artikli 2 punktis 2
(ELT L 358, 16.12.2006, lk 3).
(3) Nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1857/2006 artikli 2 punk
tides 3 ja 4.

1. Punkti 4.2.2 alapunkt g asendatakse järgmisega:

