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Komisijos komunikatas, iš dalies keičiantis Bendrijos laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą
siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis
(2009/C 261/02)
1. ĮVADAS
Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant
padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir
ekonomikos krizės sąlygomis taikoma nuo 2008 m. gruodžio
17 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. (1).
4 dalies 2 punkte numatyta galimybė teikti suderinamą ribotą
pagalbos sumą netaikoma įmonėms, užsiimančioms pirmine
žemės ūkio produktų gamyba. Tačiau dėl finansinės krizės
ūkininkams vis sunkiau gauti kreditą.
Atsižvelgiant į 2009 m. liepos 22 d. Komisijos komunikatą
Tarybai apie padėtį pieno rinkoje 2009 m. (SEC(2009) 1050)
ir 2009 m. rugsėjo 7 d. Žemės ūkio ministrų tarybos susitikimo
rezultatus, dera nustatyti atskirą suderinamą ribotą pagalbos
sumą įmonėms, užsiimančioms pirmine žemės ūkio produktų
gamyba.
2. BENDRIJOS LAIKINOSIOS SISTEMOS PAKEITIMAI
Nuo 2009 m. spalio 28 d. įsigalios šie Bendrijos laikinosios
valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti gali
mybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos
krizės sąlygomis pakeitimai:

viršutinės ribos, o įmonių, užsiimančių pirmine žemės ūkio
produktų gamyba (2), atveju – 15 000 EUR viršutinės ribos;“
2) 4 dalies 2 punkto 2 papunkčio h papunktis pakeičiamas taip:
„pagalbos schema taikoma įmonėms, vykdančioms veiklą
žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais (3) srityse,
nebent pagalba teikiama su sąlyga, kad ji iš dalies ar visiškai
perduodama pirminiams gamintojams. Jei pagalba teikiama
įmonėms, vykdančioms veiklą pirminės žemės ūkio
produktų gamybos srityje (tiesiogiai arba perduodama iš
žemės ūkio produktų prekybos ar perdirbimo įmonių), kiek
viena įmonė gali gauti ne didesnę kaip 15 000 EUR finan
sinės subsidijos (arba bendrojo subsidijos ekvivalento) sumą;
pagalba įmonėms, vykdančioms veiklą pirminės žemės ūkio
produktų gamybos srityje, nėra nustatoma remiantis rinkai
pateiktų produktų kaina arba kiekiu; pagalba įmonėms,
vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir
prekybos žemės ūkio produktais srityse, nėra nustatoma
remiantis tokių produktų, įsigytų iš pirminių gamintojų
arba pateiktų rinkai susijusių įmonių, kaina arba kiekiu.“
3) 4 dalies 7 punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„prieš teikdamos pagalbą valstybės narės iš susijusios įmonės
gauna deklaraciją – raštu arba elektronine forma – apie bet
kokią de minimis pagalbą ir pagalbą pagal šią priemonę, gautą
einamaisiais fiskaliniais metais, ir teikia tik patikrinusios, kad
dėl to bendra 2008 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d.
įmonės gautos pagalbos suma neviršys 500 000 EUR

„Šiame komunikate numatytos laikinos pagalbos priemonės
negali būti taikomos kartu su pagalba, kuri patenka į de
minimis reglamentų taikymo sritį, toms pačioms reikalavimus
atitinkančioms išlaidoms padengti. Jeigu įmonė jau gavo de
minimis pagalbą prieš įsigaliojant šiai laikinajai sistemai,
2008 m. sausio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d. pagal 4.2
punkte nurodytas priemones gautos pagalbos ir de minimis
pagalbos suma negali viršyti 500 000 EUR, o pirminių
žemės ūkio produktų gamintojų atveju – 15 000 EUR. Po
2008 m. sausio 1 d. gautos de minimis pagalbos suma
atimama iš suderinamos pagalbos, suteiktos tuo pačiu tikslu
pagal 4.3, 4.4, 4.5 arba 4.6 punktus, sumos.“

(1) OL C 83, 2009 4 7, p. 1 (konsoliduota versija, į kurią įtraukti
2009 vasario 25 d. Komisijos komunikatu padaryti pakeitimai).

(2) Kaip apibrėžta 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės
pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio
produktų gamyba, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 70/2001,
2 straipsnio 2 dalyje (OL L 358, 2006 12 16, p. 3).
(3) Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio 3 ir 4
dalyse.

1) 4 dalies 2 punkto 2 papunkčio g papunktis pakeičiamas taip:

