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1. INLEDNING
Den tillfälliga gemenskapsramen för statliga stödåtgärder för att
främja tillgången till finansiering i den aktuella finansiella och
ekonomiska krisen gäller under perioden 17 december
2008–31 december 2010 (1).
Möjligheten enligt punkt 4.2 att bevilja ett begränsat stöd som
är förenligt med den gemensamma marknaden gäller inte före
tag som är verksamma inom primär produktion av jordbruks
produkter. Till följd av finanskrisen har det emellertid blivit allt
svårare för jordbrukare att få krediter.
Till följd av kommissionens meddelande till rådet om situatio
nen på mejerimarknaden 2009 av den 22 juli 2009
(SEK[2009] 1050), och resultatet av rådets möte (jordbruk) av
den 7 september 2009, är det lämpligt att införa ett särskilt
begränsat stöd, som är förenligt med den gemensamma mark
naden, för företag som är verksamma inom primär produktion
av jordbruksprodukter.
2. ÄNDRINGAR I DEN TILLFÄLLIGA GEMENSKAPSRAMEN
Följande ändringar i den tillfälliga gemenskapsramen för statliga
stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering i den ak
tuella finansiella och ekonomiska krisen kommer att börja gälla
den 28 oktober 2009:

på 500 000 EUR, respektive på 15 000 EUR i fråga om stöd
till företag som är verksamma inom primär produktion av
jordbruksprodukter (2).”
2. Punkt 4.2.2 h ska ersättas med följande:
”Stödordningen gäller för företag som är verksamma inom
förädling och saluföring av jordbruksprodukter (3), om inte
stödet förenas med villkoret att det helt eller delvis ska
komma primärproducenter till godo. Om stödet beviljas till
företag som är verksamma inom primär produktion av jord
bruksprodukter (antingen direkt eller via företag som för
ädlar och saluför jordbruksprodukter) får kontantbidraget
(eller bruttobidragsekvivalenten) inte överskrida 15 000
EUR per företag; stöd till företag som är verksamma inom
primär produktion av jordbruksprodukter får inte fastställas
på grundval av priset på eller kvantiteten av produkter som
släpps ut på marknaden; stöd till företag som är verksamma
inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter får inte
fastställas på grundval av priset på eller kvantiteten av pro
dukter som köps in från primärproducenter eller släpps ut på
marknaden av de berörda företagen.”
3. Punkt 4.7 andra stycket ska ersättas med följande:

”Innan medlemsstaten beviljar stödet ska den från det be
rörda företaget ha fått en skriftlig redogörelse eller en redo
görelse i elektronisk form för allt annat stöd av mindre
betydelse och stöd enligt denna åtgärd som företaget fått
under det innevarande beskattningsåret och medlemsstaten
ska ha kontrollerat att stödet inte kommer att medföra att
det totala stödbelopp som företaget får under perioden
1 januari 2008–31 december 2010 överskrider stödtaket

”De tillfälliga stödåtgärderna enligt detta meddelande får inte
kumuleras med stöd som omfattas av förordningarna om
stöd av mindre betydelse för samma stödberättigande kost
nader. Om företaget i fråga fick stöd av mindre betydelse
redan innan dessa tillfälliga ramar trädde i kraft får summan
av det stöd som mottagits inom ramen för de åtgärder som
omfattas av punkt 4.2 i detta meddelande och det mottagna
stödet av mindre betydelse inte överstiga 500 000 EUR,
respektive 15 000 EUR i fråga om stöd till primärproducen
ter inom jordbruk, under perioden 1 januari
2008–31 december 2010. Stöd av mindre betydelse som
mottagits från och med den 1 januari 2008 ska dras av
från det tillåtna stöd som beviljats för samma ändamål i
enlighet med punkterna 4.3, 4.4, 4.5 eller 4.6.”

(1) EUT C 83, 7.4.2009, s. 1 (konsoliderad version med de ändringar
som infördes genom kommissionens meddelande av den 25 februari
2009).

(2) Enligt definitionen i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr
1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artik
larna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora
företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter
och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358,
16.12.2006, s. 3).
(3) Enligt definitionen i artikel 2.3 och 2.4 i förordning (EG) nr
1857/2006.

1. Punkt 4.2.2 g ska ersättas med följande:

