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Sdělení Komise, kterým se mění dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující
přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize
(2009/C 261/02)
1. ÚVOD
Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlep
šující přístup k financování za současné finanční a hospodářské
krize se uplatňuje od 17. prosince 2008 do 31. prosince
2010 (1).
Možnost poskytnutí nižší částky podpory uvedená v bodě 4.2
se nevztahuje na podniky činné v prvovýrobě zemědělských
produktů. V důsledku finanční krize se však zemědělci setkávají
stále více s obtížemi při získávání úvěrů.
V návaznosti na sdělení Komise Radě o situaci na trhu
s mlékem a mléčnými výrobky v roce 2009 ze dne
22. července 2009 (SEK(2009) 1050) a na závěry ze zasedání
Rady ministrů zemědělství ze dne 7. září 2009 je třeba zavést
oddělenou slučitelnou nižší částku podpory pro podniky činné
v prvovýrobě zemědělských produktů.
2. ZMĚNY DOČASNÉHO RÁMCE SPOLEČENSTVÍ
Od 28. října 2009 se uplatní tyto změny dočasného rámce
Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup
k financování za současné finanční a hospodářské krize:

v případě podpory poskytnuté pro podniky
v prvovýrobě zemědělských produktů (2);“

činné

2) Bod 4.2.2 písm. h) se nahrazuje tímto:
„režim podpory jako takový se použije na podniky činné
v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh (3), pokud není podpora podmíněna tím, že se zcela
nebo částečně předá prvovýrobcům. V případě, že se
podpora poskytne podnikům činným v prvovýrobě zeměděl
ských produktů (buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím
podniků činných v oblasti zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh), příspěvek (nebo jeho
hrubý ekvivalent) nepřesáhne částku 15 000 EUR na podnik;
výše podpory pro podniky činné v prvovýrobě zemědělských
produktů není stanovena na základě ceny nebo množství
produktů uvedených na trh; výše podpory pro podniky
činné v oblasti zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh není stanovena na základě ceny nebo množ
ství produktů, které dotčený podnik získal od prvovýrobců
nebo uvedl na trh.“
3) Bod 4.7 odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„dotčený podnik poskytne členskému státu před poskyt
nutím podpory písemné nebo elektronické prohlášení
o všech ostatních podporách de minimis a o podporách na
základě tohoto opatření, které obdržel ve stávajícím
fiskálním roce a ověří, že daná podpora nezvýší celkovou
částku podpory, kterou dotčený podnik získá v období od
1. ledna 2008 do 31. prosince 2010, na částku přesahující
mezní hodnotu 500 000 EUR a mezní hodnotu 15 000 EUR

„Dočasná opatření podpory upravená tímto sdělením nelze
kumulovat s podporou spadající do působnosti nařízení de
minimis, která se týká stejných způsobilých nákladů. Získal-li
podnik podporu de minimis před vstupem tohoto dočasného
rámce v platnost, částka obdržená v rámci opatření, na která
se vztahuje bod 4.2 tohoto sdělení, a získaná podpora de
minimis nesmí v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince
2010 přesáhnout částku 500 000 EUR a částku 15 000 EUR
v případě podpory poskytnuté pro podniky činné
v prvovýrobě zemědělských produktů. Částka podpory de
minimis, která byla získána ode dne 1. ledna 2008, se odečte
od částky slučitelné podpory poskytnuté za stejným účelem
podle bodů 4.3, 4.4, 4.5 nebo 4.6.“

(1) Úř. věst. C 83, 7.4.2009, s. 1 (konsolidované znění zahrnující
změny zavedené sdělením Komise ze dne 25.2.2009).

(2) Jak vyplývá z definice uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES)
č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící
v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES)
č. 70/2001 (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 3).
(3) Jak je definováno v čl. 2 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1857/2006.

1) Bod 4.2.2 písm. g) se nahrazuje tímto:

