C 261/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.10.2009

Για την τροποποίηση του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με
σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κρίσης
(2009/C 261/02)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομι
κής κρίσης εφαρμόζεται από τις 17 Δεκεμβρίου 2008 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2010 (1).
Η δυνατότητα χορήγησης, βάσει του σημείου 4.2, ενός συμβιβάσι
μου περιορισμένου ποσού ενίσχυσης δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων. Όμως, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι γεωργο
κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενες πιστοληπτικές
δυσκολίες.
Δεδομένης της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της
22ας Ιουλίου 2009, για την κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομι
κών προϊόντων το 2009 [SEC(2009) 1050] και των αποτελεσμά
των της συνόδου του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της 7ης
Σεπτεμβρίου 2009, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα χωριστό
περιορισμένο ποσό συμβιβάσιμης κρατικής ενίσχυσης για τις επιχει
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργι
κών προϊόντων.
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η
πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης τίθενται σε ισχύ από
28 Οκτωβρίου 2009:

των 500 000 EUR και των 15 000 EUR αντίστοιχα, στην περί
πτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (2)»·
2) Το σημείο 4.2.2 η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«το καθεστώς ενισχύσεων εφαρμόζεται ως έχει σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωρ
γικών προϊόντων (3) εκτός εάν η ενίσχυση χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι μετακυλίεται εν όλω ή εν μέρει στους πρωτο
γενείς παραγωγούς. Στις περιπτώσεις που οι ενισχύσεις χορηγού
νται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (είτε απευθείας είτε μετακυλιό
μενες από επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων), η επιδότηση σε μετρητά (ή το ακαθάριστο ισοδύ
ναμο επιχορήγησης) δεν υπερβαίνει τις 15 000 EUR ανά επιχεί
ρηση· οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων δεν καθορίζο
νται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που
διατίθενται στην αγορά· οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δρα
στηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα
των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγω
γούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις.».
3) Το σημείο 4.7, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το κράτος μέλος λαμβά
νει δήλωση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, σε γραπτή ή
ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ήσσονος σημασίας (de minimis) και ενίσχυση που αφορά το
παρόν μέτρο η οποία ελήφθη εντός του τρέχοντος φορολογικού
έτους, και επαληθεύει ότι η ενίσχυση δεν θα φέρει το συνολικό
ποσό των ενισχύσεων που ελήφθησαν από την επιχείρηση στη
διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης
Δεκεμβρίου 2010, σε επίπεδο υψηλότερο του ανωτάτου ορίου

«Τα προσωρινά μέτρα ενίσχυσης που προβλέπονται στην
παρούσα ανακοίνωση δεν μπορούν να σωρεύονται, για τις
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, με ενισχύσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis). Αν η επιχείρηση έχει ήδη λάβει ενίσχυση
de minimis πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος προσω
ρινού πλαισίου, το συνολικό ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης
βάσει των μέτρων που διέπονται από το σημείο 4.2 της παρού
σας ανακοίνωσης και της ληφθείσας ενίσχυσης de minimis δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 500 000 EUR και, αντίστοιχα, τις
15 000 EUR στην περίπτωση ενισχύσεων στους πρωτογενείς
παραγωγούς, μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2008 και της 31ης
Δεκεμβρίου 2010. Το ποσό των ενισχύσεων de minimis που
ελήφθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2008 πρέπει να αφαιρείται
από το ποσό των συμβιβάσιμων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
για τον ίδιο σκοπό βάσει των σημείων 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6.».

(1) ΕΕ C 83 της 7.4.2009, σ. 1 (Ενοποιημένο κείμενο που περιλαμβάνει τις
τροποποιήσεις τις οποίες εισήγαγε η Επιτροπή με την Ανακοίνωση της
25.2.2009).

(2) Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1857/2006, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρο
μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 70/2001 (ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 3).
(3) Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 2 παράγρα
φος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006.

1) Το σημείο 4.2.2 ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

