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Komission Tiedonanto Valtiontukitoimenpiteitä rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi
tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä koskevien tilapäisten yhteisön puitteiden muuttamisesta
(2009/C 261/02)
1. JOHDANTO
Tilapäisiä yhteisön puitteita valtiontukitoimenpiteille rahoituk
sen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talo
uskriisissä sovelletaan 17 päivästä joulukuuta 2008
31 päivään joulukuuta 2010 (1).
Tiedonannon 4.2 kohdassa vahvistettua mahdollisuutta myöntää
rajoitettu määrä yhteismarkkinoille soveltuvaa tukea ei sovelleta
maataloustuotteiden alkutuotannon alalla toimiviin yrityksiin.
Lainansaanti on kuitenkin yhä vaikeampaa viljelijöille finanssikriisin vuoksi.
Komission 22 päivänä heinäkuuta 2009 neuvostolle antaman
maitotuotemarkkinoiden tilannetta vuonna 2009 koskevan tie
donannon (SEC(2009) 1050) ja maatalousministerineuvoston
7 päivänä syyskuuta 2009 pidetyn kokouksen tulosten perus
teella on aiheellista vahvistaa maataloustuotteiden alkutuotan
non alalla toimiville yrityksille erillinen yhteismarkkinoille sovel
tuvan tuen enimmäismäärä.
2. MUUTOKSET TILAPÄISIIN YHTEISÖN PUITTEISIIN
Valtiontukitoimenpiteitä rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi
tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä koskeviin tilapäisiin
yhteisön puitteisiin tehtäviä seuraavia muutoksia sovelletaan
28 päivästä lokakuuta 2009 alkaen:

määrä ylitä tuen vuoksi 500 000 euron enimmäismäärää.
Enimmäismäärä on 15 000 euroa, kun kyseessä ovat maa
taloustuotteiden (2) alkutuotannon alalla toimivat yritykset”.
2) Korvataan 4.2.2 kohdan h alakohta seuraavasti:
”Tukiohjelmaa sovelletaan sellaisenaan maataloustuotteiden
jalostamisen ja kaupan pitämisen (3) alalla toimiviin yrityk
siin, jollei tuen myöntämisen edellytyksenä ole sen siirtämi
nen osittain tai kokonaan alkutuottajille. Jos tukea myönne
tään maataloustuotteiden alkutuotannon alalla toimiville yri
tyksille (joko suoraan tai maataloustuotteiden jalostamisen ja
kaupan pitämisen alalla toimivilta yrityksiltä tapahtuvina siir
toina), raha-avustuksen (tai bruttoavustusekvivalentin) suu
ruus saa olla enintään 15 000 euroa yritystä kohti. Maatalo
ustuotteiden alkutuotannon alalla toimiville yrityksille myön
nettävän tuen määrää ei vahvisteta markkinoille saatettujen
tuotteiden hinnan tai määrän perusteella. Maataloustuottei
den jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville yrityk
sille myönnettävän tuen määrää ei vahvisteta alkutuottajilta
ostettujen tuotteiden tai asianomaisten yritysten markkinoille
saattamien tuotteiden hinnan tai määrän perusteella.”.
3) Korvataan 4.7 kohdan toinen kohta seuraavasti:

”Jäsenvaltion on saatava ennen tuen myöntämistä asianomai
selta yritykseltä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoi
tus muista vähämerkityksisistä tuista ja tämän toimenpiteen
mukaisista tuista, jotka on saatu kuluvan verovuoden aikana.
Jäsenvaltio tarkastaa, ettei yrityksen 1 päivästä tammikuuta
2008 31 päivään joulukuuta 2010 saaman tuen kokonais

”Tämän tiedonannon mukaisia tilapäisiä tukitoimenpiteitä ei
voida yhdistää samojen tukikelpoisten kustannusten osalta
vähämerkityksistä tukea koskevien asetusten soveltamisalaan
kuuluvaan tukeen. Jos yritys on saanut vähämerkityksistä
tukea jo ennen näiden tilapäisten puitteiden voimaantuloa,
tämän tiedonannon 4.2 kohdassa tarkoitettujen toimenpitei
den osana saadun tuen ja vähämerkityksisen tuen yhteenlas
kettu määrä ei saa 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän
joulukuuta 2010 välisenä aikana olla yli 500 000 EUR. Yh
teenlaskettu määrä ei saa olla yli 15 000 euroa, kun kyseessä
ovat maataloustuotteiden alkutuotannon alalla toimivat yri
tykset. Tammikuun 1 päivästä 2008 alkaen saatava vähämer
kityksinen tuki on vähennettävä niiden yhteismarkkinoille
soveltuvien tukien määrästä, jotka on myönnetty samaan
tarkoitukseen 4.3, 4.4, 4.5 tai 4.6 kohdan mukaisesti.”.

(1) EUVL C 83, 7.4.2009, s. 1 (konsolidoitu toisinto, johon sisältyvät
25. helmikuuta 2009 annetulla komission tiedonannolla käyttöön
otetut muutokset).

(2) Sellaisina kuin ne määritellään perustamissopimuksen 87 ja
88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla
toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o
70/2001 muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun ko
mission asetuksen (EY) N:o 1857/2006 (EUVL L 358, 16.12.2006,
s. 3) 2 artiklan 2 alakohdassa.
(3) Sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 1857/2006
2 artiklan 3 ja 4 alakohdassa.

1) Korvataan 4.2.2 kohdan g alakohta seuraavasti:

