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staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en
economische crisis
(2009/C 261/02)
1. INLEIDING
De tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter
stimulering van de toegang tot financiering in de huidige finan
ciële en economische crisis is van toepassing van 17 december
2008 tot en met 31 december 2010 (1).

niet hoger is dan het hierboven genoemde maximumbedrag
van 500 000 EUR, of dan een maximumbedrag van
15 000 EUR voor steun aan ondernemingen die zich toeleg
gen op de primaire productie van landbouwproducten (2);”.
2) Punt 4.2.2, onder h), wordt vervangen door:

De in punt 4.2 vervatte mogelijkheid om, binnen een vast
gesteld maximumbedrag, steun te verlenen, geldt niet voor on
dernemingen die zich toeleggen op de primaire productie van
landbouwproducten. Als gevolg van de financiële crisis wordt
het voor de landbouwers evenwel steeds moeilijker om leningen
aan te gaan.

Ingevolge de mededeling van de Commissie aan de Raad over
de situatie op de zuivelmarkt in 2009 van 22 juli 2009
(SEC(2009) 1050) en op grond van de resultaten van de ver
gadering van de Raad van landbouwministers van 7 september
2009 is het dienstig afzonderlijke steun, binnen een bepaald
maximumbedrag, te verlenen aan ondernemingen die zich toe
leggen op de primaire productie van landbouwproducten.

2. WIJZIGINGEN

IN

DE TIJDELIJKE
KADERREGELING

COMMUNAUTAIRE

De onderstaande wijzigingen in de tijdelijke communautaire
kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang
tot financiering in de huidige financiële en economische crisis
treden in werking op 28 oktober 2009.

„de steunregeling is onverkort van toepassing op onder
nemingen die zich toeleggen op de verwerking en de afzet
van landbouwproducten (3), tenzij de steun slechts wordt
verleend onder de voorwaarde dat hij geheel of gedeeltelijk
aan primaire producenten wordt doorgegeven. Wanneer de
steun (hetzij rechtstreeks, hetzij via ondernemingen die land
bouwproducten verwerken en afzetten) wordt verleend aan
ondernemingen die zich toeleggen op de primaire productie
van landbouwproducten, mag de subsidie (of het bruto-equi
valent daarvan) niet meer bedragen dan 15 000 EUR per
onderneming; steun aan ondernemingen die zich toeleggen
op de primaire productie van landbouwproducten, wordt
niet vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid
van de producten die in de handel worden gebracht; steun
aan ondernemingen die zich toeleggen op de verwerking en
de afzet van landbouwproducten, wordt niet vastgesteld op
basis van de prijs of de hoeveelheid van de producten die
door de betrokken ondernemingen worden aangekocht bij
primaire producenten of die door hen in de handel worden
gebracht.”.
3) Punt 4.7, tweede alinea, wordt vervangen door:

„alvorens de steun toe te kennen, ontvangt de lidstaat een
verklaring van de betrokken onderneming, in schriftelijke of
elektronische vorm, inzake eventuele andere de-minimis
steun of steun krachtens deze maatregel die de onderneming
in het lopende belastingjaar ontvangt, en vergewist de lid
staat zich ervan dat, als gevolg van de steun, het totale
steunbedrag dat de onderneming in de periode van
1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 ontvangt,

„De tijdelijke steunmaatregelen waarin deze mededeling
voorziet, mogen niet worden gecumuleerd met steun in de
zin van de de-minimis verordeningen voor dezelfde in aan
merking komende kosten. Indien de onderneming reeds vóór
de inwerkingtreding van deze tijdelijke kaderregeling de-mi
nimissteun heeft ontvangen, mag de som van de ingevolge
de maatregelen van punt 4.2 van deze mededeling ontvan
gen steun en de ontvangen de-minimissteun niet hoger zijn
dan 500 000 EUR, of dan 15 000 EUR voor steun aan pri
maire landbouwproducenten, voor de periode tussen
1 januari 2008 en 31 december 2010. Het vanaf 1 januari
2008 ontvangen bedrag aan de-minimissteun moet worden
afgetrokken van het bedrag aan verenigbare steun dat uit
hoofde van de punten 4.3, 4.4, 4.5 of 4.6 voor hetzelfde
doel wordt verleend.”.

(1) PB C 83 van 7.4.2009, blz. 1 (geconsolideerde versie waarin de bij
de mededeling van de Commissie van 25.2.2009 vastgestelde wijzi
gingen zijn verwerkt).

(2) Als omschreven in artikel 2, punt 2, van Verordening (EG) nr.
1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende
de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staats
steun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwpro
ducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3).
(3) Als omschreven in artikel 2, punten 3 en 4, van Verordening (EG)
nr. 1857/2006.

1) Punt 4.2.2, onder g), wordt vervangen door:

