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(2009/C 261/02)
1. INTRODUCERE
Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de
sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize
financiare și economice se aplică începând cu 17 decembrie
2008 până la 31 decembrie 2010 (1).
Posibilitatea acordării, în temeiul punctului 4.2, a unei valori
limitate compatibile a ajutorului nu se aplică în cazul întreprin
derilor care își desfășoară activitatea în sectorul producției
primare de produse agricole. Ca urmare a crizei financiare,
pentru a obține împrumuturi, fermierii se confruntă însă cu
dificultăți din ce în ce mai mari.
Ca urmare a Comunicării Comisiei către Consiliu din 22 iulie
2009 privind situația pieței produselor lactate în 2009
[(SEC(2009) 1050)] și a rezultatelor reuniunii Consiliului miniș
trilor agriculturii din 7 septembrie 2009, este oportună intro
ducerea unei valori limitate compatibile separate a ajutorului
pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul
producției primare de produse agricole.
2. MODIFICĂRI PRIVIND CADRUL COMUNITAR TEMPORAR
De la 28 octombrie 2009 se aplică următoarele modificări ale
cadrului comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat
de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize
financiare și economice:

desfășoară activitatea în sectorul producției primare de
produse agricole (2)”;
2. La punctul 4.2.2, litera (h) se înlocuiește cu următorul text:
„schema de ajutoare se aplică întreprinderilor care își
desfășoară activitatea în sectorul transformării și comercia
lizării produselor agricole (3), cu excepția cazului în care
ajutorul este condiționat de transferul parțial sau total al
acestuia către producători primari. Atunci când ajutorul
este acordat întreprinderilor care își desfășoară activitatea în
sectorul producției primare de produse agricole (fie direct, fie
transferat de la întreprinderi care prelucrează și comercia
lizează produse agricole), subvenția în numerar (sau echi
valent subvenție brut) nu depășește 15 000 EUR per între
prindere; ajutorul pentru întreprinderi care își desfășoară acti
vitatea în sectorul producției primare de produse agricole nu
se stabilește pe baza prețului sau a cantității de produse
introduse pe piață; ajutorul pentru întreprinderi care își
desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării
produselor agricole nu se stabilește pe baza prețului sau a
cantității de produse achiziționate de la producătorii primari
sau introduse pe piață de către întreprinderile respective”.
3. La punctul 4.7, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul
text:

„înainte de acordarea ajutorului, statul membru obține o
declarație de la societatea în cauză, în scris sau în format
electronic, cu privire la orice alt ajutor de minimis și la orice
ajutor acordat conform acestei măsuri primit în anul
financiar curent și verifică dacă ajutorul nu va duce la
creșterea valorii totale a ajutorului primit de societate în
perioada 1 ianuarie 2008–31 decembrie 2010 la un nivel
care depășește plafonul de 500 000 EUR și, respectiv, de
15 000 EUR în cazul ajutorului pentru întreprinderi care își

„Măsurile de ajutor temporare prevăzute în această comu
nicare nu pot fi cumulate cu ajutoarele care fac obiectul
Regulamentelor de minimis pentru aceleași costuri eligibile.
În cazul în care întreprinderea a primit deja ajutor de
minimis înainte de intrarea în vigoare a prezentului cadru
temporar, valoarea ajutorului primit în temeiul măsurilor
care fac obiectul punctului 4.2 din prezenta comunicare și
a ajutorului de minimis primit nu trebuie să depășească
500 000 EUR în perioada 1 ianuarie 2008–31 decembrie
2010 și, respectiv, 15 000 EUR în cazul ajutorului pentru
producătorii
primari,
în
perioada
1
ianuarie
2008–31 decembrie 2010. Valoarea ajutorului de minimis
primit de la 1 ianuarie 2008 trebuie să se deducă din
valoarea ajutorului compatibil acordat din același motiv în
temeiul punctelor 4.3, 4.4, 4.5 sau 4.6.”

(1) JO C 83, 7.4.2009, p. 1 (versiunea consolidată care include modi
ficările introduse prin Comunicarea Comisiei din 25.2.2009).

(2) După cum sunt definite la articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru
întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în
domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regula
mentului (CE) nr. 70/2001 (JO L 358, 16.12.2006, p. 3).
(3) După cum sunt definite la articolul 2 alineatul (3) și la articolul 2
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1857/2006.

1. La punctul 4.2.2, litera (g) se înlocuiește cu următorul text:

