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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 702/2009
af 3. august 2009
om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 555/2008 om gennemførelsesbestemmelser til
Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår
støtteprogrammer, samhandel med tredjelande, produktionskapacitet og kontrol i vinsektoren
betalinger, som medlemsstaterne i henhold til
artikel 103n, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007
foretager i overensstemmelse med nævnte forordning.
Da det dermed ikke er obligatorisk at anmelde stats
støtten i den form, der er fastsat i Rådets forordning
(EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse
af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (3)
og i gennemførelsesbestemmelserne hertil, bør det fast
sættes, at der skal sendes en forenklet meddelelse, for at
det kan kontrolleres, om betalingerne er i overensstem
melse med statsstøttereglerne.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 103za og
85x, og
(5)

Hvis producenterne trækker deres ansøgning om
rydningspræmie tilbage eller slet ikke rydder eller kun
rydder en del af det areal, der står i deres ansøgning,
er der fare for, at de EF-midler, der er afsat til denne
foranstaltning, ikke udnyttes effektivt. Ud over de sank
tioner, der allerede er fastsat i artikel 70, stk. 2, i forord
ning (EF) nr. 555/2008, bør medlemsstaterne kunne
beslutte, at de pågældende producenters ansøgning ikke
skal have prioritet de følgende regnskabsår.

(6)

Det er en uforholdsmæssig stor byrde for de medlems
stater, hvor rydningsansøgningerne kun vedrører et rela
tivt lille areal, at anvende en enkelt procentsats for anta
gelse. Derfor bør medlemsstaterne fritages for at anvende
denne procentsats for antagelse, hvis det areal, de støtte
berettigede ansøgninger vedrører, ligger under en bestemt
tærskel.

(7)

Ifølge bilag VI til forordning (EF) nr. 555/2008 skal der
gives oplysninger om de beløb, der i henhold til enkelt
betalingsordningen er udbetalt for vindyrkningsarealer.
Ifølge bilag VII til samme forordning skal der gives oplys
ninger om det areal, der er omfattet af enkeltbetalinger
for vindyrkningsarealer, og om det gennemsnitlige beløb,
der er udbetalt. Når rettighederne først er tildelt, er det
imidlertid ikke længere muligt at fastslå, til hvilken area
lanvendelse de oprindeligt blev tildelt, og ansøgerne har
heller ikke pligt til at oplyse, om deres årlige enkeltbeta
lingsansøgning er baseret på vindyrkningsarealer.
Derudover får Kommissionen samlede oplysninger om
enkeltbetalingsordningen i henhold til Kommissionens
forordning (EF) nr. 795/2004 af 21. april 2004 om
gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen
i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse
af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger
for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteord
ninger for landbrugere (4). Disse oplysninger omfatter
også vindyrkningsarealer. Derfor bør linjerne til indsæt
telse af oplysninger om betalinger i henhold til enkelt
betalingsordningen udgå af de pågældende tabeller i
forordning (EF) nr. 555/2008.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

For at mindske medlemsstaternes administrative byrde
bør medlemsstaterne under hensyntagen til den enorme
mængde oplysninger, de giver i tabellerne i henhold til
Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (2), og det
forhold, at deres lovgivning ofte foreligger elektronisk,
kunne underrette Kommissionen om deres lovgivning
vedrørende udkast til støtteprogrammer, jf. artikel 2,
stk. 2, i nævnte forordning, ved at de oplyser, på
hvilket websted den pågældende lovgivning kan findes.
I artikel 10, litra b), i forordning (EF) nr. 555/2008
henvises der fejlagtigt til nogle betingelser, der er fastsat
i nævnte artikel. Da betingelserne ikke er fastsat i artik
len, men derimod i forordningen, bør nævnte bestem
melse berigtiges.

(3)

Artikel 19 i forordning (EF) nr. 555/2008 omhandler
finansiel forvaltning af investeringer. For at midlerne
kan udnyttes bedre, bør der være mulighed for at udbe
tale støtte, når nogle af operationerne i forbindelse med
en given foranstaltning er gennemført, samtidig med at
det sikres, at foranstaltningen som helhed gennemføres i
overensstemmelse med ansøgningen. For at lette
gennemførelsen af investeringsprojekter under den nuvæ
rende økonomiske og finansielle krise bør loftet over
forskudsbetalinger desuden forhøjes i 2009 og 2010.

(4)

Ifølge artikel 103n og artikel 180 i forordning (EF) nr.
1234/2007 kan medlemsstaterne i overensstemmelse
med de relevante fællesskabsregler yde statsstøtte til de
foranstaltninger, der er nævnt i artikel 103p, 103t og
103u i samme forordning. Mens traktatens artikel 87
og 89 gælder for produktion af og handel med de
produkter, der er nævnt i artikel 1, litra l), i forordning
(EF) nr. 1234/2007, gælder traktatens artikel 88 ikke for

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

(3) EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.
(4) EUT L 141 af 30.4.2004, s. 1.
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(8)

Forordning (EF) nr. 555/2008 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

støtteansøgningen, træffer medlemsstaten beslutning om
tilbagesøgning af den udbetalte støtte.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den
Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

2.
Modtagere af investeringsstøtte kan anmode om at få
udbetalt et forskud fra de ansvarlige betalingsorganer, hvis
denne mulighed indgår i det nationale støtteprogram.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 555/2008 foretages følgende ændringer:

Forskuddet må ikke overstige 20 % af den offentlige støtte til
investeringen, og betalingen er betinget af, at der er stillet
bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed for 110 % af forskud
det. I tilfælde af investeringer, med hensyn til hvilke den
enkelte beslutning om støtte træffes i 2009 eller i 2010,
kan forskuddet forhøjes indtil 50 % af den offentlige støtte
til investeringen.

1) Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om deres
lovgivning vedrørende det i stk. 1 nævnte udkast til støtte
program, når det er vedtaget eller ændret. Dette kan ske ved,
at Kommissionen oplyses om, på hvilket websted den pågæl
dende lovgivning er offentligt tilgængelig.«

2) Artikel 10, litra b), affattes således:

»b) den fortsatte gennemførelse af foranstaltningen efter
eventuelle nødvendige tilpasninger opfylder betingelserne
i nærværende forordning.«

3) Artikel 19 affattes således:

Garantien frigives, når det ansvarlige betalingsorgan har fast
slået, at de faktiske udgifter, der svarer til den offentlige
støtte til investeringen, overstiger forskuddet.
___________
(*) EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.«

4) I afsnit II, kapitel III, indsættes som artikel 37a:

»Artikel 37a
Meddelelse om statsstøtte
1.
Uanset artikel 5, stk. 8, artikel 16, stk. 3, og artikel 20,
stk. 1, andet afsnit,i nærværende forordning giver medlems
staterne, når de yder statsstøtte i henhold til artikel 103n,
stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (*), Kommis
sionen meddelelse om følgende:

»Artikel 19
Finansiel forvaltning
1.
Støtten kommer til udbetaling, når det er fastslået, at
enten en enkeltoperation eller alle de operationer, der er
omfattet af støtteansøgningen, alt efter hvordan medlems
staten har valgt at forvalte støtteforanstaltningen, er gennem
ført og kontrolleret på stedet.

a) eventuelt en liste over støtteforanstaltninger, der allerede
er godkendt i henhold til traktatens artikel 87, 88 og 89,
og som skal anvendes til gennemførelse af program
merne, eller årsagen til, at den pågældende statsstøtte er
blevet fritaget for anmeldelsespligt

b) i andre tilfælde de oplysninger, der er nødvendige for
vurderingen i henhold til konkurrencereglerne.

Hvis støtten normalt først kommer til udbetaling, når samt
lige operationer er gennemført, udbetales støtten uanset
første afsnit til gennemførte enkeltoperationer, såfremt de
tilbageværende operationer ikke kunne gennemføres på
grund af force majeure eller ekstraordinære omstændigheder,
jf. artikel 31 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (*).

2.
Hvis stk. 1, litra a), finder anvendelse, udfylder
medlemsstaterne tabel 1 i bilag VIIIc og

Hvis kontrollen viser, at en samlet operation, der er omfattet
af støtteansøgningen, ikke er fuldt gennemført af andre
grunde end force majeure eller ekstraordinære omstændighe
der, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 73/2009, og der er
udbetalt støtte efter gennemførelsen af enkeltoperationer, der
indgår som led i den samlede operation, der er omfattet af

a) oplyser, om støtten vil blive ydet i henhold til Kommis
sionens forordning (EF) nr. 1535/2007 (**) vedrørende de
minimis-støtte til primærproduktion af landbrugspro
dukter eller Kommissionens forordning (EF) nr.
1998/2006 (***) vedrørende forarbejdning og afsætning
af landbrugsprodukter eller
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b) oplyser registreringsnummeret og henvisningen til den
gruppefritagelsesforordning, som Kommissionen har
vedtaget på grundlag af Rådets forordning (EF) nr.
994/98 (****), og i henhold til hvilken foranstaltningen
er indført, eller
c) oplyser sagsnummer og referencenummer, under hvilket
Kommissionen har erklæret, at foranstaltningen er
forenelig med traktaten.

L 202/7

artikel 3, stk. 2, i nærværende forordning. Artikel 103k, stk.
2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gælder for disse ændrin
ger.
___________
(*) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(**) EUT L 337 af 21.12.2007, s. 35.
(***) EUT L 379 af 28.12.2006, s. 5.
(****) EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.«
5) I artikel 70 indsættes som stk. 3:

3.
Hvis stk. 1, litra b), finder anvendelse, sender medlems
staterne Kommissionen følgende:
a) tabel 2 i bilag VIIIc for hver af de foranstaltninger, der er
nævnt i artikel 103p, 103t og 103u i forordning (EF) nr.
1234/2007, og som der ydes statsstøtte til
b) tabel 3 i bilag VIIIc, hvis der ydes statsstøtte til salgs
fremstød på tredjelandsmarkeder, jf. artikel 103p i
forordning (EF) nr. 1234/2007
c) tabel 4 i bilag VIIIc, hvis der ydes statsstøtte til høstfor
sikring, jf. artikel 103t i forordning (EF) nr. 1234/2007

»3.
Hvis en producent i et givet regnskabsår trækker sin
ansøgning om rydningspræmie tilbage eller slet ikke rydder
eller kun delvis rydder det areal, som er anført i ansøgnin
gen, kan medlemsstaten beslutte ikke at give producenten
prioritet, jf. artikel 85s, stk. 5, litra b), i forordning (EF) nr.
1234/2008, i de følgende regnskabsår.«
6) I artikel 71 indsættes som stk. 3:
»3.
Uanset stk. 1 gælder den enkelte procentsats for anta
gelse ikke for medlemsstater, der i henhold til artikel 85s,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 har indsendt støtte
berettigede ansøgninger for et areal på under 50 ha.«
7) I bilag VI udgår linje 1 vedrørende enkeltbetalingsordningen.

d) tabel 5 i bilag VIIIc, hvis der ydes statsstøtte til investe
ringer, jf. artikel 103u i forordning (EF) nr. 1234/2007.

8) I bilag VII udgår linje 1 vedrørende enkeltbetalingsordnin
gen.

4.
De oplysninger, der sendes i form af tabellerne i bilag
VIIIc, skal gælde for hele programmets løbetid, medmindre
der senere foretages ændringer i det.

9) Efter bilag VIIIb indsættes bilag VIIIc, der affattes som
angivet i bilaget til nærværende forordning.

5.
Uanset artikel 103n, stk. 4, i forordning (EF) nr.
1234/2007 ændrer medlemsstater, der yder statsstøtte, frem
over deres støtteprogram, ved at de senest den 15. oktober
2009 udfylder de relevante tabeller i bilag VIIIb, jf. dog

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Artikel 1, nr. 4) og 9), anvendes fra den 1. august 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2009.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG VIIIc
Tabel 1
Oplysninger om støtteordninger, der allerede er godkendt i henhold til traktatens artikel 87, 88 og 89, og
oplysninger om, at en given foranstaltning er fritaget for anmeldelsespligt (1)
Medlemsstat (2): ..................................................... De(n) berørte region(er) (hvis det er relevant): .....................................................

Kode for foranstaltning

Støtteforanstaltningens beteg
nelse

Angivelse af ordningens rets
grundlag

Støtteforanstaltningens varighed

Der anføres følgende:
— for foranstaltninger, der er omfattet af de minimis-forordningen: »Enhver støtte, der ydes i henhold til denne
foranstaltning, er i overensstemmelse med de minimis-forordning (EF) nr. 1535/2007 (primærproduktion) eller
forordning (EF) nr. 1998/2007 (forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter)« (3)
— for godkendte støtteordninger: henvisning til Kommissionens beslutning om godkendelse af statsstøtte, herunder
statsstøttenummer og henvisning til brev med godkendelse af støtteforanstaltningen
— for gruppefritaget støtte: henvisning til den individuelle gruppefritagelsesforordning (dvs. forordning (EF) nr.
1857/2006 eller Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 (4)) og registreringsnummeret.

(1)
(2)
(3)
(4)

Meddelelse omhandlet i artikel 37a, stk. 2, i denne forordning.
Angives med det akronym, der anvendes af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.
Det anføres, hvilken forordning der er den gældende.
Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i
henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.
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Tabel 2
Generelt informationsskema (1)
Medlemsstat (2): ..................................................... De(n) berørte region(er) (hvis det er relevant): .....................................................
1.

Identifikation af støtten

1.1. Støttens betegnelse (eller navnet på den støttemodtagende virksomhed, hvis der er tale om individuel støtte)
................................................................................................
................................................................................................
............................
1.2. Kort beskrivelse af støttens formål:
................................................................................................
................................................................................................
............................
Hovedformål (afkryds kun ét formål):



Salgsfremstød i tredjelande (artikel 103p i forordning (EF) nr. 1234/2007)



Høstforsikring (artikel 103t i forordning (EF) nr. 1234/2007)



Investeringer (Artikel 103u i forordning (EF) nr. 1234/2007)

1.3. Støtteordning — individuel støtte
Meddelelsen vedrører:

2.



en støtteordning



individuel støtte

Nationalt retsgrundlag
Det nationale retsgrundlags og gennemførelsesbestemmelsernes betegnelse:
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................

3.

Modtager

3.1. Støttemodtagerens/-modtagernes geografiske placering



i en region/regioner, hvortil der ikke ydes støtte



i en region/regioner, der er støtteberettiget i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) (angiv NUTS-3
niveau eller lavere)



i en region/regioner, der er støtteberettiget i medfør af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) (angiv NUTS-2
niveau eller lavere)



blandet: (specificer) ................................................................................................................................................................
.............

3.2. Hvis der er tale om individuel støtte:
Støttemodtagerens navn: ................................................................................................
...........................................................................
(1) Meddelelse omhandlet i artikel 37a, stk. 3, litra a), i denne forordning.
(2) Angives med det akronym, der anvendes af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.
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Type støttemodtager:



SMV
Antal beskæftigede: ................................................................................................
...........................................................................
Årsomsætning: ................................................................................................................................................................
...................
Årsbalance: ................................................................................................
..........................................................................................
Uafhængighed: ................................................................................................
....................................................................................



stor virksomhed

3.3. Hvis der er tale om en støtteordning:
Type støttemodtagere:



alle virksomheder (store virksomheder og små og mellemstore virksomheder)



kun store virksomheder



små og mellemstore virksomheder



mellemstore virksomheder



små virksomheder



mikrovirksomheder



følgende støttemodtagere: ................................................................................................
...............................................................

Anslået antal støttemodtagere:

4.



under 10



fra 11 til 50



fra 51 til 100



fra 101 til 500



fra 501 til 1 000



over 1 000

Støttens form og finansieringsmidlerne
Under hvilken form støtten stilles til rådighed for modtagerne (specificer — eventuelt særskilt for hver foranstaltning) (fx
direkte tilskud, lån på lempelige vilkår mv.):
................................................................................................
................................................................................................
............................
................................................................................................
................................................................................................
............................
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Tabel 3
Supplerende informationsskema om støtte til salgsfremstød på tredjelandsmarkeder (artikel 103p i forordning
(EF) nr. 1234/2007) (1)
Medlemsstat (2): ..................................................... De(n) berørte region(er) (hvis det er relevant): .....................................................
Det bekræftes::



at reklamekampagnen ikke gælder bestemte virksomheder



at der ikke er risiko for, at reklamekampagnen vil true salget af eller stille produkter fra andre medlemsstater i et
dårligt lys



at reklamekampagnen er i tråd med principperne i forordning (EF) nr. 3/2008, herunder kravet om, at reklame
kampagnen ikke må tage sigte på varemærker. (Som belæg for dette udsagn skal det dokumenteres, at principperne i
forordning (EF) nr. 3/2008 er overholdt).

(1) Meddelelse omhandlet i artikel 37a, stk. 3, litra b), i denne forordning.
(2) Angives med det akronym, der anvendes af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.
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Tabel 4
Supplerende informationsskema om støtte til betaling af høstforsikringspræmier (artikel 103t i forordning (EF)
nr. 1234/2007) (1)
Medlemsstat (2): ..................................................... De(n) berørte region(er) (hvis det er relevant): .....................................................
1.

2.

3.

Det bekræftes:



at støtteforanstaltningen ikke indebærer betaling af forsikringspræmier for store virksomheder og/eller virk
somheder, der beskæftiger sig med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter



at muligheden for dækning af risikoen ikke er knyttet til et enkelt forsikringsselskab eller en gruppe af
selskaber



at støtten ikke er betinget af, at forsikringsaftalen indgås med et selskab etableret i den pågældende medlems
stat.

Følgende tab vil blive dækket af den forsikring, for hvilken præmien finansieres delvis i henhold til den
anmeldte støtteforanstaltning:



a) kun tab forårsaget af usædvanlige vejrforhold, der kan sidestilles med naturkatastrofer som defineret i
artikel 2, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1857/2006



b) ovennævnte tab og andre tab forårsaget af vejrforholdene



c) tab forårsaget af dyre- og plantesygdomme eller skadegørere (uanset om de er kombineret med andre tab
nævnt i dette punkt).

Foreslået støtteintensitet: ...............................................................................
...................................................................................%
NB. Kun i det første af ovennævnte tilfælde (punkt 2, litra a)) er den maksimale støttesats på 80 %, i alle andre
tilfælde (dvs. når der er sat kryds i rubrik b) og/eller c) i punkt 2) er den på 50 %.
Disse betingelser vedrører den maksimale støtteintensitet for den sammenlagte statsstøtte og EF-støtte, jf.
artikel 103n, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(1) Meddelelse omhandlet i artikel 37a, stk. 3, litra c), i denne forordning.
(2) Angives med det akronym, der anvendes af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer.
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Tabel 5
Supplerende informationsskema om støtte til investeringer (artikel 103u i forordning (EF) nr. 1234/2007) (1)
Medlemsstat (2): ..................................................... De(n) berørte region(er) (hvis det er relevant): .....................................................
1.

Støttens omfang og modtagere

1.1.

Støtten ydes til følgende materielle eller immaterielle investeringer, der generelt forbedrer virksomhedens resul
tater (sæt kryds ud for det relevante):

1.2.

1.3.



i forarbejdningsfaciliteter



i vinbedriftinfrastruktur



i markedsføring af vin.

Støtten vedrører (sæt kryds ud for det relevante):



produktion eller markedsføring af produkter, der er omhandlet i bilag XIb til forordning (EF) nr.
1234/2007



udvikling af nye produkter, processer og teknologier i forbindelse med de produkter, der er omhandlet i
bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007.

Det bekræftes, at støtten ikke ydes til en virksomhed i vanskeligheder i den betydning, der er angivet i Fælles
skabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder:



ja

1.4.

Denne meddelelse er omfattet af følgende bestemmelse i rammebestemmelserne for landbrug — derfor bekræftes
følgende i hvert enkelt tilfælde:

1.4.1.



punkt IV.B.2., litra a) (artikel 15 i forordning (EF) nr. 800/2008); i dette tilfælde bekræftes det, at:



støtten opfylder betingelserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 800/2008 (statsstøtte til små og mellemstore
virksomheder)



punkt IV.B.2., litra b) (artikel 13 i forordning (EF) nr. 800/2008); i dette tilfælde bekræftes det, at:



støtten opfylder betingelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 800/2008 (regional investeringsstøtte)



punkt IV.B.2., litra c) (Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte med regionalt sigte for 20072013 (3)); i dette tilfælde bekræftes det, at:



støtten opfylder betingelserne i Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte med regionalt sigte for
2007-2013 (i dette tilfælde foretages vurderingen af støtten på grundlag af rammebestemmelserne for statsstøtte med
regionalt sigte. Den relevante del i det generelle anmeldelsesskema (bilag til Kommissionens forordning (EF) nr.
1627/2006 (4)) skal udfyldes).



punkt IV.B.2., litra d) (støtte til mellemstore virksomheder i områder, der ikke er berettigede til regional
støtte); i dette tilfælde:

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

er der da støttemodtagere, som er SMV’er?



ja



nej

Er svaret ja, anvendes punkt 1.4.1. ovenfor (punkt IV.B.2., litra a), i rammebestemmelserne for landbrug).
(1)
(2)
(3)
(4)

Meddelelse omhandlet i artikel 37a, stk. 3, litra d), i denne forordning.
Angives med det akronym, der anvendes af Kontoret for Den Europæiske Uions Publikationer.
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Den Europæiske Unions Tidende

Er svaret nej, kan det da bekræftes, at støtten kun vil blive ydet til mellemstore virksomheder (dvs. under 750
ansatte og/eller en omsætning på under 200 mio. EUR)?



ja

I dette tilfælde skal den relevante del i det generelle anmeldelsesskema (bilag til forordning (EF) nr. 1627/2006)
vedrørende de støtteberettigede udgifter udfyldes)
2.

Individuel støtte
Vil de støtteberettigede investeringer kunne overstige 25 mio. EUR, eller vil støtten kunne overstige 12 mio.
EUR?



ja



nej

I bekræftende fald gives her alle oplysninger til brug for en individuel vurdering af støtten:
................................................................................................................................................................
.....................................................
3.

Støtteintensitet
NB. Disse betingelser vedrører den maksimale støtteintensitet for den sammenlagte statsstøtte og EF-støtte, jf.
artikel 103n, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

3.1.

Hvis støttemodtagerne er SMV'er (artikel 15 i forordning (EF) nr. 800/2008), er den maksimale støtteintensitet til
de støtteberettigede investeringer følgende i:

3.1.1.

fjernområder: .......................... (højst 75 %)

3.1.2.

de mindre øer i Det Ægæiske Hav (1): .......................... (højst 65 %)

3.1.3.

områder, der er støtteberettiget i henhold til artikel 87, stk. 3, litra a): .......................... (højst 50 %)

3.1.4.

andre områder: .......................... (højst 40 %)

3.2.

For støtte, der er omfattet af artikel 13 i forordning (EF) nr. 800/2008 (regional investeringsstøtte), eller
Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013, er den maksimale
støtteintensitet følgende:

3.2.1.

for SMV’er:

3.2.1.1. for så vidt angår støtteberettigede investeringer i områder omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a):
(højst 50 % eller maksimumsbeløbet i den regionale oversigt, der er godkendt for den pågældende medlemsstat
for perioden 2007-2013)
3.2.1.2. for så vidt angår støtteberettigede investeringer i andre områder, der er berettigede til regionalstøtte: .................
(højst 40 % eller maksimumsbeløbet i den regionale oversigt, der er godkendt for den pågældende medlemsstat
for perioden 2007-2013)
3.2.2.

for mellemstore virksomheder som omhandlet i artikel 28, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1698/2005 (ikke SMV'er,
men under 750 ansatte eller en omsætning på under 200 mio. EUR):

3.2.2.1. for så vidt angår støtteberettigede investeringer i områder omfattet af traktatens artikel 87, stk. 3, litra a):
(højst 25 % eller maksimumsbeløbet i den regionale oversigt, der er godkendt for den pågældende medlemsstat
for perioden 2007-2013)
3.2.2.2. for så vidt angår støtteberettigede investeringer i andre områder, der er berettigede til regionalstøtte: .................
(højst 20 % eller maksimumsbeløbet i den regionale oversigt, der er godkendt for den pågældende medlemsstat
for perioden 2007-2013)
(1) Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 (EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1).

4.8.2009

DA

4.8.2009

3.2.3.

Den Europæiske Unions Tidende

Findes der støttemodtagere, som er større end de mellemstore virksomheder, der er nævnt under punkt 3.2.2.
(dvs. store virksomheder):



ja



nej

Er svaret ja, kan det da bekræftes, at den maksimale støtteintensitet højst svarer til det maksimumsbeløb, der er
fastsat i den oversigt over regionalstøtte, som er godkendt for den pågældende medlemsstat for perioden 20072013?



ja

I så fald skal den maksimale støtteintensitet anføres i ovennævnte regionale oversigt.
Den relevante maksimale støtteintensitet i den pågældende oversigt over regionalstøtte er ......................... %.
3.3.

For investeringsstøtte til mellemstore virksomheder i områder, der ikke er berettigede til regionalstøtte, er den
maksimale støtteintensitet: .......................... (højst 20 %).

4.

Kriterier for støtteberettigelse og udgifter

4.1.

Det bekræftes:

4.2.



at støtten ikke gives til investeringer, for hvilke en fælles markedsordning, herunder også direkte støtte
ordninger, der finansieres af EGFL, opstiller produktionsrestriktioner eller begrænsninger for EF-støtten til
de enkelte landbrugere, bedrifter eller forarbejdningsanlæg, som vil kunne øge produktionen ud over disse
restriktioner og begrænsninger



at støtten ikke vedrører køb af brugt udstyr, når der er tale om støtte til mellemstore eller store virk
somheder.

For investeringsstøtte i områder, der ikke er berettigede til regionalstøtte:
Svarer de udgifter, der er berettiget til investeringsstøtte, fuldt ud til de støtteberettigede udgifter, der er anført i
Kommissionens rammebestemmelser for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013?



ja



nej

Er svaret nej, og hvis modtagerne er SMV'er, kan det da bekræftes, at de støtteberettigede udgifter er i over
ensstemmelse med artikel 15, stk. 3, i forordning (EF) nr. 800/2008?


5.

ja

Andre oplysninger
Er anmeldelsen vedlagt dokumentation, der viser, at støtten er målrettet efter klart definerede mål, der afspejler
udpegede strukturelle og områdemæssige behov og strukturelle ulemper?



ja



nej

Er svaret ja, bedes dokumentationen anført i et bilag, der vedlægges dette supplerende informationsskema.«
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