
A Bizottság közleménye az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek 
elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és 

gazdasági válságban” című közlemény módosítása 

(2009/C 261/02) 

1. BEVEZETÉS 

Az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehető
ségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intéz
kedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban” című 
közleményt 2008. december 17. és 2010. december 31. között 
kell alkalmazni ( 1 ). 

Az összeegyeztethető, korlátozott összegű támogatás odaítélé
sének a 4.2. pont szerinti lehetősége nem alkalmazandó a 
mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó 
vállalkozásokra. A mezőgazdasági termelők kölcsönhöz jutása 
azonban a pénzügyi válság következtében fokozott nehéz
ségekbe ütközik. 

„A tejpiac helyzete 2009-ben” című, a Bizottság által a 
Tanácshoz intézett 2009. július 22-i közlemény (SEC(2009) 
1050) és a Mezőgazdasági Miniszterek Tanácsa 2009. szep
tember 7-i ülésének eredménye nyomán helyénvaló külön a 
mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó 
vállalkozásokra vonatkozó, a Szerződéssel összeegyeztethető, 
korlátozott összegű támogatást bevezetni. 

2. AZ IDEIGLENES KÖZÖSSÉGI KERETRENDSZER 
MÓDOSÍTÁSA 

Az „Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehető
ségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intéz
kedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban” című 
közlemény következő módosításai 2009. október 28-án lépnek 
hatályba: 

1. A 4.2.2. g) pont helyébe a következő szöveg lép: 

„a támogatás odaítélését megelőzően a tagállam arról szóló 
írásos vagy elektronikus nyilatkozatot szerez be az érintett 
vállalkozástól, hogy az milyen más de minimis vagy egyéb 
támogatásban részesült a folyó pénzügyi évben ezen intéz
kedés alapján, és ellenőrzi, hogy a vállalkozás által a 2008. 
január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban kapott 
támogatás teljes összege ezzel együtt sem haladja meg az 

500 000 EUR-s, illetőleg – mezőgazdasági termékek ( 2 ) 
elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatás esetében – a 15 000 EUR-s küszöböt;” 

2. A 4.2.2. h) pont helyébe a következő szöveg lép: 

„a támogatási rendszer ebben a formában alkalmazandó a 
mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával 
foglalkozó vállalkozásokra ( 3 ), kivéve akkor, ha a támoga
tásnak előfeltétele, hogy azt részben vagy egészében az 
elsődleges termelőknek továbbadják. Ha a támogatást mező
gazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállal
kozásoknak ítélik oda (akár közvetlenül, akár úgy, hogy 
mezőgazdasági termékeket feldolgozó és értékesítő vállalko
zások adják tovább), a készpénzes támogatás (illetőleg a 
bruttó támogatástartalom) nem haladhatja meg a 
15 000 EUR-t vállalkozásonként; a mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 
támogatást nem a forgalomba hozott termékek ára vagy 
mennyisége alapján határozzák meg; a mezőgazdasági 
termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 
vállalkozásoknak nyújtott támogatást nem az elsődleges 
termelőktől felvásárolt, illetőleg az érintett vállalkozások 
által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége 
alapján határozzák meg.” 

3. A 4.7. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Az e közleményben előírt ideiglenes támogatási intézke
dések ugyanazon támogatható költség tekintetében nem 
halmozhatók a de minimis rendeletek hatálya alá tartozó 
támogatással. Amennyiben a vállalkozás ezen ideiglenes 
keret hatálybalépése előtt de minimis támogatásban részesült, 
az ezen közlemény 4.2. pontja szerinti intézkedések kere
tében nyújtott támogatás és a de minimis támogatás összege 
2008. január 1. és 2010. december 31. között nem halad
hatja meg az 500 000 EUR-t, illetőleg – mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozá
soknak nyújtott támogatás esetében – a 15 000 EUR-t. A 
4.3., 4.4., 4.5. és 4.6. pont alapján ugyanezen célra korábban 
odaítélt, összeegyeztethető támogatás összegét csökkenteni 
kell a 2008. január 1. után odaítélt de minimis támogatással.”

HU C 261/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.10.31. 

( 1 ) HL C 83., 2009.4.7., 1. o. (a 2009. február 25-i bizottsági közle
ménnyel bevezetett módosításokat is tartalmazó, egységes szerke
zetbe foglalt változat). 

( 2 ) Ezek meghatározását lásd a Szerződés 87. és 88. cikkének a mező
gazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozá
soknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 
1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) 
2. cikkének 2. pontjában. 

( 3 ) Ezek meghatározását lásd az 1857/2006/EK rendelet 2. cikkének 3. 
és 4. pontjában.


