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Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη σχετικά µε την τροποποίηση της ανακοίνωσης βάσει του
άρθρου 93 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης στη
βραχυπρόθεσµη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
(2005/C 325/11)
I. Εισαγωγή
Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη βάσει του
άρθρου 93 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ για την εφαρµογή των
άρθρων 92 και 93 της συνθήκης στη βραχυπρόθεσµη ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων (1) (στο εξής: «η ανακοίνωση του 1997»)
εκδόθηκε το 1997 και προβλεπόταν να ισχύσει επί µία πενταετία,
από την 1η Ιανουαρίου 1998 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002.
Το 2001, η Επιτροπή θέσπισε τροποποίηση της ανακοίνωσης του
1997 (2) (στο εξής. «η τροποποίηση του 2001») σχετικά µε τον
ορισµό των «εµπορεύσιµων» κινδύνων, οι οποίοι δεν µπορούν να
καλύπτονται από ασφαλιστές εξαγωγικών πιστώσεων µε την υποστήριξη του ∆ηµοσίου. Με την τροποποίηση του 2001 παρατάθηκε
επίσης η ισχύς της ανακοίνωσης του 1997 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2004. Η ισχύς της ανακοίνωσης του 1997 παρατάθηκε περαιτέρω
µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2005 µε ανακοίνωση που εξεδόθη από
την Επιτροπή το 2004 (3).
Το σηµείο 2.6 της ανακοίνωσης του 1997, όπως αυτό διατυπώνεται στην τροποποίηση του 2001, προβλέπει τα εξής:
«Η δυναµικότητα της ιδιωτικής αγοράς αντασφαλίσεων είναι
διαφορετική. Αυτό σηµαίνει ότι ο ορισµός των εµπορεύσιµων
κινδύνων δεν είναι αµετάβλητος και ενδέχεται να τροποποιηθεί
µε την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, ο ορισµός µπορεί να
επανεξετασθεί, ειδικότερα κατά τη λήξη της παρούσας ανακοίνωσης (στις 31 ∆εκεµβρίου 2004). Η Επιτροπή θα διεξάγει
διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και τα λοιπά ενδιαφερόµενα
µέρη για τις εν λόγω επανεξετάσεις (10). Οι τροποποιήσεις του
ορισµού, στο µέτρο που είναι αναγκαίες θα λαµβάνουν υπόψη
το πεδίο εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, ώστε να αποφεύγεται κάθε
σύγκρουση ή έλλειψη ασφάλειας του δικαίου.
(10) Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα ζητήσει τη βοήθεια του
Συµβουλίου (για παράδειγµα της οµάδας εξαγωγικών
πιστώσεων)».
Στην εισαγωγή της τροποποίησης του 2001 αναφέρονται ακόµη τα
εξής:
«Η Επιτροπή επιθυµεί να ενηµερώσει τα κράτη µέλη και τα
ενδιαφερόµενα µέρη ότι σκοπεύει να προβεί το 2003 σε
περαιτέρω µελέτη ώστε να ελέγξει τη δυνατότητα της ιδιωτικής
αγοράς αντασφαλίσεων να προσαρµοσθεί σε περαιτέρω
επέκταση του ορισµού των εµπορεύσιµων κινδύνων
προκειµένου να καλυφθεί ένα ευρύτερο φάσµα εµπορικών
κινδύνων, που να περιλαµβάνει ενδεχοµένως τους εµπορικούς
κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν σε όλες τις χώρες του
κόσµου. Αν τα αποτελέσµατα της µελέτης και οι διαβουλεύσεις
µε τα κράτη µέλη επιβεβαιώσουν ότι είναι δυνατή µία τέτοια
κάλυψη, θα τροποποιήσει αναλόγως τον ορισµό των εµπορεύ(1) ΕΕ C 281 της 17.9.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 217 της 2.8.2001, σ. 2.
(3) ΕΕ C 307 της 11.12.2004, σ. 12.

σιµων κινδύνων στο πλαίσιο της γενικής επανεξέτασης, το
2004, της ανακοίνωσης του 1997.».
Μετά την ολοκλήρωση µελέτης για την κατάσταση στην ιδιωτική
αγορά αντασφαλίσεων στον τοµέα της ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων και µετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη, τόσο στο
πλαίσιο της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου για τις εξαγωγικές
πιστώσεις όσο και σε πολυµερή συνεδρίαση για τις κρατικές
ενισχύσεις, καθώς επίσης µε άλλους ενδιαφερόµενους, η Επιτροπή
αποφάσισε να µην επιφέρει καµία αλλαγή στον ορισµό των «εµπορεύσιµων» κινδύνων ο οποίος διατυπώνεται στην τροποποίηση του
2001. Παρόλα αυτά, λόγω της έλλειψης διαθεσιµότητας ή ανεπάρκειας στην πλειονότητα των κρατών µελών της ασφαλιστικής
κάλυψης εξαγωγικών πιστώσεων που προσφέρουν οι ασφαλιστές
του ιδιωτικού τοµέα σε µικρές επιχειρήσεις µε περιορισµένο εξαγωγικό κύκλο εργασιών, εξαιτίας της ανύπαρκτης ή πολύ χαµηλής
αποδοτικότητας, η οποία αντανακλά το ανεπαρκές περιθώριο ξένων
χωρών/αγοραστών, καθώς και την έλλειψη εκπαίδευσης και γνώσης
της περιπλοκότητας της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων από την
πλευρά των εν λόγω επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να είναι υψηλό
το κόστος παροχής συµβουλών και διεκπεραίωσης, η Επιτροπή είναι
διατεθειµένη να θεωρήσει τους κινδύνους τους που σχετίζονται µε
εξαγωγές ως προσωρινώς «µη εµπορεύσιµους» στα κράτη µέλη
εκείνα όπου δεν υπάρχει επαρκής προσφορά από µέρους της ιδιωτικής αγοράς, λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη των εµπορικών ασφαλιστών να προσαρµοσθούν στην αύξηση του µεγέθους
της αγοράς συνεπεία της διεύρυνσης της ΕΕ.
Η νέα αυτή διάταξη θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2006 µέχρι
τις 31 ∆εκεµβρίου 2010. Πάντως, η Επιτροπή θα εξετάσει την
κατάσταση που επικρατεί στην αγορά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες πραγµατοποιούν περιορισµένο εξαγωγικό κύκλο
εργασιών εντός τριετίας. Σε περίπτωση που αποδειχθεί επαρκής η
προσφορά ασφαλιστικής κάλυψης εξαγωγικών πιστώσεων στην
ιδιωτική αγορά για τέτοιου είδους ΜΜΕ, η Επιτροπή θα τροποποιήσει την παρούσα ανακοίνωση θεωρώντας τους συνδεόµενους µε
εξαγωγές κινδύνους τους ως «εµπορεύσιµους».
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παρατείνει την ισχύ της ανακοίνωσης του 1997 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2010.
Η Επιτροπή επιθυµεί να ενηµερώσει τα κράτη µέλη και τους ενδιαφερόµενους ότι το έτος 2010 θα επανεξετάσει τη δυναµικότητα
της ιδιωτικής αγοράς αντασφαλίσεων, ούτως ώστε να προσαρµοσθεί
καταλλήλως, εάν κριθεί αναγκαίο, ο ορισµός των «εµπορεύσιµων»
κινδύνων, ιδίως αναφορικά µε τη νέα κατάσταση η οποία θεωρείται
ότι δηµιουργεί «µη εµπορεύσιµους» κινδύνους.

II. Τροποποιήσεις στην ανακοίνωση του 1997
Από 1ης Ιανουαρίου 2006 τίθενται σε ισχύ οι ακόλουθες τροποποιήσεις της ανακοίνωσης του 1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την τροποποίηση του 2001:
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1. Στο σηµείο 2.5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την
πρώτη παράγραφο:
«Κατά παρέκκλιση από τον ορισµό των “εµπορεύσιµων” κινδύνων
που περιλαµβάνεται στο πρώτο εδάφιο της προηγούµενης
παραγράφου, εφόσον και στον βαθµό που δεν υπάρχει ιδιωτική
αγορά ασφαλίσεων σε ένα κράτος µέλος, οι εµπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι για κρατικούς και µη κρατικούς οφειλέτες που
είναι εγκατεστηµένοι στις χώρες οι οποίες απαριθµούνται στο
παράρτηµα θεωρούνται ως προσωρινώς µη εµπορεύσιµοι,
εφόσον αναλαµβάνονται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες
εµπίπτουν στον σχετικό ορισµό της ΕΕ (1) και των οποίων ο
συνολικός ετήσιος εξαγωγικός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει
το ποσό των 2 εκατοµµυρίων ευρώ (2). Στην περίπτωση αυτή, ο
εκάστοτε κρατικός ή υποστηριζόµενος από το ∆ηµόσιο ασφαλιστής εξαγωγικών πιστώσεων ευθυγραµµίζει, στο µέτρο του
δυνατού, τα ασφάλιστρα που εφαρµόζει για τέτοιους “µη εµπορεύσιµους” κινδύνους µε τα ασφάλιστρα που χρεώνονται αλλού
από ασφαλιστές εξαγωγικών πιστώσεων για τη συγκεκριµένη
κατηγορία κινδύνων, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, το
περιορισµένο περιθώριο ξένων αγοραστών, τα χαρακτηριστικά
των ασφαλιζόµενων επιχειρήσεων και τα συναφή κόστη. Τα
κράτη µέλη που σκοπεύουν να υποβάλουν κοινοποίηση στην
Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της ανωτέρω ρήτρας
υπόκεινται στην ίδια διαδικασία και στις ίδιες προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο κατωτέρω σηµείο 4.4 για την εφαρµογή της

(1) Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά
µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36, όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί
µελλοντικώς.
2
( ) Ο υπολογισµός του συναφούς ετήσιου εξαγωγικού κύκλου εργασιών
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παραρτήµατος I της
σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, όπως
ενδέχεται να τροποποιηθεί µελλοντικώς. Οι διατάξεις του άρθρου 4
παράγραφος 2 του παραρτήµατος I εφαρµόζονται κατ' αναλογία σε
σχέση µε τον ετήσιο εξαγωγικό κύκλο εργασιών της εκάστοτε
επιχείρησης.
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ρήτρας διαφυγής. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να θέσει
τέλος στην εφαρµογή της εν λόγω ρήτρας ή να αναθεωρήσει τις
προϋποθέσεις εφαρµογής της σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη
εάν διαπιστώσει ότι η δυναµικότητα της ιδιωτικής αγοράς
ασφαλίσεων στο συγκεκριµένο τµήµα µεταβάλλεται κατά τη
διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας ανακοίνωσης».
2. Το σηµείο 2.6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η δυναµικότητα της ιδιωτικής αγοράς αντασφαλίσεων είναι
διαφορετική. Αυτό σηµαίνει ότι ο ορισµός των εµπορεύσιµων
κινδύνων δεν είναι αµετάβλητος και ενδέχεται να τροποποιηθεί
µε την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, ο ορισµός µπορεί να
επανεξετασθεί, ειδικότερα κατά τη λήξη της παρούσας ανακοίνωσης. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει διαβουλεύσεις µε αντιπροσώπους των κρατών µελών µε συναφή πείρα στον υπό εξέταση
τοµέα και µε τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη για τις εν λόγω
επανεξετάσεις. Οι τροποποιήσεις του ορισµού, στο µέτρο που
είναι αναγκαίες, θα λαµβάνουν υπόψη το πεδίο εφαρµογής της
κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την ασφάλιση εξαγωγικών
πιστώσεων, ώστε να αποφεύγεται κάθε σύγκρουση ή έλλειψη
ασφάλειας του δικαίου».
3. Το σηµείο 4.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«Η παρούσα ανακοίνωση εφαρµόζεται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2010».

