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Mededeling van de Commissie tot wijziging van de toepassingstermijn van de mededeling van de
Commissie aan de lidstaten ingevolge artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag inzake de toepassing van
de artikelen 92 en 93 van het Verdrag op kortlopende exportkredietverzekering
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 329/06)
I. INLEIDING
De mededeling van de Commissie aan de lidstaten ingevolge
artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag inzake de toepassing van
de artikelen 92 en 93 van het Verdrag op kortlopende export
kredietverzekering (1) („de mededeling van 1997”) is in 1997
vastgesteld en zou gelden voor een periode van vijf jaar vanaf
1 januari 1998. Die mededeling is vervolgens gewijzigd en de
toepassingstermijn ervan is in 2001 (2), 2004 (3) en 2005 (4)
verlengd. Zij is nu van toepassing tot en met 31 december
2010.
In de mededeling van 1997 wordt bepaald dat verhandelbare
risico’s niet mogen worden gedekt door een door de lidstaten
gesteunde exportkredietverzekering. Verhandelbare risico's zijn
commerciële en politieke risico's met betrekking tot openbare
en niet-openbare debiteuren die gevestigd zijn in de in de bijlage
bij die mededeling vermelde landen, met een maximale risico
periode van minder dan twee jaar. Punt 4.4 van de mededeling
van 1997 biedt echter de mogelijkheid om die risico's onder
bepaalde voorwaarden tijdelijk door een openbare of door de
overheid gesteunde exportkredietverzekeraar te laten verzekeren.
In december 2008 heeft de Commissie naar aanleiding van de
financiële crisis de mededeling van de Commissie — Tijdelijke
communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering
van de toegang tot financiering in de huidige financiële en
economische crisis (5) vastgesteld, waarbij de procedure van
punt 4.4. van de mededeling van 1997 tijdelijk werd vereen
voudigd wat betreft het bewijs dat er geen dekking beschikbaar
is voor kortlopende exportkredieten.
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Sinds de vaststelling van de mededeling in 1997 en vóór het
uitbreken van de financiële crisis heeft de Commissie de mede
deling van 1997 slechts in enkele gevallen toegepast. De erva
ring die tot nog toe is opgedaan met het beoordelen van over
heidsmaatregelen in het marktsegment van kortlopende export
kredieten is voornamelijk zeer recent en kan nog niet volledig
worden geëvalueerd. Bovendien kan er als gevolg van de huidige
financiële crisis in sommige lidstaten nog steeds onvoldoende
verzekerings- of herverzekeringscapaciteit zijn om verhandelbare
risico's te dekken, zodat overheidsingrijpen te rechtvaardigen
valt.
Gelet op de beperkte informatie die beschikbaar is en de nood
zaak om bij de behandeling van door de Staat gesteunde kort
lopende exportkredietverzekeringen in een onzekere economi
sche situatie voor continuïteit en rechtszekerheid te zorgen,
heeft de Commissie besloten de toepassingstermijn van de me
dedeling van 1997 te verlengen tot en met 31 december 2012.
II. WIJZIGING VAN DE MEDEDELING VAN 1997
De volgende wijziging van de mededeling van de Commissie
aan de lidstaten ingevolge artikel 93, lid 1, van het EG-Verdrag
inzake de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag
op kortlopende exportkredietverzekering is met ingang van
1 januari 2011 van toepassing:
— Punt 4.5 komt als volgt te luiden:
„Deze mededeling is van toepassing tot en met 31 december
2012.”.

