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II
(Незаконодателни актове)

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 7 юни 2012 година
за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство
Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за
взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз и
протокола от 2001 г. към нея
(2012/305/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

(4)

Споразумението следва да бъде сключено.

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 82, параграф 1, буква г) във връзка с
член 218, параграф 6, буква а) от него,

(5)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията
на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на
пространството на свобода, сигурност и правосъдие,
приложен към Договора за Европейския съюз и
Договора за функционирането на Европейския съюз, посо
чените държави-членки уведомиха за желанието си да
вземат участие в приемането и прилагането на настоящото
решение.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно
позицията на Дания, приложен към Договора за Евро
пейския съюз и Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, Дания не участва в приемането на
настоящото решение и не е обвързана него, нито от
неговото прилагане,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като взе предвид одобрението на Европейския парламент,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 19 декември 2002 г. Съветът упълномощи председа
телството, подпомагано от Комисията, да започне
преговори с Исландия и Норвегия с оглед прилагането
на някои разпоредби на Конвенцията от 29 май
2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
между държавите-членки на Европейския съюз и
протокола към нея от 2001 г. (наричана по-нататък „кон
венцията“).
В съответствие с Решение 2004/79/ЕО (1) Споразумението
между Европейския съюз и Република Исландия и
Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на
конвенцията (наричано по-нататък „споразумението“) бе
подписано на 19 декември 2003 г., при условие за
сключването му.
Споразумението все още не е сключено. С влизането в
сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.
процедурите, които трябва да бъдат следвани от Съюза
за сключването на споразумението, се уреждат от член
218 от Договора за функционирането на Европейския
съюз.

(1) ОВ L 26, 29.1.2004 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия
и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на
Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по нака
зателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския
съюз и протокола от 2001 година към нея (2) (наричано понататък „споразумението“) се одобрява от името на Съюза.
Член 2
Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(та),
упълномощено(и) да извърши(ат) от името на Съюза нотифика
цията, предвидена в член 6, параграф 1 от споразумението, с
което да обвърже(ат) Съюза (3).
(2) ОВ L 26, 29.1.2004 г., стр. 3.
(3) Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в
Офицален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на
Съвета.
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Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.
Член 4
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 7 юни 2012 година.
За Съвета
Председател
M. BØDSKOV

14.6.2012 г.
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА
от 12 юни 2012 година
за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства,
предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската
общност и Република Мозамбик
(2012/306/ЕС)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 43, параграф 2, във връзка с член
218, параграф 6, буква а) от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като взе предвид одобрението на Европейския парламент,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

На 22 ноември 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО)
№ 1446/2007 относно сключването на Споразумението
за партньорство в областта на рибарството между Евро
пейската общност и Република Мозамбик (1) (наричано
по-нататък „споразумението“). Към споразумението бе
приложен протокол за определяне на възможностите за
риболов и финансовите средства, предвидени в споразуме
нието (2). Действието на посочения протокол изтече на
31 декември 2011 г.
Съюзът договори с Мозамбик нов Протокол за определяне
на възможностите за риболов и финансовите средства,
предвидени в Споразумението за партньорство в областта
на рибарството между Европейската общност и Република
Мозамбик (наричан по-нататък „протоколът“), с който на
корабите на ЕС се предоставят възможности за риболов
във водите, върху които Мозамбик упражнява суверенитет
или юрисдикция по отношение на рибарството.
В резултат на тези преговори протоколът бе парафиран на
2 юни 2011 г.

(1) ОВ L 331, 17.12.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 331, 17.12.2007 г., стр. 39.

(4)

В съответствие с Решение 2012/91/ЕС на Съвета (3)
протоколът бе подписан и се прилага временно.

(5)

Протоколът следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Протоколът за определяне на възможностите за риболов и
финансовите средства, предвидени в Споразумението за партнь
орство в областта на рибарството между Европейската общност и
Република Мозамбик (4) се одобрява от името на Съюза.

Член 2
Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и)
да извърши(ат) от името на Европейския съюз предвиденото в
член 16 от протокола уведомление, за да се изрази съгласието на
Европейския съюз да бъде обвързан с протокола (5).

Член 3
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 12 юни 2012 година.

За Съвета
Председател
M. GJERSKOV

(3) ОВ L 46, 17.2.2012 г., стр. 3.
(4) Протоколът е публикуван в ОВ L 46, 17.2.2012 г., стр. 4 заедно с
решението за подписването му.
(5) Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в
Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат
на Съвета.
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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 501/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 юни 2012 година
за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените
(Zhenjiang Xiang Cu) (ЗГУ)
географски указания (
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(6)

Тъй като няма специфично законодателство на Евро
пейския съюз, оцет с по-ниска киселинност може да
бъде законно произведен и търгуван в рамките на ЕС,
както и внесен в Европейския съюз. Освен това
(Zhenjiang Xiang Cu) представлява оризов
оцет с отличителните характеристики на такъв и е
свързан с китайската кухня. Следователно нито има
риск от объркване сред потребителите, нито може да се
установи опит за застрашаване на справедливите и тради
(Zhenjiang Xiang Cu) се
ционни практики, ако
търгува в ЕС с минимално общо съдържание на киселини
от 4,5 g на 100 ml.

(7)

Доколкото е известно на Комисията, Китай е готов да
приеме минимално ниво на киселинност за
(Zhenjiang Xiang Cu) в размер на 5 g на 100 ml, което
съответно ще удовлетвори изискването на германските
власти и на посочения по-горе Европейски стандарт EN
13188. Германия потвърди, че това би премахнало
опасенията ѝ.

(8)

В интерес на най-широкия консенсус минималното общо
(Zhenjiang Xiang
съдържание на киселини в
Cu) следва да се определи на 5,00 g на 100 ml.

(9)

Предвид гореизложеното наименованието
(Zhenjiang Xiang Cu) следва да се впише в регистъра на
защитените наименования за произход и защитените
географски указания.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет за защи
тените географски указания и защитените наименования
за произход,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от
20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и
наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и
по-специално член 7, параграф 5, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
510/2006 в Официален вестник на Европейския съюз бе
публикувана заявката на Китай от 16 юли 2007 г. за
(Zhenjiang
регистриране на наименованието „
Xiang Cu)“ като защитено географско указание (ЗГУ) (2).

(2)

Германия подаде възражение срещу регистрацията
съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
510/2006. Възражението бе счетено за допустимо въз
основа на член 7, параграф 3, първа алинея, буква в) от
същия регламент.

(3)

С писмо от 2 август 2011 г. Комисията призова засег
натите страни да постигнат споразумение помежду си.

(4)

Тъй като Германия и Китай не постигнаха формално
съгласие в рамките на предвидения срок и в предвидената
форма, Комисията следва да приеме решение в съот
ветствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 510/2006.

(5)

Във възражението се твърди, че регистрацията на
(Zhenjiang Xiang Cu) би застрашила същест
вуването на наименования, търговски марки или
продукти, както е посочено в член 7, параграф 3, буква
в) от Регламент (ЕО) № 510/2006, поради по-ниското
минимално общо съдържание на киселини в оцета
(4,5 g) от определеното по немското законодателство и в
Европейския стандарт EN 13188 (5,0 g). Според подателя
на възражението съдържанието на оцетна киселина пред
ставлява решаващ критерий за качество на оцет и поради
това е на мнение, че пускането на пазара на такъв оцет в
Европейския съюз би било подвеждащо за потребителя,
като това би довело до нарушаване на конкуренцията.

(1) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
(2) ОВ C 254, 22.9.2010 г., стр. 10.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Наименованието, посочено в приложението към настоящия
регламент, се вписва в регистъра.
Член 2
Актуализираният текст на единния документ фигурира в
приложение II към настоящия регламент.
Член 3
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

14.6.2012 г.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 13 юни 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:
Клас 1.8: Други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.)
КИТАЙ
(Zhenjiang Xiang Cu) (ЗГУ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА
„

“ (ZHENJIANG XIANG CU)
ЕО №: CN-PGI-0005-0630-16.07.2007
ЗГУ ( Х ) ЗНП ( )

1.

Наименование
„

2.

“ (Zhenjiang Xiang Cu)

Държава членка или трета държава
Китайска народна република

3.

Описание на земеделския продукт или храна

3.1. Вид продукт
Клас 1.8: Други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.)
3.2. Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1
Zhenjiang Xiang Cu е вид оризов оцет, който се получава от ферментирал ориз, основна суровина за който е
лепкавият ориз. Има силно изразен аромат и деликатен вкус. Има ярък бляскаво-червенокафяв цвят. Има силно
изразен аромат на пържен ориз и на ферментирали продукти. Вкусът е наситен и мек, деликатен и свеж, възкисел,
но не стипчив, приятен и леко сладникав. В зависимост от производствената спецификация общата киселинност
(изразена като оцетна киселина) е в рамките на 5,00 g — 6,00 g на 100 ml (не повече от 15,50 g), фиксирана
киселина (изразена като млечна киселина) — 1,20 g — 1,60 g на 100 ml, азот в аминокиселина (изразен като азот)
— 0,12 g — 0,18 g на 100 ml и редуцираща захар (изразена като декстроза) — над 2,20 g на 100 ml.
В зависимост от продължителността на съхраняването Zhenjiang Xiang Cu се разделя на две категории — „Ароматен
оцет“, който е обичайната форма със срок на съхранение над 180 дни, и „Отлежал оцет“, с който се определя
ароматен оцет от Zhenjiang със срок на съхранение над 365 дни.
3.3. Суровини
1. Лепкав ориз: от района на Zhenjiang. Той е с добро постоянно качество, силно лепкав и със съответното
съдържание на суров протеин. Съдържанието на амилопектин може да достигне 100°.
2. Пшенични трици: получени от първокачествена местна пшеница, богата на хранителните вещества, необходими за
оцетнокиселата ферментация.
3. Оризови люспи: получени от обработка на местен ориз; играят ролята на преносител и образуват специалната
газова среда за развитието на оцетнокиселите бактерии при ферментацията.
4. Daqu: активизира развитието на бактериалните щамове, предизвикващи озахаряване (ферментация по традиционни
технологии от първокачествени местни суровини, като пшеница, ечемик и зелен грах).
5. Пържен ориз: супа от лепкав мек печено-пушен ориз от местен първокачествен сорт; това е основната съставка за
получаване на характерния аромат и цвят на ароматния оцет от Zhenjiang.
6. Вода: чиста вода, събрала се благодарение на специфичната геоморфология на района на Zhenjiang, богата на
разнообразни минерални вещества. Има леко сладникав вкус, както и подходящи за ферментацията на оцета
твърдост и pH.
3.4. Фураж (само за продукти от животински произход)
—
3.5. Специфични етапи, през които трябва да премине производството в определения географски район
Производството на Zhenjiang Xiang Cu, включително приготвянето на мъстта от Daqu и оризово вино, ферментацията
на мъстта, извличането на оцета, парообработката и съхраняването/отлежаването на суровия оцет трябва да се
извършват в определения географски район.
3.6. Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.
Стъклени бутилки в съответствие с хигиенните изисквания; външната опаковка може да представлява картонени
кутии.
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3.7. Специфични правила за етикетиране
Етикетът на Zhenjiang Xiang Cu се отпечатва и фиксира трайно върху бутилката. Основните елементи на етикета са
името на продукта (Zhenjiang Xiang Cu), производствената технология (ферментация в твърдо състояние), категорията
на оцета (ферментирал оцет), основни съставки, нетно тегло, име и адрес на производителя, дата на производство и
стандартизираният код на продукта.
4.

Кратко описание на географския район
Област Zhenjiang е разположена в югоизточната част на Китай и по южното крайбрежие на река Яндзъ. Разположена
е между 31°37′—32°19′ северна ширина и 118°58′—119°58′ източна дължина. Областта включва градовете Jurong,
Danyang, Yangzhong, областите Dantu, Jingkou, Runzhou, както и зоната на развитие Zhenjiang.

5.

Връзка с географския район

5.1. Специфична характеристика на географския район
Zhenjiang е разположена в югоизточната част на Китай, на мястото, където се сливат реката Яндзъ и Големият канал.
Областта се характеризира с типичен влажен мусонен климат с преход от умерена топла зона към субтропична зона.
Средногодишната продължителност на слънцегреенето е 2 050,7 часа, степента на слънцегреенето е 46,8 %, средно
годишната температура е 15,4 °C, средната влажност е 77 % и средногодишните валежи са над 1 000 mm. Областта
Zhenjiang се състои от широки ниски хълмове, плодородни обработваеми земи, сложна речна мрежа, както и
множество малки острови и пристанища по реката; районът е в зеленина, климатът е приятен, влажен и с много
светлина.
5.2. Специфична характеристика на продукта
Zhenjiang Xiang Cu има силно изразен бляскаво-червенокафяв цвят. Оцетът е със силно изразен аромат на пържен
ориз и на ферментирали продукти. Вкусът е наситен и мек, макар и с възкисел привкус, който е букет от оцетна
киселина, млечна киселина, ябълчена киселина, янтарна киселина, лимонена киселина и глюконова киселина, но не е
особено стипчив. Оцетът е деликатен и свеж, приятен и леко сладникав.
5.3. Причинно-следствена връзка между географския район и специфичното качество, репутацията или други особености
на продукта
Областта Zhenjiang е разположена в югоизточната част на Китай и се характеризира с типичен влажен мусонен
климат с преход от умерена топла зона към субтропична зона. Разположена е на мястото, където се сливат реката
Яндзъ и Големият канал, обхваща ниски зелени хълмове, плодородни обработваеми земи, сложна речна мрежа, както
и множество малки острови и пристанища по реката. Тя е богата на земеделски култури, като ориз, пшеница, ечемик
и зелен грах, с много вторични продукти, като пшенични трици и оризови люспи. Фактът, че Zhenjiang е влажна и
зелена област способства появата и разпространението на оцетнокиселите бактерии. Водата от хълмовете и от изворите
се събира в реките, езерата и влажните зони, след като е преминала през камъни и скали, в резултат на което е богата
на минерали и има ярко изразен леко сладък вкус, много подходящ при получаване на оцет чрез ферментация.
Град Zhenjiang е известен отдавна като „град в планинската гора и родина на оцета“. Жителите на Zhenjiang са
започнали производството на оцет преди 1 400 години. Употребата на Zhenjiang Xiang Cu се установява по времето
на династията Лианг; смятан е за най-добрия оризов оцет в ранния класически период на китайската медицина и е
спечелил международна златна награда по времето на династията Кинг. Оцетът Zhenjiang Xiang Cu е станал визитната
картичка на града. В града има почти 100 фабрики за производство на оцет, ароматът на оцет се усеща във въздуха и
навсякъде се наблюдават хранителни навици и култура, свързани с оцета.
Препратка към публикуваната спецификация
(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 502/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 юни 2012 година
за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки,
наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 на Съвета върху вноса на някои крепежни
елементи от неръждаема стомана и техните части, с произход от Китайската народна република,
посредством вноса на някои крепежни елементи от неръждаема стомана и техните части,
изпращани от Малайзия, Тайланд и Филипините, независимо дали са декларирани с произход
от Малайзия, Тайланд и Филипините, и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на
тези елементи
Б. СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от
30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от
страни, които не са членки на Европейската общност (1) („ос
новният регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и
член 14, параграф 5 от него,

(4)

В. ОСНОВАНИЯ
(5)

Комисията разполага с достатъчно prima facie доказа
телства, че антидъмпинговите мерки върху вноса на
някои крепежни елементи от неръждаема стомана и
техните части, с произход от Китайската народна
република, се заобикалят посредством претоварване през
Малайзия, Тайланд и Филипините.

(6)

Доказателствата рrima facie, с които разполага Комисията,
са следните:

(7)

След налагането на мерките по отношение на
разглеждания продукт е настъпила съществена промяна
в схемата на търговия, която засяга износа от Китайската
народна република, Малайзия, Тайланд и Филипините за
Съюза, като промяната е настъпила след налагането на
мерките по отношение на разглеждания продукт, без да
е налице друга, достатъчно основателна причина или
обосновка за тази промяна, освен налагането на митото.

(8)

Тази промяна в схемата на търговия изглежда произтича
от претоварването на някои крепежни елементи от
неръждаема стомана и техните части, с произход от
Китайската народна република, през Малайзия, Тайланд
и Филипините.

(9)

Освен това доказателствата сочат, че е налице отслабване
на коригиращия ефект от съществуващите антидъмпингови
мерки върху вноса на разглеждания продукт както в
количествен, така и в ценови аспект. Вносът на
значителни количества от продукта, предмет на разслед
ването, изглежда е заменил вноса на разглеждания
продукт. Освен това са налице достатъчно доказателства,
че вносът на продукта, предмет на разследването, е
извършван на цени, значително по-ниски от непричиня
ващите вреда цени, установени в рамките на разслед
ването, довело до съществуващите мерки, коригирани с
оглед на повишаването на цените на суровините.

след консултации с Консултативния комитет в съответствие с
член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния
регламент,
като има предвид, че:
(1)

Европейската комисия („Комисията“) реши в съответствие
с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния
регламент да проведе по собствена инициатива
разследване на възможното заобикаляне на антидъмпин
говите мерки, наложени върху вноса на някои крепежни
елементи от неръждаема стомана и техните части, с
произход от Китайската народна република, и да въведе
регистрационен режим за вноса на някои крепежни
елементи от неръждаема стомана и техните части,
изпращани от Малайзия, Тайланд и Филипините, неза
висимо дали са декларирани с произход от Малайзия,
Тайланди Филипините.
A. ПРОДУКТ

(2)

(3)

Продуктът, по отношение на който е възможно да е
налице заобикаляне, са някои крепежни елементи от
неръждаема стомана и техните части с произход от
Китайската народна република, понастоящем класирани
в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30,
7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70 („разглежданият
продукт“).
Продуктът, предмет на разследването, е същият като
определения в предходното съображение, но е изпращан
от Малайзия, Тайланд и Филипините, независимо дали е
деклариран с произход от Малайзия, Тайланд и Фили
пините, понастоящем класиран в същите кодове по КН
като разглеждания продукт („продуктът, предмет на
разследването“).

(1) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

Действащите понастоящем мерки, които е възможно да са
заобикаляни, са антидъмпинговите мерки, наложени с
Регламент за изпълнение (ЕС) № 2/2012 на Съвета (2)
след преразглеждане с оглед изтичане на срока на
действие на мерките, наложени с Регламент (ЕО)
№ 1890/2005 на Съвета (3).

(2) ОВ L 5, 7.1.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 1.

14.6.2012 г.
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На последно място, Комисията разполага с достатъчно
prima facie доказателства, че цените на продукта,
предмет на разследването, са дъмпингови по отношение
на установената преди това за разглеждания продукт
нормална стойност, коригирана с оглед на повишението
на цените на суровините.

може да бъде освободен от регистрационен режим или
мерки, ако не представлява заобикаляне.
(18)

В случай че в хода на разследването се установят
различни от претоварването практики на заобикаляне
през Малайзия, Тайланд и Филипините, които попадат
обхвата на член 13 от основния регламент, тези
практики също могат да бъдат предмет на разследването.
Г. ПРОЦЕДУРА

(12)

С оглед на изложеното по-горе Комисията заключи, че са
налице достатъчно доказателства, които обосновават
започването на разследване на основание член 13 от
основния регламент и въвеждането на регистрационен
режим за вноса на продукта, предмет на разследването,
независимо дали е деклариран с произход от Малайзия,
Тайланд и Филипините, в съответствие с член 14,
параграф 5 от основния регламент.

(14)

(15)

За да получи информацията, която смята за необходима с
оглед на извършваното от нея разследване, Комисията ще
изпрати въпросници на известните износители/произво
дители и на известните сдружения на износители/про
изводители в Малайзия, Тайланд и Филипините, на
известните износители/производители и на известните
сдружения на износители/производители в Китайската
народна република, на известните вносители и на
известните сдружения на вносители в Съюза, както и на
органите в Китайската народна република, Малайзия,
Тайланд и Филипините. Ако е необходимо, информация
може да бъде поискана и от промишлеността на Съюза.
Във всеки случай всички заинтересовани страни следва да
се свържат своевременно с Комисията преди изтичането
на срока по член 3 от настоящия регламент, и да поискат
въпросник в срока по член 3, параграф 1 от настоящия
регламент, като се има предвид, че срокът по член 3,
параграф 2 от настоящия регламент се прилага за
всички заинтересовани страни.
Органите в Китайската народна република, Малайзия,
Тайланд и Филипините ще бъдат уведомени за започ
ването на разследването.
б) Събиране на информация и провеждане на изслушвания

(16)

Всички заинтересовани страни се приканват да изложат
становищата си в писмен вид и да предоставят доказа
телства в тяхна подкрепа. Наред с това Комисията може
да изслуша заинтересованите страни, при условие че те
отправят писмено искане и посочат, че са налице
специални основания да бъдат изслушани.
в) Освобождаване на внос от регистрация или мерки

(17)

В съответствие с член 13, параграф 4 от основния
регламент вносът на продукта, предмет на разследването,

Тъй като възможното заобикаляне се осъществява извън
Съюза, в съответствие с член 13, параграф 4 от основния
регламент може да бъде предоставено освобождаване на
производители на някои крепежни елементи от
неръждаема стомана и техните части в Малайзия,
Тайланд и Филипините, които могат да докажат, че не
са свързани с производител (1), по отношение на когото се
прилагат мерките (2), и за тях бъде установено, че не
участват в практиките за заобикаляне, определени в
член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент.
Производителите, желаещи да получат освобождаване,
следва да отправят надлежно подкрепено с доказателства
искане в срока, посочен в член 3, параграф 3 от
настоящия регламент.
Д. РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ

(19)

а) Въпросници
(13)
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Съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент по
отношение на вноса на продукта, предмет на разслед
ването, следва да бъде въведен регистрационен режим, за
да се гарантира, че при евентуални констатации за заоби
каляне могат да бъдат наложени антидъмпингови мита в
подходящ размер със задна дата, считано от датата на
регистрация на този внос, изпратен от Малайзия,
Тайланд и Филипините.
Е. СРОКОВЕ

(20)

В интерес на доброто административно управление следва
да се определят срокове, в които:
— заинтересованите страни да се представят на Коми
сията, да представят становищата си в писмен вид и
да подадат попълнен въпросник или всякаква друга
информация, която да бъде взета предвид по време
на разследването,

(1) В съответствие с член 143 от Регламент (ЕО) № 2454/93 на Коми
сията, отнасящ се до прилагането на Митническия кодекс на
Общността, се счита, че лицата са свързани само ако: а) едното
лице е служител или управител в предприятието на другото лице;
б) са признати от правото търговски партньори; в) са работодател и
служител; г) дадено лице пряко или косвено притежава, контролира
или държи 5 % или повече от свободно прехвърлимите дялове или
акции с право на глас във всяко от предприятията; д) един от тях
пряко или косвено контролира другите; е) двете са пряко или
косвено контролирани от трето лице; ж) двете лица заедно
контролират пряко или косвено трето лице; или з) са членове на
едно и също семейство. Лицата се смятат за членове на едно
семейство само ако се намират в едно от следните отношения: i)
съпруг и съпруга; ii) родител и дете; iii) брат и сестра (пълнокръвни
или еднокръвни/едноутробни); iv) роднини по права линия от втора
степен; v) роднини по съребрена линия от втора степен; vi) роднини
по сватовство от първа степен; vii) роднини по сватовство от втора
степен. (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1). В този контекст „лице“
означава всяко физическо или юридическо лице.
(2) При все това, дори ако производителите са свързани с дружества по
смисъла на горепосоченото, към които се прилагат действащите мерки
по отношение на вноса на продукти с произход от Китайската
народна република (първоначалните антидъмпингови мерки), осво
бождаване може все пак да бъде предоставено, ако не са налице
доказателства, че отношенията с дружествата, към които се
прилагат първоначалните мерки, са установени или използвани за
заобикаляне на мерките.
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— производителите от Малайзия, Тайланд и Филипините
могат да поискат освобождаване от регистрационния
режим по отношение на вноса или от мерките,
— заинтересованите страни да могат да отправят писмено
искане да бъдат изслушани от Комисията.
(21)

Обръща се внимание на факта, че възможността за упраж
няване на повечето процедурни права, определени в
основния регламент, зависи от това дали страната се е
представила в срока, посочен в член 3 от настоящия
регламент.

14.6.2012 г.

въпроси относно защитата на техните интереси в
настоящата процедура, по-специално що се отнася до
аспекти, свързани с достъпа до досието, поверителността,
удължаването на сроковете и обработката на писмено
и/или устно изложените становища. За допълнителна
информация и данни за контакт заинтересованите
страни могат да посетят уебстраниците на служителя по
изслушванията на уебсайта на Генерална дирекция
„Търговия“ (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/
hearing-officer/index_en.htm),
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Ж. НЕОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ

Член 1

(22)

В случай че заинтересована страна откаже достъп или не
представи в срок необходимата информация, или
значително възпрепятства разследването, констатациите,
положителни или отрицателни, могат да бъдат
направени въз основа на наличните факти в съответствие
с член 18 от основния регламент.

(23)

Ако се установи, че заинтересована страна е предоставила
невярна или подвеждаща информация, тази информация
не се взема предвид и се използват наличните факти.

(24)

Ако заинтересована страна не оказва или оказва само
частично съдействие и поради това констатациите са
основани на наличните факти в съответствие с член 18
от основния регламент, резултатът от разследването за
тази страна може да бъде по-малко благоприятен,
отколкото ако е съдействала.

В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО)
№ 1225/2009 се започва разследване, за да се установи дали
с вноса в Съюза на някои крепежни елементи от неръждаема
стомана и техни части, изпращани от Малайзия, Тайланд и
Филипините, независимо дали са декларирани с произход от
Малайзия, Тайланд и Филипините, понастоящем класирани в
кодове по КН ex 7318 12 10, ex 7318 14 10, ex 7318 15 30,
ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 и ex 7318 15 70 (кодове по
ТАРИК 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11,
7318 14 10 91,
7318 15 30 11,
7318 15 30 61,
7318 15 30 81,
7318 15 51 11,
7318 15 51 61,
7318 15 51 81,
7318 15 61 11,
7318 15 61 61,
7318 15 61 81,
7318 15 70 11,
7318 15 70 61
и
7318 15 70 81), се заобикалят наложените с Регламент (ЕС)
№ 2/2012 мерки.

З. ГРАФИК НА РАЗСЛЕДВАНЕТО
(25)

Съгласно член 13, параграф 3 от основния регламент
разследването ще приключи в срок от девет месеца от
датата на публикуване на настоящия регламент в
Официален вестник на Европейския съюз.
И. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

(26)

Следва да се отбележи, че с всички лични данни, събрани
по време на настоящото разследване, ще се борави в съот
ветствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно
защитата на лицата по отношение на обработката на
лични данни от институции и органи на Общността и
за свободното движение на такива данни (1).
Й. СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

(27)

Следва да се отбележи също така, че ако заинтересованите
страни смятат, че се натъкват на трудности при упражня
ването на правото си на защита, те могат да потърсят
намесата на служителя по изслушванията от ГД „Тър
говия“. Той действа като посредник между заинтересо
ваните страни и службите на Комисията и, когато е необ
ходимо, служи като медиатор във връзка с процедурни

(1) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Член 2
В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1225/2009 на митническите органи се
разпорежда да предприемат подходящи мерки за регистриране
на посочения в член 1 от настоящия регламент внос в Съюза.
Срокът на регистрационния режим изтича девет месеца след
датата на влизане в сила на настоящия регламент.
Комисията може с регламент да възложи на митническите органи
да прекратят регистрационния режим на вноса в Съюза на
продукти, произведени от производители, подали искане за осво
бождаване от регистрация и за които е констатирано, че
отговарят на условията за предоставяне на освобождаване.
Член 3
1.
Въпросниците следва да бъдат поискани от Комисията в
срок от 15 дни от датата на публикуване на настоящия
регламент в Официален вестник на Европейския съюз.
2.
Ако изложеното от заинтересованите страни следва да бъде
взето предвид по време на разследването, те трябва да се пред
ставят, като се свържат с Комисията, изложат становищата си и
подадат попълнен въпросник или всяка друга информация в
рамките на 37 дни от датата на публикуване на настоящия
регламент в Официален вестник на Европейския съюз, освен
ако не е посочено друго.
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3.
Производителите в Малайзия, Тайланд и Филипините,
които искат да бъдат освободени от регистрация на вноса или
от мерките, следва да направят надлежно подкрепено с доказа
телства искане в рамките на 37-дневен срок.
4.
Заинтересованите страни могат да поискат и да бъдат
изслушани от Комисията в същия 37-дневен срок.
5.
От заинтересованите страни се изисква да правят всички
изявления и да подават всички искания в електронен формат
(изявленията с неповерителен характер по електронна поща, а
поверителните — на CD-R/DVD), като посочат наименование,
адрес, адрес на електронна поща, номер на телефон и факс на
заинтересованата страна. Всички придружаващи попълнения
въпросник пълномощни и подписани удостоверения обаче,
както и техните изменения, се подават на хартиен носител, т.е.
по пощата или на ръка на посочения по-долу адрес. В съот
ветствие с член 18, параграф 2 от основния регламент, в
случай че заинтересованата страна не може да предостави
изявленията и исканията си в електронен формат, тя трябва
незабавно да уведоми Комисията за това. За допълнителна
информация относно кореспонденцията с Комисията заинтересо
ваните страни могат да посетят съответната уебстраница на
уебсайта на ГД „Търговия“: http://ec.europa.eu/trade/tacklingunfair-trade/trade-defence. Всички писмени изявления, вклю
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чително информацията, която се изисква в настоящия регламент,
попълненият въпросник и кореспонденцията, предоставени от
заинтересованите страни на поверителна основа, се обозначават
с „Limited“ (1) и в съответствие с член 19, параграф 2 от
основния регламент се придружават от неповерителна версия,
обозначена с „For inspection by interested parties“.
Адрес на Комисията за кореспонденция:
European Commission
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
За контакт:
Електронна поща за кореспонденция по случая: TRADE-STEELFAST-13-A@ec.europa.eu
Факс: +32 2 29 84139
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването
му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки
в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(1) Документ, който е обозначен с „Limited“, се счита за поверителен
документ в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО)
№ 1225/2009 и член 6 от Споразумението на СТО за прилагането
на член VI от ГАТТ от 1994 г. (Антидъмпингово споразумение). Той е
също така защитен документ в съответствие с член 4 от Регламент
(ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 503/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 юни 2012 година
относно забрана за риболовна дейност за кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в
Гърция или Италия, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45°
западна дължина, и в Средиземно море
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(5)

Информацията, с която Комисията разполага, показва, че
възможностите за риболов на червен тон в Атлантическия
океан на изток от 45° западна дължина и в Средиземно
море, отпуснати на кораби с мрежи гъргър под флага на
или регистрирани в Гърция или Италия, ще се считат за
изчерпани на 7 юни 2012 г.

(6)

На 8 юни Гърция е уведомила Комисията за това, че е
наредила спиране на риболовната дейност на своите
кораби с мрежи гъргър, извършващи риболов на червен
тон през 2012, считано от 8 юни 2012 г., 8:00 часа.

(7)

На 3, 5 и 8 юни 2012 г. Италия е уведомила Комисията
за това, че е наредила спиране на риболовните дейности
на своите 12 кораба с мрежи гъргър, извършващи
риболов на червен тон през 2012 г., считано от 3 юни
за 4 от посочените кораби, считано от 5 юни за 4 кораба
и считано от 8 юни за останалите 4 кораба, като с това е
наложила забрана за тези риболовни дейности, считано от
8 юни 2012 г., 11:30 часа.

(8)

Необходимо е, без да се засягат гореспоменатите дейности
на Гърция и Италия, Комисията да потвърди забраната за
риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток
от 45° западна дължина, и в Средиземно море, считано от
8 юни, 2012 г., извършван от кораби с мрежи гъргър под
флага на или регистрирани в Гърция или Италия,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на
Общността за гарантиране на спазването на правилата на
общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално
член 36, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

С Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари
2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните
възможности за риболов на определени рибни запаси и
групи от рибни запаси, които са предмет на между
народни преговори или споразумения, във водите на ЕС
и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (2) се
определя количеството червен тон, което може да бъде
уловено от риболовни кораби на Европейския съюз през
2012 г. в Атлантическия океан, на изток от 45° западна
дължина, и в Средиземно море.
В Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април
2009 г. относно многогодишен план за възстановяване
на червения тон в източната част на Атлантическия
океан и в Средиземно море, за изменение на Регламент
(ЕО) № 43/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) №
1559/2007 (3) се изисква държавите членки да
уведомяват Комисията за индивидуалните квоти,
разпределени на техните кораби с дължина над 24 метра.
Общата политика в областта на рибарството цели осигу
ряване на дългосрочната жизнеспособност на сектор
„Рибарство“ чрез устойчива експлоатация на живите
водни ресурси, основана на подхода на предпазливост.
В съответствие с член 36, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
1224/2009 на Съвета въз основа на информацията, пред
оставяна от държавите членки, или друга информация на
разположение на Комисията, когато Комисията установи,
че възможностите за риболов за Европейския съюз,
държава членка или група от държави членки се смятат
за изчерпани за едно или повече съоръжения или
риболовни флоти, тя информира съответните държави
членки за това и забранява риболовните дейности в съот
ветната зона, със съответното съоръжение, спрямо съот
ветния запас, група от запаси или от страна на флота,
участващ в тези специфични риболовни дейности.

(1) ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.
(3) ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Считано от 8 юни 2012 г., 8:00 часа, и не по-късно се
забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на
изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван
от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в
Гърция.
Забраняват се и задържането на борда, поставянето в садки за
угояване или отглеждане, трансбордирането, прехвърлянето или
разтоварването на суша на този запас, уловен от посочените
кораби, считано от посочената дата.
Член 2
Считано от 8 юни 2012 г., 11:30 часа, и не по-късно се
забранява риболовът на червен тон в Атлантическия океан, на
изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море, извършван
от кораби с мрежи гъргър под флага на или регистрирани в
Италия.
Забраняват се и задържането на борда, поставянето в садки за
угояване или отглеждане, трансбордирането, прехвърлянето или
разтоварването на суша на този запас, уловен от посочените
кораби, считано от посочената дата.

14.6.2012 г.
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Член 3
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 13 юни 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Maria DAMANAKI

Член на Комисията
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 504/2012 НА КОМИСИЯТА
от 13 юни 2012 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
при внос от трети държави за продуктите и периодите,
посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

(2)

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците
и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално
член 136, параграф 1 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.

като има предвид, че:
(1)

Стандартната стойност при внос се изчислява за
всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се
вземат под внимание променливите данни за всеки ден.
В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в
сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз,

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на
многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите,
по които Комисията определя стандартните стойности

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2012 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa (1)

0702 00 00

AL
MK
TR
ZZ

55,3
45,6
57,2
52,7

0707 00 05

MK
TR
ZZ

26,2
119,6
72,9

0709 93 10

TR
ZZ

97,9
97,9

0805 50 10

AR
BO
TR
ZA
ZZ

72,8
105,1
107,0
101,4
96,6

0808 10 80

AR
BR
CH
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

111,6
83,7
68,9
100,9
136,2
141,5
156,6
61,9
111,6
108,1

0809 10 00

TR
ZZ

186,0
186,0

0809 29 00

TR
ZZ

444,0
444,0

0809 40 05

ZA
ZZ

300,5
300,5

Стандартна стойност при внос

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „с друг произход“.
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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 19 октомври 2011 година
относно схемите за държавна помощ, приведени в действие от Гърция в департаментите Кастория,
Евбея, Флорина, Килкис, Родопи, Еврос, Ксанти и Додеканезите и на островите Лесбос, Самос и
Хиос (преструктуриране на дълг)
(№ C 23/04 (ex NN 153/03), C 20/05 (ex NN 70/04) и C 50/05 (ex NN 20/05)
(нотифицирано под номер C(2011) 7252)
(само текстът на гръцки език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)

(2012/307/ЕС)
Европейския съюз препрати на Комисията писмо от
гръцките органи с искане за едномесечно удължаване на
срока, посочен в съображение 1.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз, и по-специално член 108, параграф 2, алинея първа от
него,
като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо
пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от
него,

(3)

С писмо от 4 август 2003 г. с входящ номер от 6 август
2003 г. Постоянното представителство на Гърция към
Европейския съюз препрати на Комисията информацията,
поискана с писмото от 27 май 2003 г.

(4)

След проучване на информацията бе установено, че
помощта е отпусната без одобрение от страна на Коми
сията. Следователно Комисията взе решение да образува
преписка за помощ, за която не е постъпило уведомление,
под номер NN 153/03.

(5)

С писмо от 21 юни 2004 г. (4) Комисията уведоми
Гърция, че е решила да открие процедурата, предвидена
в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (С 23/2004)
(наричана по-долу „откриване на първата процедура“).

(6)

Решението на Комисията да открие процедурата бе публи
кувано в Официален вестник на Европейския съюз (5).
Комисията покани заинтересованите страни да представят
мненията си относно въпросната помощ.

(7)

Комисията не получи мнения от заинтересовани трети
страни.

(8)

С писмо от 13 юли 2004 г. с входящ номер от 19 юли
2004 г. Постоянното представителство на Гърция към
Европейския съюз поиска едномесечно удължаване на
срока, даден на гръцките органи за предоставяне на
отговора им във връзка с откриването на първата
процедура.

(9)

С факс от 6 август 2004 г. Комисията предостави поис
каното удължаване.

(10)

С писмо от 9 август 2004 г. с входящ номер от 10 август
2004 г. Постоянното представителство на Гърция към
Европейския съюз препрати на Комисията отговора на
гръцките органи по отношение на откриването на
първата процедура.

като покани заинтересованите страни да представят мненията си
в съответствие с член 108, параграф 2, алинея първа от Дого
вора (1) и като взе предвид техните мнения,
като има предвид, че:
I. ПРОЦЕДУРА
Помощ, засягаща департаментите Кастория и
Евбея (2) – С 23/2004
(1)

(2)

След като получи информация, че през 1993 г. и след
ващите години, в контекста на операция по предоговаряне
на дълга, е отпусната помощ на предприятия в департа
ментите Кастория и Евбея, с писмо от 27 май 2003 г.
Комисията поиска от гръцките органи да представят в
рамките на четири седмици текста на правното
основание за тази операция заедно с всякаква друга
информация, необходима за проучването, предвидено в
членове 87 и 88 от Договора за ЕО (3).
С писмо от 10 юли 2003 г. с входящ номер от 17 юли
2003 г. Постоянното представителство на Гърция към

(1) ОВ C 52, 2.3.2005 г., стр. 9 за дело С 23/04, ОВ C 176,
16.7.2005 г., стр. 13 за дело С 20/05, ОВ C 63, 16.3.2006 г.,
стр. 2 за дело С 50/05.
(2) Министерско решение № 69836/B1461, изменено от Решения
№ 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 и
72742/B1723.
(3) Считано от 1 декември 2009 г. членове 87 и 88 от Договора за ЕО
бяха заменени с членове 107 и 108 от Договора за функционирането
на Европейския съюз; позоваването на Европейската общност беше
заменено с позоваване на Европейския съюз.

(4) Писмо SG-Greffe (2004) D/202445.
(5) ОВ C 52, 2.3.2005 г., стр. 9.
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Помощ, засягаща департаментите Родопи, Еврос,
Ксанти и Додеканезите, както и островите
Лесбос, Самос и Хиос (9) – С 50/2005.

Помощ, засягаща департаментите Флорина и
Килкис (6) – С 20/2005
(11)

(12)

По време на проучването на информацията, предоставена
от гръцките органи в писмото им от 4 август 2003 г. бе
установено, че освен департаментите Кастория и Евбея
въпросната помощ засяга и департаментите Флорина и
Килкис. Следователно с факс от 22 април 2004 г.
Комисията поиска от гръцките органи допълнителна
информация по посочените схеми за помощ.

(22)

По време на проучването на информацията, представена
от гръцките органи с писмо от 1 юли 2004 г., бе уста
новено, че помощта е отпусната и в департаменти,
различни от засегнатите от откриването на първите две
процедури. Следователно с факс от 12 ноември 2004 г.
Комисията поиска от гръцките органи допълнителна
информация по тези мерки за помощ.

(23)

С писмо от 13 декември 2004 г. с входящ номер от
15 декември 2004 г. Постоянното представителство на
Гърция към Европейския съюз поиска от Европейската
комисия едномесечно удължаване на срока, даден на
гръцките органи за предоставяне на посочената по-горе
допълнителна информация.

(24)

С факс от 6 януари 2005 г. Комисията предостави поис
каното удължаване.

(25)

След проучване на информацията бе установено, че
помощта е отпусната без одобрение от страна на Коми
сията. Следователно Комисията взе решение да образува
преписка за помощ, за която не е постъпило уведомление,
под номер NN 70/04.

С писмо от 27 януари 2005 г. с входящ номер от
1 февруари 2005 г. Постоянното представителство на
Гърция към Европейския съюз препрати на Комисията
информацията, поискана с писмото от 12 ноември
2004 г.

(26)

С писмо от 9 юни 2005 г. (7) Комисията уведоми Гърция,
че е решила да открие процедурата, предвидена в член
88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на
мерките за помощ, предоставени в департаментите
Флорина и Килкис (С 20/2005) (наричано по-долу
„откриване на втората процедура“).

След проучване на информацията бе установено, че
помощта е отпусната без одобрение от страна на Коми
сията. Следователно Комисията взе решение да образува
преписка за помощ, за която не е постъпило уведомление,
под номер NN 20/05.

(27)

С писмо от 22 декември 2005 г. (10) Комисията уведоми
Гърция, че е решила да открие процедурата, предвидена в
член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на
помощта, отпусната в департаментите Родопи, Евбея,
Ксанти и Додеканезите и островите Лесбос, Самос и
Хиос (С 50/05) (наричано по-долу „откриване на
третата процедура“).

С писмо от 26 май 2004 г. Постоянното представителство
на Гърция към Европейския съюз поиска едномесечно
удължаване на срока, отпуснат на гръцките органи за
предоставяне на посочената по-горе допълнителна инфор
мация.

(13)

С факс от 7 юни 2004 г. Комисията предостави поис
каното удължаване.

(14)

С писмо от 1 юли 2004 г. с входящ номер от същия ден
Постоянното представителство на Гърция към Евро
пейския съюз препрати на Комисията информацията,
поискана с факс от 22 април 2004 г.

(15)

(16)

L 153/17

(17)

Решението на Комисията да открие процедурата бе публи
кувано в Официален вестник на Европейския съюз (8).
Комисията покани заинтересованите страни да представят
мненията си относно въпросната помощ.

(18)

Комисията не получи мнения от заинтересовани трети
страни.

(19)

С писмо от 24 юни 2005 г. с входящ номер от 28 юни
2005 г. Постоянното представителство на Гърция към
Европейския съюз поиска двумесечно удължаване на
срока, даден на гръцките органи за предоставяне на
отговора им във връзка с откриването на втората
процедура.

(20)

С факс от 13 юли 2005 г. Комисията предостави поис
каното удължаване.

(21)

С писмо от 18 август 2005 г. с входящ номер от
24 август 2005 г. Постоянното представителство на
Гърция към Европейския съюз препрати на Комисията
отговора на гръцките органи по отношение на откри
ването на втората процедура.

(6) Министерско решение № 66336/B1398 от 14 септември 1993 г.,
изменено.
(7) Писмо SG-Greffe (2005) D/202557.
(8) ОВ C 176, 16.7.2005 г., стр. 13.

(9) Съвместно решение № 1648/B.22/13.1.94; Решение № 2003341/
683/0025/17.2.94; Съвместно решение № 14237/B.664/6.4.1994;
Решение № 2022973/3968/0025/18.5.1994; Съвместно решение
№ 235/B.21/4.1.1995; Съвместно решение № 44678/B.1145/
3.7.1995; Решение № 2043231/6673/0025/11.7.95; Съвместно
решение № 14946/B.566/30.4.1996; Решение № 2030175/4446/
0025/10.6.1996; Съвместно решение № 44446/B.1613/24.12.1996;
Решение № 2087184/49/0025/11.7.1997; Решение № 11362/
B.472/7.4.1997; Решение № 32576/B.1282/9.10.1997; Решение
№ 2016123/2133/0025/6.3.1998; Решение № 40412/B.1677/
9.12.1997; Решение № 2090373/11216/0025/1.6.1998; Решение
№ 42998/B.2026/15.12.1998; Решение № 44247/B.2108/
23.12.1998; Решение № 19954/B.957/7.6.1999; Решение № 2/
42929/0025/7.10.1999; Решение № 10123/B.507/17.3.1999;
Решение № 2/21857/0025/7.10.1999; Решение № 6244/B.270/
18.2.2000; Решение № 2/14774/0025/31.5.2000; Решение №
35913/B.2043/24.10.2000; Решение № 2/82257/0025/18.12.2000;
Решение № 43407/B.2428/19.12.2000; Решение № 2/7555/
0025/25.5.2001; Решение № 33951/B.1498/10.10.2001; Решение
№ 2/61352/0025/2001/31.1.2002; Решение № 42567/B.1770/
4.12.2001; Решение № 75113/B.2455/11.11.2003; Решение
№ 2/64046/0025/2003/28.1.2004; Решение № 2041901/
16.5.1989; 2078809/10.10.1989; Решение № 9034/B.289/
10.2.2003; Решение № 80295/B.2631/28.11.2003; Решение
№ 37497/B.1232/2.6.2003.
(10) Писмо SG-Greffe (2005) D/207656.
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новия заем, е процентът, приложим за 12-месечните
съкровищни бонове от последната емисия, издадена
преди началото на всеки период за изчисляване на
лихвата по заема, увеличен с два процентни пункта, с
лихвена субсидия в размер на десет процентни пункта
по време на първите пет години, която се покрива от
сметката, създадена съгласно Закон № 128/75. (12)

(28)

Решението на Комисията да открие процедурата бе публи
кувано в Официален вестник на Европейския съюз. (11)
Комисията покани заинтересованите страни да представят
мненията си по отношение на въпросната помощ.

(29)

Комисията не получи мнения от заинтересовани трети
страни.

(30)

С писмо от 23 януари 2006 г. с входящ номер от
25 януари 2006 г. Постоянното представителство на
Гърция към Европейския съюз поиска тримесечно удъл
жаване на срока, даден на гръцките органи за пред
оставяне на отговора им по отношение на откриването
на третата процедура.

(38)

Като друга възможност споменатите по-горе предприятия
могат да получават в продължение на пет години лихвена
субсидия в размер на десет процентни пункта по неизпла
тените си към 30 юни 1993 г. дългове в драхми или
чуждестранна валута, свързани с инвестиции в оборотен
капитал или дълготрайни активи.

(31)

С факс от 3 февруари 2006 г. Комисията предостави
поисканото удължаване.

(39)

(32)

С писмо от 10 май 2006 г. с входящ номер от 11 май
2006 г. Постоянното представителство на Гърция към
Европейския съюз препрати на Комисията отговора на
гръцките органи по отношение на откриването на
третата процедура.

Предприятията трябва да бъдат жизнеспособни след
преструктурирането (което означава, че в известна степен
са били в затруднено положение); този критерий подлежи
на проверка от страна на банките.

(40)

Министерски решения № 2035824/5887 от 1 юни
1994 г., 2045909/7431/0025 от 26 август 1994 г.,
2071670/11297 от 9 ноември 1994 г. и 72742/B1723
от 8 декември 1994 г. изменят гратисните периоди и
лихвените субсидии, свързани с новите заеми, и обез
печават последните посредством държавна гаранция.

(33)

След повторно проучване на всички представени правни
основания, с факс от 12 януари 2011 г. Комисията
поиска от гръцките органи да представят в срок от един
месец допълнителни разяснения относно въпросната
помощ.

(34)

С електронни съобщения от 7 февруари 2011 г. Посто
янното представителство на Гърция към Европейския съюз
поиска от Комисията да удължи посочения по-горе краен
срок с още 40 работни дни.

(35)

С факс от 17 февруари 2011 г. Комисията предостави
удължаване с 20 работни дни.

(36)

С електронни съобщения от 15 март 2011 г. и 29 март
2011 г. Постоянното представителство на Гърция към
Европейския съюз препрати посочените по-горе
разяснения на Комисията.
II. ОПИСАНИЕ
Помощ, засягаща департаментите Кастория и
Евбея

(37)

Министерско решение № 69836/В1461 от 30 септември
1993 г. предвижда преобразуването на общия дълг, бил
той изискуем или не, към 30 юни 1993 г., възникнал в
резултат на заеми от всякакъв вид (за оборотен капитал и
дълготрайни активи) в драхми или чуждестранна валута,
отпуснати на промишлени и занаятчийски предприятия,
установени и извършващи дейност, независимо от место
нахождението на седалището им по регистрация, в депар
таментите Кастория и Евбея, както и в резултат на
банкови гаранции в драхми или чуждестранна валута,
издадени от името на въпросните предприятия, в нов
заем със срок на погасяване десет години, платим на
равни шестмесечни вноски (главница плюс лихви) или
на равни шестмесечни вноски за главницата (проста амор
тизация) с лихва, изчислявана на шестмесечие при
лихвения процент, приложим за преструктурирането към
момента (лихвеният процент, приложим по отношение на

(11) ОВ C 63, 16.3.2006 г., стр. 2.

Помощ

за

предприятия в департаментите
Флорина и Килкис

(41)

Министерско решение № 66336/B1398 от 14 септември
1993 г. предвижда същите мерки за помощ и условия
като описаните в съображение 37. Предвижда и предоста
вянето на държавна гаранция за главницата и лихвата на
преструктурирания дълг на промишлени и занаятчийски
предприятия в департаментите Флорина и Килкис, както
и покриване от страна на държавата на лихвите за
забавяне, платими към 31 декември 1992 г. по заеми,
отпуснати за оборотен или инвестиционен капитал на
тези фирми, в рамките на бюджетните ограничения
съгласно Закон № 128/75.

(42)

Решение № 66336/B1398 от 14 септември 1993 г. бе
изменено от Решение № 30755/B1199 от 21 юли
1994 г., Решение № 60029/B1541 от 23 септември
1994 г., Решение № 72742/B1723 от 8 декември
1994 г., Решение № 236/B22 от 4 януари 1995 г.,
Решение № 8014/B285 от 28 февруари 1995 г.,
Решение № 44678/B1145 от 3 юли 1995 г., Решение
№ 44446/B1613 от 24 декември 1996 г., Решение №
40410/B1678 от 9 декември 1997 г., Решение №
10995/B546 от 24 март 1999 г., Решение №
12169/B736 от 22 март 2000 г. и Решение №
35913/B2043 от 24 октомври 2000 г. Тези различни
решения изменят срока на заемите, гратисните периоди
и лихвените субсидии, свързани с новите заеми, като
също удължават срока, след който неизплатените вноски
стават платими.

(12) Открита в Bank of Greece, тази сметка се захранва от налози върху
заемите, отпуснати от търговски банки. Всеки овърдрафт по сметката
е за сметка на държавата (според информацията на разположение на
Комисията, сметката отдавна е била на овърдрафт и следователно се
захранва от държавата). По дело Република Гърция/Комисия на Евро
пейските общности, С 57/86, Recueil 1988, стр. 2855, Съдът на
Европейските общности (сега Съдът на Европейския съюз) установи,
че управлението и транзакциите на Bank of Greece са били контро
лирани пряко от държавата.

14.6.2012 г.

(43)
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Предприятията трябва да бъдат жизнеспособни след
преструктурирането (което означава, че в известна степен
са били в затруднено положение); този критерий подлежи
на проверка от страна на банките.

(47)

С Решение № 2003341/683/0025/17.2.94 се предоставя
държавна гаранция за заеми за оборотен капитал,
отпуснати след 1 април 1993 г. на промишлени, занаят
чийски и миннодобивни предприятия, промишлени
животновъдни предприятия, хотели и корабни дружества,
установени, независимо от местонахождението на техните
седалища по регистрация, в департаментите Ксанти,
Родопи и Еврос, до обща сума в размер на
100 000 000 GRD (293 470 EUR) на предприятие,
както и за дългове (капитал и лихви), възникнали от
преструктурирането на неизплатени към 31 декември
1993 г. дългове в резултат на стари заеми, отпуснати
съгласно
разпоредбите
на
Съвместно
решение
№ 1648/G.G.54/B.22/13.1.94.

(48)

В Решение № 2003341/683/0025/17.2.94 бяха внесени
редица изменения посредством следните решения:
№ 2022973/3968/0025/18.5.94, 2043231/6673/0025/
11.7.95, 2030175/4446/0025/10.6.1996, 2087184/
49/0025/11.7.97,
2016123/2133/0025/6.3.1998,
2/21857/0025/
2090373/11216/0025/1.6.98 (16),
7.10.1999, 2/14774/0025/31.5.2000, 2/82257/0025/
18.12.2000, 2/7555/0025/25.5.2001, 2/61352/0025/
31.1.2002 и 2/64046/0025/2003/28.1.2004. Всички
тези текстове предоставят държавна гаранция в случай
на прилагане на мерките, предвидени от различните
решения, изменящи Министерско решение № 1648/B.22/
13.1.1994 (вж. съображение 46).

(49)

От решенията в горепосочения списък, Министерско
решение № 2/82257/0025/18.12.2000 предвижда, че
за да бъдат приложими неговите разпоредби, предпри
ятията трябва да бъдат жизнеспособни сами по себе си
(а не след преструктуриране, какъвто е случаят по
отношение на другите министерски решения, посочени в
настоящото решение), което предполага липса на
затруднено положение.

(50)

Министерско решение № 2041901/16.5.1989 предвижда
лихвена субсидия в размер на три процентни пункта,
която се покрива от общата сметка, създадена съгласно
Закон № 128/75, върху неизплатените суми, дължими
по заемите за оборотен капитал, отпуснати на или след
1 април 1989 г. на търговски и занаятчийски пред
приятия, чиито седалища по регистрация се намират в
департаментите Еврос, Лесбос, Самос, Хиос и Додека
незите.

(51)

Министерско решение № 2078809/10.10.89 предвижда
лихвена субсидия в размер на три процентни пункта,
която се покрива от общата сметка, създадена съгласно
Закон № 128/75, върху неизплатените суми, дължими
по заемите за оборотен капитал, отпуснати на или след
1 април 1989 г. на търговски и занаятчийски пред
приятия, чиито седалища по регистрация се намират в
департаментите Родопи, Ксанти и Самос.

(52)

Министерски решения № 9034/B.289/10.2.2003 и
37497/B.1232/2.6.2003 допълват разпоредбите на реше
нията, посочени в съображения 50 и 51, като уточняват
обхвата и някои технически параметри, свързани с пред
видените лихвени субсидии.

Помощ, засягаща департаментите Родопи, Еврос,
Ксанти и Додеканезите и островите Лесбос, Самос
и Хиос
(44)

Министерско решение № 1648/В.22/13.1.1994 г. пред
вижда, както следва:
а) за нови заеми за оборотен капитал, отпуснати след
1 април 1993 г. на промишлени, занаятчийски и
миннодобивни предприятия, промишлени живот
новъдни предприятия, хотели и корабни дружества,
установени независимо от местонахождението на
техните седалища по регистрация в департаментите
Ксанти, Родопи и Еврос, лихвена субсидия в размер
на 10 (десет) процентни пункта, която се покрива от
сметката, създадена съгласно Закон № 128/75, и
възлиза на не повече от 20 % от оборота на предпри
ятието за предходната година или не повече от 50 % от
поръчките за текущата година по отношение на
лихвата, начислена от 1 април 1993 г. до 31 март
1996 г., с държавна гаранция до обща сума в размер
на 100 000 000 GRD (293 470 EUR);
б) общите задължения, било то изискуеми или не, към
31 декември 1993 г., възникнали в резултат на заеми
за оборотен капитал и дългосрочни активи, отпуснати
на промишлени, занаятчийски и миннодобивни пред
приятия, промишлени животновъдни предприятия,
хотели и корабни дружества в Тракийския регион,
ще бъдат преобразувани в нов заем със срок на пога
сяване десет години, платим на равни шестмесечни
вноски (главница плюс лихва) от сметката, създадена
съгласно Закон № 128/75, с държавна гаранция;
в) включване в преструктурирания дълг на лихви за
забавяне, изискуеми към 31 декември 1992 г. по
заемите за дългосрочни активи или оборотен капитал.

(45)

Предприятията трябва да бъдат жизнеспособни след
преструктурирането (което означава, че в известна степен
са били в затруднено положение); този критерий подлежи
на проверка от страна на банките.

(46)

В Министерско решение № 1648/B.22/13.1.1994 г.
бяха внесени редица изменения посредством следните
министерски решения: № 14237/B.664/6.4.1994, 235/
B.21/4.1.1995, 44678/B.1145/3.7.1995, 14946/B.566/
30.4.1996, 44446/B.1613/24.12.1996, 32576/B.1282/
9.10.1997 (13), 11362/B.472/7.4.1997, 40412/B.1677/
19954/
9.12.1997 (14), 42998/B.2026/15.12.1998,
B.957/7.6.1999, 10123/B.507/17.3.1999, 6244/B.270/
18.2.2000 и 35913/B.2043/24.10.2000 (15). Всички
тези текстове изменят технически параметри, като
например лихвени субсидии, гратисни периоди, срок на
заемите и продължителност на периодите, след които
неизплатените вноски стават дължими.

(13) Изменено с Решение № 43407/B.2428/19.12.2000, което е
изменено с Решение № 33951/B.1498/10.10.2001, изменено с
Решение № 75113/B.2455/11.11.2003.
(14) Изменено с Решение № 44247/B.2108/23.12.1998.
(15) Изменено с Решение № 42567/B.1770/4.12.2001.

L 153/19

(16) Изменено на свой ред от Решение № 2/42929/0025/7.10.1999.

L 153/20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

б) Обосновка на откриването на втората процедура

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО
РАЗСЛЕДВАНЕ
(53)

(54)

По отношение на въпросните схеми за помощ Комисията
изразява съмнения не само относно липсата на държавна
помощ, а и относно съвместимостта с вътрешния пазар на
помощта, която според Комисията действително е налице.
а) Обосновка на откриването на първата процедура
Първата процедура бе открита поради следните причини:
а) при искане да предоставят обяснение във връзка с
въпросната помощ гръцките органи заявиха, че не е
представено уведомление за министерските решения,
които представляват правно основание за мерките за
помощ, тъй като са счели, че помощта, която
привеждат в действие, не представлява държавна
помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от
Договора за ЕО; те също заявиха, че макар и да не
са запознати с точния брой на получателите, сумите
на въпросните мерки за помощ вероятно попадат в
обхвата на правилото „de minimis“;
б) тъй като правилото „de minimis“ не се е прилагало в
селскостопанския сектор към момента на прилагане на
мерките за помощ и решенията, които представляват
правно основание на въпросните мерки за помощ, са
били насочени към предприятията, изправени пред
проблеми с ликвидността, Комисията счете, че
помощта следва да бъде анализирана с оглед на
различните правила, приложими по отношение на
оздравяването и преструктурирането на предприятия
в затруднение от влизането в сила на първото от
гореспоменатите решения; наличната информация
обаче не позволи да се установи до каква степен са
спазени тези правила;
в) отново по отношение на селскостопанския сектор
наличната информация не позволи да се определи
дали държавната гаранция е предоставена в
съответствие с различните правила, приложими по
отношение на държавната помощ под формата на
гаранции от влизането в сила на първото от
горепосочените решения;
г) в промишления и занаятчийския сектор правилото „de
minimis“ безспорно е било приложимо, но тъй като
гръцките органи не бяха запознати с броя на
получателите в рамките на мерките, въведени чрез
тези министерски решения, и тъй като праговете на
помощта „de minimis“ се изчисляват за тригодишен
период, а не за еднократна мярка, бе невъзможно да
се прецени дали предвидената във въпросните решения
помощ може действително да попада в обхвата на
правилото „de minimis“; в този контекст мерките за
помощ трябваше да бъдат анализирани също и въз
основа на правилата за оздравяване и преструктуриране
на предприятия в затруднение, приложими от
влизането в сила на първото от упоменатите решения;
наличната информация обаче не позволи да се
установи до каква степен са спазени тези правила;
д) и по отношение на тези сектори наличната
информация не позволи да се определи дали
държавната гаранция е предоставена в съответствие с
различните правила, приложими по отношение на
държавната помощ под формата на гаранции от
влизането в сила на първото от горепосочените
решения;

14.6.2012 г.

(55)

Втората процедура бе открита поради следните причини:
а) при искане да предоставят обяснение във връзка с
въпросната помощ гръцките органи заявиха, че макар
и да не им е известен точният брой на получателите,
сумите на въпросната помощ вероятно попадат в
обхвата на правилото „de minimis“; въпреки това,
съвсем отделно от факта, че до 1 януари 2005 г.
правилото „de minimis“ не се е прилагало по
отношение на селскостопанския сектор, Комисията не
разполагаше с данни, които биха ѝ позволили да
установи до каква степен сумите, получени от
селскостопанските предприятия по силата на
Министерско
решение
№
66336/B.1398
и
измененията към него, са могли да попадат в
приложното поле на Регламент (ЕО) № 1860/2004
на Комисията от 6 октомври 2004 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
спрямо минималните помощи в секторите на
земеделието и рибарството (17), който въвежда
правилото „de minimis“ в земеделския сектор;
б) като се има предвид, че тези решения са били насочени
към предприятия в затруднение, помощта трябваше да
бъде анализирана с оглед на различните правила,
приложими по отношение на оздравяването и
преструктурирането на предприятия в затруднение от
влизането в сила на първото от горните решения, т.е.
от 21 септември 1993 г.; наличната информация обаче
не позволи да се определи до каква степен са спазени
тези правила;
в) отново по отношение на селскостопанския сектор
наличната информация не позволи да се определи
дали държавната гаранция е предоставена в
съответствие с различните правила, приложими по
отношение на държавната помощ под формата на
гаранции от 21 септември 1993 г.;
г) в промишления и занаятчийския сектор правилото „de
minimis“ безспорно е било приложимо, но тъй като
гръцките органи не бяха запознати с броя на
получателите в рамките на мерките, въведени чрез
тези министерски решения, и тъй като праговете на
помощта „de minimis“ се изчисляват за тригодишен
период, а не за еднократна мярка, бе невъзможно да
се прецени дали предвидената във въпросните решения
помощ може действително да попада в обхвата на
правилото „de minimis“; в този контекст мерките за
помощ трябваше да бъдат анализирани също и въз
основа на правилата за оздравяване и преструктуриране
на предприятия в затруднение, които са били
приложими от 21 септември 1993 г.; наличната
информация обаче не позволи да се установи до
каква степен са спазени тези правила;
д) по отношение на тези сектори наличната информация
не позволи да се определи дали държавната гаранция е
предоставена в съответствие с различните правила,
приложими по отношение на държавната помощ под
формата на гаранции от 21 септември 1993 г.;

(17) ОВ L 325, 28.10.2004 г., стр. 4. Регламент (ЕО) № 1860/2004 бе
отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от
1 януари 2008 г.

14.6.2012 г.
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в) Обосновка на откриването на третата процедура
(56)

Третата процедура бе открита поради следните причини:
а) както при откриване на първата и втората процедура,
гръцките органи посочиха в представената от тях
информация, че въпросните суми вероятно попадат в
обхвата на правилото „de minimis“; въпреки това,
съвсем отделно от факта, че до 1 януари 2005 г.
правилото „de minimis“ не се е прилагало по
отношение на селскостопанския сектор, Комисията
не разполагаше с данни, които биха ѝ позволили да
установи до каква степен сумите, получени от
селскостопанските предприятия по силата на
решенията, представляващи правно основание на
въпросната схема за помощ, са могли да попадат в
приложното поле на Регламент (ЕО) № 1860/2004;
б) като се има предвид, че тези министерски решения са
били насочени към предприятия в затруднение,
помощта трябваше да бъде анализирана с оглед на
различните правила, приложими по отношение на
оздравяването и преструктурирането на предприятия
в затруднение от влизането в сила на първото от
горните решения; наличната информация обаче не
позволи да се определи до каква степен са спазени
тези правила;
в) в промишления, хотелиерския и занаятчийския сектор
правилото „de minimis“ безспорно е било приложимо,
но тъй като гръцките органи не посочиха броя на
получателите на помощта и тъй като праговете на
помощта „de minimis“ се изчисляват за тригодишен
период, а не за еднократна мярка, бе невъзможно да
се прецени дали предвидената във въпросните решения
помощ може действително да попада в обхвата на
правилото „de minimis“; в този контекст мерките за
помощ трябваше да бъдат анализирани също и въз
основа
на
правилата
за
оздравяване
и
преструктуриране на предприятия в затруднение,
приложими от влизането в сила на първото от
упоменатите решения; наличната информация обаче
не позволи да се установи до каква степен са
спазени тези правила;
г) във въгледобивния и корабния сектор правилото „de
minimis“ се е прилагало едва от влизането в сила на
Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията от
12 януари 2001 г. относно прилагането на членове
87 и 88 от Договора за ЕО към помощта de mini
mis (18); поради причините, представени в буква в)
обаче, мерките за помощ трябваше да бъдат
анализирани също и въз основа на различните
правила, приложими по отношение на оздравяването
и преструктурирането на предприятия в затруднение
от влизането в сила на първото от горните решения;
наличната информация обаче не позволи да се
установи до каква степен са спазени тези правила;
д) в сектора на морския транспорт правилото „de
minimis“ не е било приложимо; следователно
мерките за помощ трябваше да бъдат анализирани

(18) ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30.
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въз основа на правилата, прилагани от влизането в
сила на първото от горните решения по отношение
на оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение; наличната информация обаче не позволи
да се установи до каква степен са спазени тези
правила;
е) в никой от горните сектори наличната информация не
позволи да се определи дали държавната гаранция е
предоставена в съответствие с различните правила,
които са се прилагали от влизането в сила на
първото от горните решения по отношение на
държавната помощ под формата на гаранции;
ж) Решение № 2041901/16.5.1989 и решенията,
посочени в съображения 51 и 52 по-горе, предвиждат
помощ в департаменти, различни от Родопи, Еврос и
Ксанти, и не бе възможно да се установи дали
системата на помощ, която са въвели, разширява
системата,
прилагана
в
горепосочените
три
департамента, или е отделна система; във всеки
случай въз основа на наличната информация не бе
възможно да се установи дали са спазени правилата
за държавна помощ (правилата относно регионалната
помощ или правилото „de minimis“);
з) ако министерските решения, посочени в буква ж), са
представлявали разширение на системата за помощ,
приложима в департаментите Родопи, Ксанти и
Еврос, не бе възможно да се определи дали
планираните мерки за помощ могат да попадат в
обхвата на правилото „de minimis“ или да бъдат
счетени за съвместими с разпоредбите, уреждащи
отпускането на
помощ
за
оздравяване и
преструктуриране на предприятия в затруднение;
и) ако министерските решения, посочени в буква ж), са
представлявали независима система за помощ, бе
необходимо — тъй като в разпоредбите им липсваха
подробности в това отношение — да се проучи
съвместимостта на прилагането на системата по
отношение на стабилни предприятия и по
отношение на предприятия в затруднение; при
анализа бяха изведени следните заключения:
— за предприятията в затруднения не бе възможно да
се определи дали планираните мерки за помощ
могат да попадат в обхвата на правилото „de
minimis“ или да бъдат счетени за съвместими с
разпоредбите, уреждащи отпускането на помощ
за
оздравяване
и
преструктуриране
на
предприятия в затруднение,
— за стабилните предприятия бе невъзможно да се
определи дали оборотният капитал, осигурен чрез
заем, заедно с предоставената лихвена субсидия, е
послужил за финансиране на допустими
инвестиции по смисъла на правилата на Съюза
за регионална помощ.
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IV. МНЕНИЕ

НА ГРЪЦКИТЕ ОРГАНИ ОТНОСНО
ОТКРИВАНЕТО НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА

(57)

а) Мнение
на
гръцките
органи
относно
откриването на първата процедура
С писмо от 9 август 2004 г. гръцките органи декларираха
следното:
а) консолидирането на заемите е административен
инструмент, който не води до високи разходи за
публичните органи;
б) изчисляването на лихвата на шестмесечие вече е
подкрепено от съдебната практика на националния
Върховен съд, който се е произнесъл, че тримесечното
изчисление е незаконно, представлява злоупотреба и
допринася за налагане на извънредна тежест за
длъжниците;
в) предоставянето на държавната гаранция не може да се
приеме за помощ, тъй като използването ѝ зависи от
особено строги мерки за главния длъжник;
г) по време на референтния период лихвените проценти
в Гърция са били много по-високи от средните
проценти в останалата част на Съюза и са останали
такива въпреки лихвените субсидии; следователно не е
налице нарушаване на конкуренцията, още повече, че
е имало изискване предприятията получатели да бъдат
жизнеспособни; освен това лихвените субсидии са
били финансирани от нарочна сметка, отделна от
държавния бюджет;
д) като се има предвид запазването на дълга и на
лихвата, предоставянето на гратисни периоди не
може да бъде счетено за мярка за помощ — то
представлява просто преструктуриране на погасяването
във времето, което е обосновано въз основа на
икономическата ситуация;
е) Министерско решение № 72742/B1723 (вж.
съображение 42 по-горе) не води до допълнителни
разходи във връзка с тези, наложени от
първоначалното
решение,
което
представлява
основание за въпросната схема;
ж) освобождаването на обезпеченията посредством
Министерско решение № 2071670/11297 не може
да се приеме за мярка за помощ по отношение на
предприятията, тъй като първите са съобразени с
нивото на преструктурираните заеми; освен това
гаранцията от гръцката държава не покрива всички
видове разходи, наложени върху заемополучателите
от банките;
з) Министерско
решение
№
69836/B1451
и
измененията му засягат най-общо преработващите
предприятия и не посочват конкретно преработващите
предприятия в селскостопанския сектор, които
попадат в приложното поле на Регламент (ЕИО) №
866/90 на Съвета от 29 март 1990 г. относно
подобряването на условията за преработка и за
пускане
в
продажба
на
селскостопанските
продукти (19), Регламент (ЕО) № 951/97 на Съвета
от 20 май 1997 г. относно подобряването на
условията за преработка и за пускане в продажба на
селскостопанските продукти (20) и Регламент (ЕО) №
1257/99 на Съвета от 17 май 1999 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на

(19) ОВ L 91, 6.4.1990 г., стр. 1.
(20) ОВ L 142, 2.6.1997 г., стр. 22.

и)

й)

к)
л)

м)

н)
б)
(58)

14.6.2012 г.

земеделието (ФЕОГА) (21); тези регламенти са
прилагани посредством реализирането на оперативни
програми по втората и третата рамка за подпомагане
от Общността; предприятията, които са направили
инвестиции и са получили помощ за тази цел от
Министерство на развитието на селските райони и
храните, не са отговаряли на условията за
преструктуриране на дълга, тъй като това не е било
предвидено; правилото „de minimis“ също не се e
прилагало, тъй като за получаване на субсидия
операторите е трябвало да са извършили дейност и
да са покрили разходите;
позоваването на правилото „de minimis“ служи
единствено, за да илюстрира факта, че повечето от
предоставените мерки за помощ са били под прага
за „de minimis“, без да се посочва конкретно
селскостопанският сектор;
критерият „жизнеспособност след преструктуриране“
не се е отразил върху цялостната оценка на
жизнеспособността на предприятието, изготвена от
кредитната институция, тъй като допустимостта за
преструктуриране се определя непосредствено след
проучването на жизнеспособността;
преструктурирането засяга стари заеми и не
представлява финансиране за нови инвестиции;
по отношение на общия еквивалент на помощта за
преструктуриране, по-голямата част от мерките за
помощ представляват малки суми, областите, за
които тези мерки са предназначени (Кастория и
Евбея), са необлагодетелствани райони по смисъла на
Директива 75/268/ЕИО на Съвета от 28 април
1975 г. относно земеделието в планински и
полупланински райони, както и в някои
необлагодетелствани райони (22), като държавата като
цяло попада в обхвата на цел 1;
лихвеният процент, приложен по отношение на
новите заеми, е същият като този при последната
емисия гръцки съкровищни бонове; лихвената
субсидия не засяга целия срок на преструктурирания
заем, а само първите критични години; разликата
между процентите не е много голяма (1 до 2 пункта);
схемата е съществувала между 30 юни 1993 г. и
30 юни 2003 г.
Мнение
на
гръцките
органи
относно
откриването на втората процедура

С писмо от 18 август 2005 г. гръцките органи изложиха
следните аргументи, повечето от които вече са били
представени в техния отговор относно откриването на
първата процедура (вж. предходното съображение):
а) консолидирането на заемите е административен
инструмент, който не води до високи разходи за
публичните органи (тук органите добавят, че целта
на този инструмент не е избирателно предоставяне
на помощ);
б) изчисляването на лихвата на шестмесечие вече е
подкрепено от съдебната практика на националния
Върховен съд, който се е произнесъл, че тримесечното
изчисление е незаконно, представлява злоупотреба и
допринася за налагане на извънредна тежест за
длъжниците;

(21) ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.
(22) ОВ L 128, 19.5.1975 г., стр. 1.
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топанския сектор, от всички проучени решения
единствено Решение № 1648/B22/13.1.1994 засяга
промишлени животновъдни предприятия; освен това
през периода 1995—2004 г. производството на месо
в департаментите Еврос, Родопи и Ксанти е заемало
само малък дял от селскостопанското производство
във въпросните департаменти и макар брутният
вътрешен продукт (БВП) на тези департаменти да e
отбелязал ръст през периода (както в абсолютни
стойности, така и на глава на населението), той е
останал далеч под средното за страната ниво;

в) по време на референтния период лихвените проценти
в Гърция са били много по-високи, отколкото в
останалата част на Съюза и са останали такива
въпреки приложените лихвени субсидии;
г) предоставянето на държавната гаранция не може да се
счете за помощ, тъй като, дори ако бъде използвана,
тя зависи от особено строги мерки за главния
длъжник;
д) лихвата за забавяне и лихвените субсидии са били
финансирани от нарочна сметка (сметка, създадена
съгласно Закон № 128/75), отделна от държавния
бюджет;

г) Министерски решения № 2041901/16.5.1989 и
2078809/1989, които предвиждат лихвени субсидии
във връзка със заемите за оборотен капитал за
предприятия в департаментите Лесбос, Самос, Хиос и
Додеканезите, също предвиждат, че предприятията
трябва да бъдат жизнеспособни преди и след
преструктурирането на дълговете им;

е) като се има предвид запазването на дълга и на
лихвата, предоставянето на гратисни периоди не
може да бъде счетено за мярка за помощ — то
представлява просто преструктуриране на погасяването
във времето, което е обосновано въз основа на
икономическата ситуация;
ж) разпоредбите на Министерско решение № 66336/
B.1398/1993 и измененията му предвиждат
възможността за помощ за предприятия, установени
в департаментите Флорина и Килкис, без големи
разходи за публичните органи и при условие че
въпросните предприятия се считат за жизнеспособни;
следователно те не нарушават конкуренцията по
смисъла на член 87 от Договора за ЕО; освен това
следва да се припомни, че департаментите Флорина
и Килкис имат обща граница с бивша югославска
република Македония и че по време на референтния
период (90-те години на XX век) са били силно
засегнати в резултат на войната и нестабилността в
региона;

д) от компетентните органи в Гърция беше поискано да
съберат данни относно получателите и действително
отпуснатата помощ, но те заявиха, че не са в състояние;
е) лихвените субсидии се финансират от сметка, създадена
съгласно Закон № 128/75, която не представлява
държавен ресурс, тъй като е сметка, предназначена
основно за преразпределяне на средства.
г) Писма от гръцките органи от 15 и 29 март
2011 г.
(60)

з) последно, в горепосоченото решение се упоменават
промишлени и занаятчийски предприятия; според
гръцките органи селскостопански предприятия не са
засегнати от тези разпоредби.

б) 30 юни 2000 г. за Решение № 66336/B/398/14-91993 (департаменти Флорина и Килкис);
в) 31 декември 2005 г. за Решение № 1648/B.22/13.1.94
(департаменти Ксанти, Родопи и Еврос);

С писмо от 10 май 2006 г. гръцките органи представиха
следните аргументи:
а) засегнатите от въпросните решения департаменти са
били в затруднено икономическо положение, което
се е характеризирало с ниски нива на стопанска
дейност и по-високи нива на безработица в сравнение
с останалата част от страната; тази ситуация е била
утежнена от военното положение в съседни държави
(например Косово); в този смисъл конкуренцията не е
могла да бъде нарушена и следователно мерките за
помощ, предоставени под формата на преструктуриране
на дълга и лихвени субсидии, са могли да се възползват
от дерогацията, предвидена в член 87, параграф 3,
букви а) и в) от Договора за ЕО;
б) мерките за помощ са били съсредоточени върху
решаване на проблеми като липса на динамика на
местния пазар, свиване на пазара на труда и спад в
търсенето, както и върху дългосрочното икономическо
развитие;
в) по отношение на аргумента на Комисията, че условията
на търговия в Общността може да са били нарушени
предвид високото ниво на конкуренция в селскос

С писма от 15 и 29 март 2011 г. гръцките органи първо
обявяват датите на изтичане на действието на
първоначалните министерски решения, уреждащи
въпросните схеми. Датите са както следва:
а) 30 юни 2003 г. за Решение № 69836/B1461
(департаменти Кастория и Евбея);

в) Мнение
на
гръцките
органи
относно
откриването на третата процедура
(59)
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г) 31 декември 2004 г. за Решение № 2041901/16-51989 (департаменти Родопи, Еврос, Ксанти и
Додеканезите; острови Лесбос, Самос и Хиос).
(61)

След това гръцките органи посочват, че критерият за
жизнеспособност
на
предприятията
след
преструктурирането не е бил единственият разглеждан
фактор; по-скоро е извършвана цялостна оценка на
жизнеспособността на предприятията преди и след
преструктурирането.

(62)

Писмата също съдържат таблици, в които се посочва
еквивалентът на помощта на въпросните мерки,
получени от всяко предприятие получател, с цел
илюстриране на процента предприятия, за които
мерките за помощ могат да попадат в обхвата на схема
„de minimis“. Гръцките органи обаче сочат, че по
отношение на мерките за помощ, предоставени съгласно
Министерски
решения
№
2041901/16-5-1989
(департаменти Ксанти, Родопи и Еврос, Самос, Лесбос,
Хиос и Додеканезите) и 1648/B.22/13.1.94 (Ксанти,
Родопи и Еврос), наличните данни се отнасят единствено
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до периода 2004—2007 г. Данните, предоставени във
връзка с мерките за помощ, осигурени съгласно
Министерско решение № 69836/B1461 (департаменти
Кастория и Евбея), са свързани с периода 1993—1998
г., а данните във връзка с мерките за помощ, предоставени
съгласно Министерско решение № 66336/B/398/14-91993 (департаменти Флорина и Килкис) са свързани с
периода 1993—2001 г. Тези данни са поискани от
кредитните институции, някои от които не са дали
отговор. Гръцките органи считат обаче, че събраните
данни са близки до общия размер на предоставената
помощ, тъй като банките, които са отговорили, са
основните кредитодатели във въпросните департаменти.
Според гръцките органи анализът на данните сочи, че
въпросната помощ е под прага „de minimis“ в 73,55 %
до 99,46 % от случаите в зависимост от разглеждания
тригодишен период и от разглежданото решение.
(63)

(65)

Гръцките органи се опитаха да покажат, че въпросните
мерки за помощ могат да попадат в обхвата на схема
„de minimis“ и следователно не представляват държавна
помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.
Въпреки това, отделно от факта, че правилото „de minimis“
не е приложимо във всички засегнати сектори през
периода на действие на министерските решения, които
представляват правно основание на въпросните схеми
(това беше и една от причините за откриване на
въпросните процедури), данните са непълни, както бе
признато от самите гръцки органи (вж. съображение
62). Освен това сумите на помощта „de minimis“ варират
в различните сектори (не са еднакви в промишления и в
селскостопанския сектор) и представените таблици сочат,
че гръцките органи не са били запознати в достатъчна
степен с тази разлика. Най-накрая, Комисията отбелязва,
че въпреки твърденията на гръцките органи, че
предприятията
за
селскостопанско
производство,
преработка и търговия не отговарят на условията за
въпросните схеми за помощ, споменатите по-горе
таблици ясно сочат, че някои предприятия от тези
сектори действително са получили помощ, за която се
счита, че попада в обхвата на схема „de minimis“, макар
и ясно да надвишава допустимия праг.

(66)

Комисията припомня, че всяка индивидуална помощ,
отпусната по схема за помощ, която към момента на
отпускането е отговаряла на условията, заложени в
приложимия регламент „de minimis“, се приема, че не
представлява държавна помощ по смисъла на член 107,
параграф 1 от Договора.

(67)

При първото предоставяне от гръцките органи на
въпросните мерки за помощ в селскостопанския сектор,
не са съществували разпоредби на Съюза относно
помощта „de minimis“.

(68)

Първите разпоредби, приети в тази връзка, са заложените
в Регламент (ЕО) № 1860/2004 (25).

(69)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1860/2004, който
се отнася както за първичното селскостопанско
производство, така и за преработката и търговията със
селскостопански продукти, помощта, която не надвишава
таван от 3 000 EUR за получател за произволен
тригодишен период, не засяга търговията между
държавите-членки, не нарушава и не заплашва да
наруши конкуренцията и следователно не попада под
разпоредбите на член 107, параграф 1 от Договора.

(70)

Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1860/2004 същият
се прилага за помощи, предоставени преди влизането в
сила на регламента, ако тези помощи отговарят на
условията, предвидени в членове 1 и 3 от него.

(71)

На 1 януари 2008 г. Регламент (ЕО) № 1860/2004 бе
заменен с Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от
20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и
88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора

Последно, гръцките органи заявяват, че предприятията за
производство, преработка и търговия със селскостопански
продукти не отговарят на условията за помощта и че с
израза „миннодобивни предприятия“ в действителност се
обозначават предприятията за добив на мрамор и
каменодобив.
V. ОЦЕНКА
V.I. НАЛИЧИЕ НА ПОМОЩ

(64)

Съгласно член 107, параграф 1 от Договора всяка помощ,
предоставена от държава-членка или чрез ресурси на
държава-членка, под каквато и да било форма, която
нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез
поставяне в по-благоприятно положение на определени
предприятия или производството на някои стоки,
доколкото засяга търговията между държавите-членки, е
несъвместима с вътрешния пазар. В абсолютно изражение
въпросните мерки за помощ отговарят на това
определение в смисъл, че са предоставени от държавата
или чрез държавни ресурси, предназначени са за
определени
предприятия
(предприятия
в
селскостопанския,
занаятчийския,
промишления,
хотелиерския, миннодобивния — вж. съображение 63
— и корабния сектор в гореспоменатите департаменти)
и поставят в по-благоприятно положение тези
предприятия посредством мерки като преструктуриране
на заемите им, намаляване на размера на вноските чрез
удължаване на срока за погасяване, лихвени субсидии и
предоставяне на гаранции, което може да засегне
търговията (23) и да наруши конкуренцията (24).

(23) Всяка мярка за помощ, която предоставя предимство на дадено
предприятие в сектор, отворен за търговия (като например
селскостопанския или промишления сектор) или има вероятност
да привлече клиенти от други държави-членки (като например
хотелиерския сектор), има отражение върху търговските потоци. В
селскостопанския сектор делът на Гърция във вътреобщностната
търговия е възлизал на 13,684 млрд. EUR внос и 19,31 млрд.
EUR износ.
(24) Според практиката на Съда на Европейския съюз самият факт, че
конкурентното положение на предприятието се подобрява чрез
предоставяне на предимство, което при обичайни пазарни условия
не би имало възможност да получи и от което другите конкурентни
предприятия не се възползват, е достатъчно доказателство за
нарушаване на конкуренцията (решение от 17 септември 1980 г.
по дело Philip Morris Holland BV/Комисия на Европейските
общности, 730/79, Recueil 1980, стр. 2671, специално гръцко
издание 1980 г., том III, стр. 13).

14.6.2012 г.

(25) Вж. бележка под линия 17.

14.6.2012 г.
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на производството на селскостопански продукти (26),
който повиши размера на помощта de minimis до
7 500 EUR на получател за период от три фискални
години, независимо от формата и целта на помощите в
рамките на максималния размер за държава-членка, който
отговаря на 0,75 % от годишното производство.
(72)

Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1535/2007
гласи, че „настоящият регламент се прилага по
отношение на помощите, предоставени преди 1 януари
2008 г. на предприятията от сектора на производство
на селскостопански продукти, при условие че
горепосочените помощи отговарят на всички условия,
определени в членове 1—4, с изключение на изискването
за изрично позоваване на настоящия регламент съгласно
член 4, параграф 1, първа алинея“. Регламентът обаче се
прилага единствено по отношение на първичното
селскостопанско производство.

(73)

По отношение на преработката и търговията със
селскостопански продукти, правилото „de minimis“, в
сила от 1 януари 2007 г., е заложено в Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за
прилагане на членове 87 и 88 от Договора към
минималната помощ (27).

(74)

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1998/2006
определя на 200 000 EUR за получател за период от
три данъчни години максималната сума, до която
помощта не засяга търговията между държавите-членки,
не нарушава, нито застрашава да наруши конкуренцията
и следователно не попада в приложното поле на член
107, параграф 1 от Договора.

(75)

Член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1998/2006
предвижда, че „настоящият регламент се прилага към
помощите, предоставени преди влизането му в сила на
предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл
„транспорт“ и на предприятия, осъществяващи дейност
по преработка и търговия със селскостопански продукти,
ако съответната помощ изпълнява всички условия,
посочени в член 1 и член 2.“

(76)

Следователно Комисията няма да разглежда помощта,
предоставена съгласно анализираните министерски
решения, като държавна помощ, ако не надвишава
следните нива за получател:
а) при
първично
селскостопанско
производство:
3 000 EUR
за
тригодишен
период,
ако
към момента на отпускането помощта отговаря на
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 или
7 500 EUR за период от три данъчни години, ако
към момента на отпускането отговаря на разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1535/2007,
б) при преработка и търговия със селскостопански
продукти: 3 000 EUR за тригодишен период, ако
към момента на отпускането помощта отговаря на

(26) ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 35.
(27) ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5.
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разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 или
200 000 EUR за период от три данъчни години, ако
към момента на отпускането отговаря на разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1998/2006.
(77)

Комисията обаче припомня, че предприятията в
затруднение не отговарят на условията на Регламенти
(ЕО) № 1998/2006 и № 1535/2007.

(78)

В секторите, различни от селскостопанския сектор (т.е. в
този случай различните сектори, упоменати в това
решение, с изключение на корабния сектор, който ще
бъде разгледан в съображения 80 и 81 по-долу (28)),
правилото „de minimis“, заложено в Съобщение на
Комисията от 20 май 1992 г. – Насоки на Общността
относно държавните помощи за малки и средни
предприятия (29) (наричани по-долу „Насоките от
1992 г.“), се е прилагало към момента на предоставяне
на въпросните мерки за помощ. Съобщението предвижда
„еднократните плащания на помощ до 50 000 ECU по
отношение на даден вид разходи и схеми, по които
размерът на помощта, която може да получи определено
предприятие по отношение на даден вид разходи за
период от три години, е ограничен до тази сума, вече
не се счита за подлежащ на задължение за уведомление
по член 93, параграф 3 [от Договора за ЕО] (30), при
условие че решението за отпускане на помощ или
схемата за помощ съдържат изрично условие, че всяка
допълнителна помощ, която същото предприятие може
да получи по отношение на същия вид разходи от
други източници или по други схеми, не увеличава
общата помощ, получена от предприятието, над
ограничението от 50 000 ECU.“ Това правило бе
впоследствие изменено с известие на Комисията от
1996 г. относно правилото „de minimis“ за държавна
помощ (31) (наричано по-долу „Известие от 1996 г.“), в
което размерът на помощта „de minimis“ за същия
период се определя на 100 000 ECU, а впоследствие с
Регламент (ЕО) № 69/2001, в който размерът на помощта
за същия период се определя на 100 000 EUR.

(79)

Поради датите на изтичане на действието на
анализираните схеми (последната от които е 31 декември
2005 г.) и неприложимостта със задна дата на
регламентите по отношение на секторите, упоменати в
съображение 78, Комисията няма да разглежда като
държавна помощ помощта, предоставена съгласно
анализираните решения, която не надвишава следните
размери за получател:
а) 50 000 ECU за тригодишен период между 19 август
1992 г. и 5 март 1996 г., ако към момента на
предоставяне помощта е отговаряла на разпоредбите
на Насоките от 1992 г.;
б) 100 000 ECU/EUR за тригодишен период между
6 март 1996 г. и 1 февруари 2001 г., ако към
момента на предоставяне помощта е отговаряла на
приложимите разпоредби на Известието от 1996 г.;

(28) В този случай секторът на морския транспорт не попада в
приложното поле на правилото „de minimis“, тъй като е изключен
от всички текстове, уреждащи помощта „de minimis“, с изключение
на Регламент (ЕО) № 1998/2006, но този регламент не се прилага
по отношение на предприятия в затруднение.
(29) ОВ C 213, 19.8.1992 г., стр. 2.
(30) Сегашен член 108, параграф 3 от Договора.
(31) ОВ C 68, 6.3.1996 г., стр. 9.
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в) 100 000 EUR за тригодишен
2 февруари 2001 г. и 31 декември
момента на предоставяне помощта
приложимите разпоредби на
№ 69/2001.

Официален вестник на Европейския съюз

период между
2005 г., ако към
е отговаряла на
Регламент (ЕО)

(80)

Най-накрая, в корабостроителния сектор правилото „de
minimis“ се прилага едва от влизането в сила на
Регламент (ЕО) № 69/2001.

(81)

Следователно Комисията няма да счита за държавна
помощ помощта, отпусната съгласно анализираните
министерски
решения,
която
не
надвишава
100 000 EUR за получател и за тригодишен срок за
периода 2 февруари 2001—30 юни 2007 г., ако към
момента на отпускането помощта е отговаряла на
съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 69/2001.

(82)

документация, която да доказва приложимостта на
този сценарий в настоящия случай;
в) по отношение на конкуренцията предоставянето на
гратисни периоди (вж. съображение 57, буква д) и
съображение 58, буква е) не представлява единствено
преструктуриране на погасяването в течение на
времето, тъй като намалява сумата, която подлежи
на погасяване към определен момент, и следователно
осигурява временно финансово облекчение за
получателя;
г) дори ако, както твърдят гръцките органи, сметката,
създадена съгласно Закон № 128/75 и използвана за
финансиране на лихвените субсидии (вж. съображение
57, буква г), съображение 58, буква д) и съображение
59, буква е), не е част от бюджета на гръцката
държава, тя все пак представлява държавен ресурс (33);

Другите аргументи, представени от гръцките органи за
обосновка на липсата на държавна помощ, не могат да
бъдат приети от Комисията поради следните причини,
валидни във всеки случай, в който се цитират споменатите
аргументи:

д) предоставянето на лихвени субсидии по заеми дава
предимство на предприятията получатели, дори и
ако във въпросната държава лихвените проценти са
високи;
е) освобождаването на предоставените с цел получаване
на гаранцията обезпечения (вж. съображение 57,
буква ж), макар че може да не включва преки
разходи за гръцката държава съгласно Министерско
решение № 2071670/11297, съдържа елемент на
помощ, тъй като чрез осигуряване на тази възможност
държавата не само предлага на предприятията
получатели възможността да ползват капитал, а и ги
освобождава от една от предпоставките за получаване
на гаранция от нея;

а) като твърдят, че консолидирането на заема не води до
високи разходи за публичните органи (вж. поконкретно съображение 57, буква а) и съображение
58, буква а), гръцките органи признават, че
операцията налага разходи за държавата или с други
думи се използват държавни ресурси;
б) до влизането в сила на Известието за прилагане на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на държавните
помощи под формата на гаранции (32) (наричано подолу „Известие от 2000 г.“), се приема, че всички
гаранции включват елемент на държавна помощ (вж.
съображение 105, буква а)); в Известието от 2000 г.
се посочва, че може да се приеме, че дадена гаранция
не представлява държавна помощ по смисъла на член
107, параграф 1 от Договора, когато получателите не
са заемополучатели във финансово затруднение и по
принцип биха могли да получат заем при пазарни
условия от финансовите пазари без намеса от страна
на държавата, гаранцията е свързана с конкретна
финансова транзакция, отнася се за фиксирана
максимална сума, не покрива повече от 80 % от
неизплатения заем или друго финансово задължение
(с изключение на облигации или подобни
инструменти), не е с неограничен срок, условията на
схемата са основани на реалистична оценка на риска,
така че премиите, изплащани от предприятията
получатели, я превръщат с голяма вероятност в
самофинансираща се схема, схемата предвижда
условията, при които да се предоставят бъдещите
гаранции, и цялостното финансиране по схемата да
подлежи на преглед поне веднъж годишно, а
премиите да покриват както обичайните рискове,
свързани с предоставянето на гаранция, така и
административните разходи по схемата, включително
когато държавата предоставя първоначален капитал за
стартиране на схемата, обичайна възвращаемост на
този капитал; гръцките органи обаче не представиха
(32) ОВ C 71, 11.3.2000 г., стр. 14.
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ж) фактът, че лихвените проценти са били високи в
Гърция (вж. съображение 57, буква г) не означава
липса на помощ в смисъл, че независимо от
икономическия контекст, в който е извършено
преструктурирането с лихвени субсидии, отпускането
на помощта само по себе си оказва въздействие на
облекчаване на получателите от тежест, която
обичайно трябва да поемат при упражняване на
дейността си.
(83)

С оглед на всички тези елементи Комисията може да
заключи единствено, че мерките за помощ, които не
попадат в приложното поле и не изпълняват
предпоставките за отпускане на помощ „de minimis“ по
съображения
68—81,
действително попадат
в
приложното поле на член 107, параграф 1 от Договора.
V.II. СЪВМЕСТИМОСТ НА ПОМОЩТА

(84)

Въпреки това в ситуациите, предвидени в член 107,
параграфи 2 и 3 от Договора, някои видове помощ
могат да бъдат счетени за съвместими с вътрешния пазар
чрез дерогация.

(85)

В разглеждания случай е необходимо да се проучи в
контекста на всяка открита процедура, кое освобождаване
може да е приложимо във всеки от засегнатите сектори
(като се прави разграничение между селскостопанския
сектор и другите сектори).

(33) Вж. бележка под линия 11.
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и) Правила,
приложими
към
помощта
за
оздравяване и преструктуриране на предприятия
в затруднение по време на въпросния период

V.II.1 ПОМОЩ ЗА ДЕПАРТАМЕНТИТЕ КАСТОРИЯ И ЕВБЕЯ,
РАЗГЛЕДАНА
ПРОЦЕДУРА

ПРИ

ОТКРИВАНЕТО

НА

ПЪРВАТА

а) Селскостопански сектор
(86)

(87)

(88)

(89)

С оглед на естеството на отпуснатата помощ единственото
освобождаване, на което може да се разчита, за да се
докаже съвместимостта на помощта с вътрешния пазар, е
предвиденото в член 107, параграф 3, буква в) от
Договора, съгласно което помощите, които имат за цел
да улеснят развитието на някои икономически дейности
или на някои икономически региони, доколкото тези
помощи не засягат по неблагоприятен начин условията
на търговия до степен, която противоречи на общия
интерес, могат да се приемат за съвместими с вътрешния
пазар.
Тъй като за въпросната помощ не е постъпило
уведомление, за да бъде приложимо това освобождаване
е много важно тя да отговаря на правилата за държавна
помощ, приложими към момента на отпускането на
помощта. Според информацията, предоставена от
гръцките органи, въпросната схема действа от 30 юни
1993 г. до 30 юни 2003 г. Съвместимостта на въпросната
схема с вътрешния пазар следователно ще бъде проучена с
оглед на правилата за държавна помощ, приложими през
този период.
Една от причините, въз основа на които Комисията взе
решение да открие процедурата, предвидена в член 108,
параграф 2 от Договора, е, че помощта изглежда е била
предназначена за предприятия в затруднение. В тази
връзка гръцките органи посочват в писмото си от
9 август 2004 г., че критерият „жизнеспособност след
преструктуриране“ няма абсолютно никакво отражение
върху цялостната оценка на жизнеспособността на
предприятието, извършена от кредитната институция,
тъй като решението относно допустимостта за
преструктуриране
е
взето
непосредствено
след
проучването на жизнеспособността. Този аргумент бе
повторен в писмата от 15 и 29 март 2011 г. (вж.
съображение 61).
Комисията счита, че това обяснение не позволява да се
изключи възможността помощта да е била отпусната на
предприятия в затруднение, тъй като дори решението
относно допустимостта за преструктуриране да е взето
непосредствено след проучването на жизнеспособността,
както твърдят гръцките органи, самото проучване е било
съсредоточено върху перспективите за жизнеспособност на
получателите след преструктурирането. Това означава, че е
възможно кандидатите да са били в затруднение към
момента на проучването, но въпреки това да са били
допуснати до схемата, тъй като институцията, извършваща
проучването, е прогнозирала евентуално връщане към
жизнеспособност след преструктурирането на дълга
(Комисията подчерта това доказателство и в съображение
23 от решението си за откриване на процедурата,
предвидена в член 108, параграф 2 от Договора,
тъй като в преамбюла на Министерско решение
№ 2045909/7931/0025 се посочва нуждата от
подпомагане на предприятия, които изпитват затруднения,
свързани с паричните потоци, в департаментите Кастория
и Евбея).

L 153/27

I. От 1 октомври 1993 г. до 31 декември 1997 г.
(90)

Помощта за фирми в затруднение се регулира с редица
правила. Към момента на влизане в сила на Министерско
решение № 69836/B1461 политиката на Комисията бе
да приема, че този вид помощ в селскостопанския сектор
е оперативна помощ, която може да бъде счетена за
съвместима с вътрешния пазар единствено ако са
изпълнени следните три условия:
а) такава помощ трябваше да засяга финансовите разходи
по заеми, сключени за финансиране на вече
осъществени инвестиции;
б) кумулираният еквивалент на помощта за всички
помощи, предоставени при отпускането на заема, и
въпросната помощ не можеше да надвишава
процента, допускан по принцип от Комисията, т.е.:
i) за инвестиции в първично селскостопанско
производство: 35 % или 75 % за необлагод
етелствани райони по смисъла на Директива
75/268/ЕИО
ii) за инвестиции в преработка и търговия със
селскостопански продукти: 55 % или 75 % в
регионите по цел 1 за проекти, които отговарят
на секторните програми или на една от целите на
член 1 от Регламент (ЕИО) № 866/90 (34), и 35 %
(или 50 % в регионите по цел 1) за други проекти,
които не са изключени въз основа на критериите за
подбор по точка 2 от приложението към Решение
90/342/ЕИО на Комисията от 7 юни 1990 г.
относно установяването на критерии за подбор,
приложими към инвестиции за подобряване на
условията на преработка и продажба на
земеделските и горските продукти (35) (или
Решение 94/173/ЕО на Комисията (36), което го
замени).
в) въпросната помощ можеше да бъде платена единствено
след промени на лихвените проценти за новите
сключени заеми, така че да се вземат предвид
вариациите в лихвените проценти (в такива случаи
размерът на помощта е трябвало да бъде по-малък от
или равен на разликата в лихвените проценти върху
новите заеми) или е трябвало да засяга земеделски
стопанства, които дават гаранция за жизнеспособност,
особено когато финансовата тежест, произтичаща от
съществуващи заеми, е заплашвала жизнеспособността
на стопанствата или ги е излагала на риск от
несъстоятелност.

(34) ОВ L 91 от 6.4.1990 г., стр. 1. Регламент (ЕИО) № 866/90 бе
отменен и заменен от Регламент (ЕО) № 951/97 на Съвета (ОВ
L 142, 2.6.1997 г., стр. 22).
(35) ОВ L 163, 29.6.1990 г., стр. 71.
(36) ОВ L 79, 23.3.1994 г., стр. 29.

L 153/28

(91)
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С писмото си от 9 август 2004 г. гръцките органи
заявяват, че Решение № 69836/B1451 и неговите
последващи изменения засягат предприятията за
преработка като цяло и не посочват конкретно
предприятията за преработка в селското стопанство,
които са обхванати от Регламенти (ЕИО) № 866/90,
(ЕО) № 951/97 и (ЕО) № 1257/1999, че цяла Гърция
е регион по цел 1 и че предприятията, които са
инвестирали и следователно са получили помощ от
Министерство на развитие на селските райони и
храните, не са могли да се възползват от преструктуриране
на дълга, тъй като това не е било предвидено. Освен това
те добавят, че по отношение на общия еквивалент на
помощта за преструктурирането, в повечето случаи са
отпуснати
единствено
малки
суми
и
че
преструктурирането е свързано с предходни заеми и
следователно с инвестиции, които вече са направени.

(92)

Преди всичко обясненията, представени от гръцките
органи, не са достатъчни, за да позволят на Комисията
да изключи възможността някои предприятия за
преработка в селското стопанство да са получили помощ
по Министерско решение № 69836/B1451 и
последващите му изменения, защото фактът, че не се
посочват конкретно гореспоменатите предприятия, не
сочи непременно, че те не са принадлежали на общата
категория от предприятия за преработка (промишлени
предприятия), които попадат в приложното поле на
решението.

(93)

По отношение на съответствието с условията, посочени в
съображение 90, Комисията установява, че Решение
№ 69836/B1451 и неговите последващи изменения
засяга преструктурирането на заеми за инвестиции или
за оборотен капитал.

(94)

По отношение на преструктурирането на инвестиционни
заеми въз основа на информацията, предоставена от
гръцките органи, Комисията установява, че е изпълнено
условието, посочено в съображение 90, буква а), тъй
като тези заеми засягат вече осъществени инвестиции.

(95)

Комисията установи също, че е изпълнено и второто
алтернативно условие, посочено в съображение 90,
буква в), тъй като предприятията получатели трябва да
бъдат считани за жизнеспособни след преструктуриране
въз основа на оценка, извършена от финансовите
институции.

(96)

Информацията на разположение на Комисията обаче не е
достатъчна, за да премахне съмненията, че е изпълнено
условието, посочено в съображение 90, буква б), тъй
като гръцките органи обясняват в писмото си от
9 август 2004 г., че предприятията, ангажирани в
преработката и търговията със селскостопански
продукти, са обхванати inter alia от разпоредбите на
Регламенти (ЕИО) № 866/90 и (ЕО) № 951/97 и че
тези регламенти се прилагат съобразно съдържащите се в
тях разпоредби, което означава, че помощта може вече да
е отпусната с максималния интензитет, предвиден в
гореспоменатите регламенти (75 % за региони по цел 1,
което се отнася до цяла Гърция), и че е възможно в
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резултат на натрупване на помощта въпросната схема да е
довела до надвишаване на предвидения интензитет.
(97)

По отношение на преструктурирането на заеми за
оборотен капитал не е имало възможност за прилагане
на схемата в съответствие с всички условия, предвидени
в съображение 90, тъй като първото условие (буква а)
ясно посочва, че заемите трябва да бъдат свързани с
инвестиции.
II. От 1 януари 1998 г. до 30 юни 2000 г.

(98)

През 1997 г. условията, заложени в съображение 90, бяха
заменени с условията от Съобщение на Комисията –
Насоки на Общността за държавните помощи за
оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение (наричани по-долу „Насоки от 1997 г.“) (37).
Точка 4.4 от гореспоменатите Насоки гласи, че „По
отношение на селскостопанския сектор тези Насоки ще
влязат в сила на 1 януари 1998 г. по отношение на
новите държавни помощи. За съществуващите помощи
влизането в сила ще бъде на същата дата или, в случай
че Комисията е открила процедура съгласно член 93,
параграф 2 от Договора [за ЕО] срещу една или повече
държави-членки в този контекст, след като Комисията
приеме окончателно решение по отношение на засегнатата
държава-членка (държави-членки) съгласно член 93,
параграф 2 от Договора [за ЕО].“

(99)

Насоките от 1997 г., съвсем нови за селскостопанския
сектор, предвиждат inter alia:
а) помощ за оздравяване: мерки за ликвидност, оправдани
от сериозни социални затруднения и състоящи се от
гаранции за заеми или заеми с обичайни търговски
лихвени проценти, ограничени до размера, необходим
за поддържане на функционирането на предприятието
(например за покриване на разходите за надници и
заплати и текущи доставки), изплащани единствено за
периода, необходим за изготвяне на необходимите и
реалистични мерки за възстановяване, и без
неблагоприятно отражение върху положението в
промишления и селскостопанския сектор в други
държави-членки;
б) помощ за преструктуриране: отпускането на помощ,
свързана с план за преструктуриране, предвиждащ
намаляване на капацитета или окончателно затваряне
на производствени мощности, при наличието на
структурен свръхкапацитет в сектора (намаляването на
капацитета трябва да бъде в допълнение към всяко
друго намаление, приложимо при липсата на помощ
за преструктуриране), като единственото освобождаване
от това условие е в случаите, когато, взети в своята
съвкупност, решенията, приети в полза на всички
получатели през всеки последователен 12-месечен
период, не включват количество на продукта, което
надвишава определен процент от общото годишно
производство на този продукт в държавата (3 % за
целевите мерки за определена категория продукти
или оператори и 1,5 % за нецелевите мерки).

(37) ОВ C 283, 19.9.1997 г., стр. 2.
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(100) На държавите-членки е позволено да искат прилагането

на тези селскостопански разпоредби вместо разпоредбите
от Насоките от 1997 г. за сектори, различни от селското
стопанство (строги условия, приложими в тези сектори, и
по-специално по отношение на плана за преструктуриране
и приноса на получателя за преструктурирането — вж.
съображения 109—121 от раздел б) по-долу,
„Неселскостопански сектор“).

(101) В писмото си от 9 август 2004 г. гръцките органи не

предоставиха информация, която да позволи на
Комисията да установи, че схемата за помощ е адаптирана,
за да бъде приведена в съответствие с тези разпоредби, и
че следователно помощта, отпусната през въпросния
период, е отпусната в съответствие със съответните
условия, заложени в Насоките от 1997 г., което
означава или описаните в съображение 99, буква б) погоре условия, или условията, заложени за секторите,
различни от селското стопанство (представяне на план
за
преструктуриране
за
възстановяване
на
жизнеспособността въз основа на реалистични хипотези
в разумни времеви рамки, смекчаване на въздействието
върху конкурентите, спазване на принципа за
еднократност на помощта („един път – последен път“),
намаляване на капацитета при структурен свръхкапацитет
в засегнатия сектор и помощ, пропорционална на
разходите и ползите от преструктурирането, като се
покриват и социалните разходи по преструктурирането).
III. От 1 юли 2000 г. до 30 юни 2003 г.

(102) На 9 октомври 1999 г. Насоките от 1997 г. бяха

заменени от Насоки на Общността за държавните
помощи за оздравяване и преструктуриране на
предприятия в затруднение (наричани по-долу „Насоки
от 1999 г.“) (38). Точка 6.3 от Насоките от 1999 г.
гласи, че „държавите-членки трябва да адаптират своите
съществуващи схеми за помощ за оздравяване и
преструктуриране, които се очаква да останат в действие
след 30 юни 2000 г., с цел да ги приведат в съответствие
с Насоките […] след тази дата.“ Освен това „за да може да
се осъществи мониторинг от страна на Комисията върху
процеса на адаптиране, държавите-членки трябва да ѝ
предадат списък с всички такива схеми преди 31 декември
1999 г. След това, и във всеки случай преди 30 юни
2000 г., те трябва да изпратят на Комисията достатъчно
информация, за да ѝ дадат възможност да провери дали
схемите действително са изменени в съответствие с
Насоките.“

(103) Насоките от 1999 г. също включват специфичен раздел за

преструктуриране на предприятия в затруднение в
селскостопанския сектор. В сравнение с Насоките от
1997 г. този раздел дава определение на структурен
свръхкапацитет в сектора, ограничава освобождаването,
посочено в съображение 99, буква б), до предприятията
в първичния сектор (което води до автоматичното
изискване за намаляване на капацитета в подсектора на
преработката и търговията със селскостопански продукти)
и въвежда условието за еднократност („един път последен път“), което означава, че помощта за
преструктуриране може да бъде отпусната само веднъж.

(38) ОВ C 288, 9.10.1999 г., стр. 2.
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(104) В писмото си от 9 август 2004 г. гръцките органи не

представиха информация, която да позволи на
Комисията да установи, че схемата за помощ е адаптирана,
за да бъде приведена в съответствие с тези разпоредби, и
че следователно помощта, отпусната по време на
въпросния период, е отпусната в съответствие със
съответните условия, заложени в Насоките от 1999 г., с
други
думи
след
представяне
на
план
за
преструктуриране, който води до затварянето на
капацитет при структурен свръхкапацитет, като при
необходимост се прилага ограниченото освобождаване,
посочено в съображение 103, и въз основа на принципа
за еднократност („един път – последен път“).
ii) Гаранции

(105) Друг фактор за решението на Комисията за откриване на

процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от
Договора, е въпросът за съвместимостта на евентуалната
помощ, предоставена под формата на гаранции. Гръцките
органи представиха редица коментари в писмото си от
9 август 2004 г. (вж. съображение 57, букви в) и ж)).
Комисията обаче счита, че е необходимо да се отбележи
следното във връзка с тези коментари:
а) по отношение на буква в) фактът, че предоставянето на
гаранция подлежи на строги условия сам по себе си не
изключва съществуването на държавна помощ –
напротив, правилата, които се прилагат по време на
действието на въпросната схема, както е посочено в
писмата до държавите-членки реф. № SG(89) D/4328
от 5 април 1989 г. и SG(89) D/12772 от 12 октомври
1989 г. и точка 38 от Съобщение на Комисията до
държавите-членки относно прилагането на членове 92
и 93 от Договора за ЕИО и член 5 от Директива
80/723/ЕИО на Комисията по отношение на
публичните предприятия в производствения сектор (39),
ясно гласят, че „… всички гаранции, дадени от
държавата пряко или, чрез делегиране, посредством
финансови институции, [попадат] в приложното поле
на член 92, параграф 1 от Договора за ЕИО“, и налагат
прилагането на условия, които могат да включват
обявяването на предприятието в несъстоятелност.
Макар да е вярно, че гореспоменатите писма бяха
заменени през 2000 г. от Известие на Комисията за
прилагане на членове 87 и 88 от Договора за
създаване на Европейската общност по отношение на
държавните помощи под формата на гаранции, в което
са заложени условията, позволяващи да бъде
изключено съществуването на държавна помощ,
никаква част от информацията, представена в писмото
на гръцките органи от 9 август 2004 г., не сочи, че
гаранциите са предоставени при тези условия;
б) дори ако гръцките органи бяха предоставили
информацията, имаща за цел да покаже, че
предоставените гаранции изпълняват условията за
изключване на наличието на държавна помощ,
Комисията не би могла да приеме обосновката, тъй
като, например, освобождаването се прилага
единствено ако предприятията получатели не са във
финансово затруднение;

(39) ОВ C 307, 13.11.1993 г., стр. 3.
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в) по отношение на буква ж) фактът, че гаранцията не
покрива някои разходи, по никакъв начин не сочи, че
са изпълнени всички условия, при които помощта,
свързана с предоставянето на гаранция, може да се
счита за съвместима с вътрешния пазар; още повече
трябва да се признае, че никоя част от останалата
информация, представена от гръцките органи с
писмото им от 9 август 2004 г., не сочи, че са
изпълнени условията.
(106) След тези разяснения Комисията следователно счита, че

по време на действието на въпросната схема гаранциите са
представлявали част от пакет инструменти за отпускане на
помощ за предприятия в затруднение и че в резултат на
това тяхната съвместимост е свързана с процеса на
преструктуриране като цяло, за който, както подробно
бе посочено в анализа на съображения 94—104,
гръцките органи не са предоставили достатъчно
информация, за да премахнат съмненията, изразени от
Комисията при откриването на процедурата, предвидена
по член 108, параграф 2 от Договора (тези констатации
по отношение на гаранциите са валидни както по
отношение на трите процедури, посочени в настоящото
решение, така и по отношение на всички упоменати
сектори, с изключение на гаранциите, предвидени в
Министерско решение № 2/82257/0025 от 18 декември
2000 г., които, с оглед на използвания критерий за
жизнеспособност
—
жизнеспособност
преди
преструктурирането на дълга — ще бъдат проучени
отделно).

(107) Никой от другите аргументи, изложени от гръцките

органи в писмото от 9 август 2004 г. (приложен
лихвен процент, въпроса с евентуалното съществуване на
допълнителни разходи, произтичащи от министерските
решения, които представляват неразделна част от
правното основание за схемата, честота на изчисляване
на лихвата), не съдържат елемент, който да промени
позицията на Комисията, както е представена по-горе.

(108) Тъй като информацията, представена от гръцките органи,

не премахва съмненията, изразени от Комисията при
откриването на процедурата, предвидена в член 108,
параграф 2 от Договора, Комисията може единствено да
стигне до заключението, че въпросната схема е
несъвместима с общия пазар.
б) Неселскостопански сектор

(109) Както

и при селскостопанския сектор, Комисията
трябваше да проучи въпросната помощ с оглед на
правилата, приложими по отношение на помощта за
оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение.

(110) Към

момента на влизане в сила на Министерско
постановление № 69836/B1461, т.е. 1 октомври
1993 г., въпросните правила са били заложени в Осмия
доклад за политиката в областта на конкуренцията, и поспециално в точки 177, 227 и 228 от него.

глътка въздух, като през това време бъдат разработени подългосрочни решения за затрудненията на дружеството,
тези мерки не следва да възпрепятстват необходимото
намаляване на капацитета и следователно следва да
бъдат ограничени до случаите, при които са необходими
за справяне с належащи социални проблеми.
(112) В точка 227 от доклада се посочва, че помощта за

оздравяване може да бъде обоснована съгласно Договора,
когато е свързана с преструктуриране, имащо за цел да
възстанови
дългосрочната
жизнеспособност
на
предприятието и/или засегнатите региони, и когато се
прилага достатъчно целенасочено по отношение на
даден регион или отрасъл, за да може да бъде оценено
нейното въздействие.

(113) В точка 228 от доклада се разяснява допълнително

позицията на Комисията по отношение на помощта за
оздравяване и се дефинира помощта за преструктуриране.

(114) Помощта за оздравяване трябва:

а) да се състои от мерки за ликвидност под формата на
гаранции за заеми или заеми с обичайни търговски
лихвени проценти;
б) да бъде ограничена до размера, необходим, за
поддържане на функционирането на предприятието и
за покриване на разходите за надници и заплати и
текущи доставки;
в) да се изплаща единствено за периода, необходим (найобщо шест месеца) за изготвяне на необходимите и
реалистични мерки за възстановяване;
г) да бъде обоснована въз основа на сериозни социални
затруднения, като поддържането на функционирането
на предприятието не трябва да има неблагоприятно
въздействие върху положението в промишления
сектор в други държави-членки.
(115) Помощта за преструктуриране трябва също да е обвързана

строго с прилагането на добра програма за
преструктуриране и/или преобразуване и надлежно и
ефективно
да
служи
за
възстановяване
на
жизнеспособността
на
засегнатото
производство,
интензитетът и размерът на помощта трябва да бъдат
ограничени до строгия минимум за поддържане на
предприятието по време на неизбежния преходен период
преди такава програма да започне да действа, което
означава, че съответният период на помощта трябва да
бъде ограничен и подкрепата да бъде постепенно
намалявана.

(116) Тези условия бяха заменени от Насоките на Общността от

1994 г. за държавните помощи за оздравяване и
преструктуриране на предприятия в затруднение (40),
които влязоха в сила на 23 декември 1994 г.
(наричани по-долу „Насоките от 1994 г.“), и впоследствие
от Насоките от 1997 г., които влязоха в сила на 1 януари
1998 г., а на по-късен етап от Насоките от 1999 г., които
се прилагат от 1 юли, като вземат предвид периода на
адаптиране, даден на държавите-членки по отношение на
схемите за помощ (вж. съображения 98 и 102).

(111) В точка 177 от доклада се посочва, че макар и да има

нужда от мерки за оздравяване с цел да бъде осигурена

14.6.2012 г.

(40) ОВ C 368, 23.12.1994 г., стр. 12.
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(117) Насоките

от 1994 г. потвърждават политиката на
Комисията по отношение на помощта за оздравяване
(вж. съображение 114) и определят по-подробно
съдържанието и отраженията на плановете за
преструктуриране, които следва да бъдат представени
(перспектива за възстановяване на жизнеспособността въз
основа на реалистични хипотези в рамките на разумни
срокове, смекчаване на въздействието върху конкурентите,
спазване на принципа за еднократност, намаляване на
капацитета в случай на структурен свръхкапацитет във
въпросния сектор и помощ, пропорционална на
разходите и ползите от преструктурирането, като се
покриват и социалните разходи по преструктурирането).

(118) В сферата на неселскостопанските сектори Насоките от

1997 г., които произтичат от редовния преглед на
политиката на Комисията в областта на оздравяване и
преструктуриране на предприятия в затруднение,
потвърждават съдържанието на Насоките от 1994 г.

(119) В Насоките от 1999 г. се прилагат по-строги условия по

отношение на отпускането на помощ за оздравяване чрез
въвеждането на установена времева рамка за представяне
на план за преструктуриране. По отношение на
преструктурирането Насоките са далеч по-рестриктивни
по отношение на малките и средните предприятия и
предвиждат възможността за задължително намаляване
на капацитета, дори и при липсата на структурен
свръхкапацитет в сектора.

(120) Тъй като обясненията, представени от гръцките органи в

писмото им от 9 август 2004 г., са валидни както по
отношение на селскостопанския, така и по отношение
на неселскостопанския сектор, Комисията може само да
стигне до заключението, както вече е направила по
отношение на селскостопанския сектор, че информацията,
представена от гръцките органи, не позволява на
Комисията да установи, че са изпълнени различните
условия, заложени в Насоките от 1994 г., 1997 г. и
1999 г. (например, нищо не показва, че предприятията
получатели са представили план за преструктуриране,
който включва необходимите компенсаторни мерки).
Тази констатация е валидна и по отношение на
съответствието с разпоредбите, заложени в Осмия доклад
за политиката в областта на конкуренцията.

(121) При

липсата на доказателства за съответствието с
горепосочените разпоредби, Комисията не може да
установи, че помощта е отпусната след представяне на
план за преструктуриране, който включва всички
елементи, изисквани съгласно различните правила,
посочени по-горе (и по-специално перспективата за
възстановяване на жизнеспособността въз основа на
реалистични хипотези в рамките на разумни срокове,
смекчаване на въздействията върху конкурентите,
спазване на принципа за еднократност, намаляване на
капацитета и помощ, пропорционална на разходите и
ползите от преструктурирането, като се покриват и
социалните разходи по преструктурирането). Следователно
съмненията, които Комисията е изразила при откриването
на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от
Договора, остават валидни и Комисията може единствено
да стигне до заключението, че въпросната схема е
несъвместима с общия пазар.
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V.II.2 ПОМОЩ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ДЕПАРТАМЕНТИТЕ
ФЛОРИНА
И
КИЛКИС,
РАЗГЛЕДАНА
ОТКРИВАНЕТО НА ВТОРАТА ПРОЦЕДУРА

ПРИ

а) Селскостопански сектор
(122) В писмото си от 18 август 2005 г. гръцките органи

твърдят, че основното решение, уреждащо предоставянето
на
помощта
(Министерско
решение
№ 66336/B.1398/1993), засяга промишлените и
занаятчийските предприятия и че никоя разпоредба от
него не засяга селскостопанските предприятия.

(123) Комисията взема предвид тази информация и затова смята

за ненужно да разглежда въпросната схема с оглед на
правилата, приложими по отношение на държавната
помощ за селскостопанския сектор към момента на
отпускане на помощта.
б) Неселскостопански сектор

(124) Комисията,

която към момента на откриване на
процедурата считаше, че схемата е предназначена за
предприятия в затруднение, тъй като Министерско
решение № 66336/B.1398/1993 гласи, че предприятията
трябва да бъдат жизнеспособни след преструктуриране
(което само по себе си не изключва възможността
предприятията да бъдат в затруднение при приемането
им по схемата), трябва да анализира съвместимостта на
въпросната помощ с оглед на правилата за помощта за
оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение, приложими към момента на отпускане на
помощта.

(125) Правилата за помощ за оздравяване и преструктуриране

на предприятия в затруднение, приложими към момента
на отпускане на въпросната помощ, в хронологичен ред са
разпоредбите, заложени в точки 177, 227 и 228 от
Осмия доклад за политиката в областта на
конкуренцията, Насоките от 1994 г. и Насоките от
1997 г.

(126) По отношение на съответствието с разпоредбите от точки

177, 227 и 228 от Осмия доклад за политиката в
областта на конкуренцията и Насоките от 1994 г.,
1997 г. и 1999 г. обясненията, представени от гръцките
органи в писмото им от 18 август 2005 г., са идентични с
обясненията, изтъкнати като обосновка на отпускането на
помощта в департаментите Кастория и Евбея (аргументите
на гръцките органи, посочени подробно в съображение
57, букви а)—е), са същите като представените в
съображение 56, букви а)—д). Следователно анализът на
Комисията в съображения 110—121 е валиден и при
въпросния случай, което значи, че съмненията, изразени
от Комисията при откриване на процедурата, предвидена
в член 108, параграф 2 от Договора, не са премахнати и
Комисията може единствено да стигне до заключението,
че въпросната схема е несъвместима с общия пазар.

(127) В писмото си от 18 август 2005 г. гръцките органи се

опитаха да обосноват въпросната помощ и въз основа на
факта, че департаментите Флорина и Килкис граничат с
бивша югославска република Македония и че местните
предприятия са били силно засегнати в резултат от
нестабилността и войната в региона.
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(128) Това позоваване на извънредни обстоятелства можеше да

позволи прилагането на член 107, параграф 2, буква б) от
Договора, съгласно който помощта за отстраняване на
щети, причинени от природни бедствия или други
извънредни събития, е съвместима с вътрешния пазар.
Гръцките органи обаче не представиха доказателства за
затрудненията,
които
според
твърденията
им
предприятията в двата департамента са изпитвали, или
за причинно-следствената връзка между тези затруднения
и нестабилността в региона, причинена от събитията в
Югославия. Освен това Комисията не разполага с
информация, която да показва, че обстоятелствата,
посочени от гръцките органи, са могли да оказват
описаните въздействия през целия жизнен цикъл на
схемата. Най-накрая Комисията се пита защо схемата се
е прилагала единствено по отношение на някои сектори
от икономиката в двата департамента, макар да е логично
посочените обстоятелства да са засегнали всички местни
предприятия, независимо от сектора.

(129) С оглед на тези фактори Комисията не може да разбере

как член 107, параграф 2, буква б) от Договора може да е
приложим по отношение на въпросната схема за помощи.
Следователно Комисията може единствено да стигне до
заключението, че и в този случай въпросната схема е
несъвместима с общия пазар.
V.II.3 ПОМОЩ

В ДЕПАРТАМЕНТИТЕ РОДОПИ, ЕВРОС,
КСАНТИ, ЛЕСБОС, САМОС, ХИОС И ДОДЕКАНЕЗИТЕ,
РАЗГЛЕДАНА ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ТРЕТАТА
ПРОЦЕДУРА

(130) С оглед на факта, че Комисията е посочила в решението

си за откриване на процедурата, че въз основа на
наличната информация не може да се определи дали
двете министерски решения от 1989 г. и последващите
ги решения (описани подробно в съображения 50—52
по-горе) представляват независима схема за помощ или
са неразделна част от цялостната система, анализирана в
различните открити процедури, и като се има предвид, че
писмото от 10 май 2006 г. от гръцките органи не
представя обяснение в тази връзка, съвместимостта с
вътрешния пазар на помощта, предвидена в разглежданите
министерски решения, ще бъде оценена отделно.
Гаранциите, предвидени в Министерско решение
№ 2/82257/0025 от 18 декември 2000 г. (вж.
съображение 49), също ще бъдат разгледани отделно,
тъй като последното предвижда, че предприятията
получатели трябва да бъдат жизнеспособни, а не
жизнеспособни след преструктуриране, както е при
посочените по-горе случаи.

(131) Във

връзка с министерските решения, посочени в
съображения 44—52, анализът ще се състои от две
основни части — селскостопанска и неселскостопанска
– както при схемите, разгледани при първите две
процедури, но неселскостопанската част ще бъде
разделена на няколко подчасти – промишлен,
хотелиерски и занаятчийски сектори, от една страна, и
корабния сектор, от друга страна. Въгледобивният
сектор, който също бе разгледан при откриването на
процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от
Договора, няма да бъде разгледан тук, тъй като гръцките
органи обясняват в писмата си от 15 и 29 март 2011 г.,
че съответните добивни дейности засягат мрамор и
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каменодобив, което означава, че засегнатите предприятия
попадат в обхвата на анализа на промишления сектор.
а) Селскостопански сектор
(132) Комисията трябва да проучи схемата с оглед на правилата,

приложими по отношение на държавните помощи за
оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение към момента на отпускането на помощта.

(133) По отношение на селскостопанския сектор въпросните

правила са предвидени в съображения 90 и 98—103.
Като се има предвид, че действието на въпросната схема
изтича на 31 декември 2005 г., Насоките на Общността
от 2004 г. относно държавната помощ за оздравяване и
преструктуриране на предприятия в затруднение (41)
(наричани по-долу: „Насоки от 2004 г.“) следва да бъдат
добавени към списъка с приложими разпоредби; Насоките
от 2004 г. влизат в сила на 10 октомври 2004 г., като
въвеждат по-строги условия от установените в Насоките от
1999 г. (а именно като потвърждават, че приносът на
получателя по отношение на преструктурирането трябва
да бъде реален и да не включва помощ). Освен това с
оглед на естеството на получателите (промишлени
животновъдни предприятия и млекопроизводителни
стопанства) са налице основания да се счита, че схемата
вероятно е обхващала както първично производство (само
животновъдство), така и преработка/търговия (като
стопанства с линия за преработка на място).

(134) По отношение на съответствието със самите условия

Комисията установи,
че
Министерско решение
№ 1648/B22 от 13 януари 1994 г. и неговите
последващи изменения предвиждат преструктуриране на
заеми, които могат да се използват за инвестиции или
оборотен капитал.

(135) По отношение на преструктурирането на заеми, свързани

с инвестиции, в писмото си от 10 май 2006 г. гръцките
органи не представят информация, която да позволи на
Комисията да потвърди, че преструктурираните заеми
действително са свързани с вече осъществени инвестиции.
Вследствие на това Комисията не може да установи, че е
изпълнено условието, предвидено в съображение 90,
буква а).

(136) По подобен начин Комисията не може въз основа на

наличната информация да стигне без всякакво съмнение
до заключението, че е налице пълно съответствие с
условието, предвидено в съображение 90, буква б), тъй
като в писмото си от 10 май 2006 г. Гърция не е
представила подробности в тази връзка.

(137) По отношение на изискването, заложено в съображение

90, буква в), Комисията установи, че е налице втората
алтернатива, тъй като предприятията получатели е
трябвало да бъдат жизнеспособни след преструкт
урирането въз основа на оценка, извършена от банките.

(41) ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.
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отношение на преструктурирането на заеми,
използвани за оборотен капитал, не е имало възможност
за прилагане на въпросната схема в съответствие с всички
условия, предвидени в съображение 90, тъй като в
първото условие (буква а) изрично се посочва, че
заемите трябва да бъдат свързани с инвестиции.

на непълна заетост, както и на регионите, посочени в
член 349 (42), като се вземе предвид структурната,
икономическата и социалната ситуация в тях, могат
да се приемат за съвместими с вътрешния пазар;

(138) По

(139) Във връзка с помощта, отпусната от 1 януари 1998 г. до

датата на приложимост на Насоките от 2004 г.,
извършеният в съображения 98—104 анализ също се
прилага по същество в настоящия случай, тъй като в
писмото си от 10 май 2006 г. Гърция не представи
информация, която да позволи на Комисията да
потвърди, че с оглед на получаването на въпросната
помощ е бил представен план за преструктуриране,
включващ и задължителния принос.

(140) Най-накрая по отношение на помощта, отпусната от

датата на прилагане на Насоките от 2004 г. Комисията
може само да отбележи, че в писмото си от 10 май
2006 г. Гърция не представи факти, които да позволят
на Комисията да потвърди, че с оглед на получаването на
въпросната помощ е бил представен план за
преструктуриране, включващ и задължителния принос.
Следователно Комисията не е в състояние да премахне
всички съмнения, изразени при откриването на
процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от
Договора, и затова е принудена да стигне до
заключението, че въпросната схема е несъвместима с
общия пазар.

(141) В писмото си от 10 май 2006 г. гръцките органи се

стремят да обосноват въпросната помощ с войната в
съседни региони. Гърция изрази становището, че поради
ситуацията помощта отговаря на изискванията за
освобождаване по член 107, параграф 3, букви а) и в)
от Договора (вж. съображение 59, буква а).

(142) Комисията не може да приеме този аргумент поради

няколко причини:

а) от регулаторна гледна точка наличието на конфликт се
приема за извънредно събитие, което може да попадне
само в приложното поле на член 107, параграф 2,
буква б) от Договора, според който помощта,
предназначена за отстраняване на щети, причинени
от природни бедствия или други извънредни събития,
е съвместима с вътрешния пазар;
б) в селскостопанския сектор съвместимостта на мерките
за помощ се оценява с оглед на изключението,
предвидено в член 107, параграф 3, буква в) от
Договора, в който е заложено, че помощите, които
имат за цел да улеснят развитието на някои
икономически дейности или на някои икономически
региони, доколкото тези помощи не засягат по
неблагоприятен начин условията на търговия до
степен, която противоречи на общия интерес, могат
да се считат за съвместими с вътрешния пазар, а не с
оглед на изключението, предвидено в член 107,
параграф 3, буква а) от Договора, което предвижда,
че помощите за насърчаване на икономическото
развитие на региони, където жизненото равнище е
необичайно ниско или където има високо равнище
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в) за прилагането на тази дерогация е било необходимо
помощта да бъде отпусната съобразно с правилата,
уреждащи помощите за оздравяване и преструк
туриране на предприятия в затруднение, а по-горе
вече бе показано, че случаят не е такъв.
(143) Комисията не е в състояние да потвърди приложимостта

на член 107, параграф 2, буква б) от Договора поради
следните основания:

а) в писмото си от 10 май 2006 г. Гърция правилно
посочи, че общият БВП и този на глава от населението
в засегнатите департаменти е бил много нисък в
сравнение с други региони в държавата през периода,
обхванат от схемата, но заяви и това, че БВП е
отбелязал известен растеж през същия период, което
сочи, че войната в съседните региони не е оказала
катастрофално въздействие върху икономиката на
засегнатите територии;
б) както показва описанието на правното основание на
схемата, някои промени са въведени в схемата почти
десет години след края на военните действия в
съседните региони; следователно не може да се
приеме, че Гърция е била принудена да сe намеси
поради войната в граничните райони и че в резултат
на това е налице причинно-следствена връзка между
нея и затрудненията на предприятията (един пример
е достатъчен, за да илюстрира тази забележка:
Министерско решение № 2/64046/0025/2003 от
28 януари 2004 г., посочено в съображение 48,
обхваща заемите, които са могли да теглят
промишлени предприятия — с други думи евентуално
промишлени животновъдни предприятия — до
31 декември 2004 г.).
(144) По

отношение на другите мнения, представени от
гръцките органи в писмото им от 10 май 2006 г.,
Комисията подчертава следното (тези коментари, с
изключение на буква б), се отнасят и до всички други
сектори, посочени в откритата процедура):
а) проблеми като липсата на динамика на местните
пазари или спад в търсенето не могат да бъдат
решени с отпускането на помощи на предприятия в
затруднение без преструктуриране. Структурните
мерки са по-подходящо средство за подкрепа;
б) делът на производството на месо в засегнатите
департаменти от общото производство в Гърция няма
никаква връзка с риска от нарушаване на
конкуренцията, който произтича от помощта,
отпусната извън установената регулаторна рамка (в
настоящия случай помощта, отпусната на предприятия
в затруднение без план за преструктуриране); съгласно

(42) Островни региони.
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съдебната практика на Съда, когато финансовата
помощ, отпусната от държава-членка, укрепва
позицията на предприятие в сравнение с неговите
конкуренти (което се наблюдава по същество в
настоящия случай), тази помощ може да създаде
конкурентно предимство пред другите предприятия,
които не се възползват от такава подкрепа (43);
в) въпросът с жизнеспособността на предприятията по
смисъла на двете министерски решения, издадени
през 1989 г., ще бъде разгледан по-нататък в
настоящото решение;
г) аргументът, според който сметката, създадена по Закон
№ 128/75, не представлява държавен ресурс, е
разгледан в съображение 82, буква г).
(145) С оглед на тези съображения Комисията е принудена да

стигне до заключението, че въпросната
несъвместима с вътрешния пазар.

схема
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(151) Комисията трябва да проучи въпросната схема с оглед на

правилата, уреждащи помощта за оздравяване
преструктуриране на предприятия в затруднение.

и

(152) По отношение на корабостроенето правилата, приложими

по отношение на оздравяването и преструктурирането на
предприятия в затруднение след влизането в сила на
Министерско решение № 1648/B.22 от 13 януари
1994 г., са следните:

а) до 31 декември 1998 г.: Директива 90/684/ЕИО на
Съвета от 21 декември 1990 г. относно помощите в
областта на корабостроенето (44);
б) от 1 януари 1999 г. до 31 декември 2003 г.:
Регламент (ЕО) № 1540/98 на Съвета от 29 юни
1998 г. за установяване на нови правила за помощ
за корабостроенето (45);

е
в) от 1 януари 2004 г.: Рамка за държавната помощ за
корабостроенето (46).

б) Промишлен, занаятчийски и хотелиерски сектор
(146) Комисията трябва да проучи въпросната схема с оглед на

правилата, уреждащи помощта за оздравяване
преструктуриране на предприятия в затруднение.

и

(147) Както в случая на помощта, посочена в първите две

процедури, правилата, приложими по отношение на
оздравяването и преструктурирането на предприятия в
затруднение към момента на отпускането на въпросната
помощ, в хронологичен ред са точки 177, 227 и 228 от
Осмия доклад за политиката в областта на конкуренцията
и Насоките от 1994 г., 1997 г. и 1999 г. Тъй като в
разглеждания случай режимът изтича на 31 декември
2005 г. в някои департаменти, към списъка трябва да
се добавят Насоките от 2004 г.

(148) Информацията, изпратена от гръцките органи в писмото

им от 10 май 2006 г. и изложена в съображение 59, не
включва подробности по отношение на съответствието с
правилата, уреждащи оздравяването и преструктурирането
на предприятия в затруднение. Следователно Комисията
не е в състояние да потвърди дали е налице съответствие
с точки 177, 227 и 228 от Осмия доклад за политиката
в областта на конкуренцията и Насоките от 1994 г.,
1997 г., 1999 г. и 2004 г.

(149) Следователно Комисията не е в състояние да премахне

всички съмнения, изразени при откриването на
процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от
Договора, и затова е принудена да стигне до
заключението, че въпросната схема е несъвместима с
общия пазар.

(153) В писмото си от 10 май 2006 г. гръцките органи не

представиха информация, която би позволила на
Комисията да установи, че въпросната схема за помощи
е била прилагана съгласно правилата, приложими при
оздравяване и преструктуриране на предприятия в
затруднение в този сектор. Следователно Комисията не е
в състояние да разсее съмненията, изразени при
откриването на процедурата, предвидена в член 108,
параграф 2 от Договора, и затова е принудена да стигне
до заключението, че въпросната схема е несъвместима с
вътрешния пазар.

(154) По подобен начин във връзка с морския транспорт

Комисията трябва да проучи въпросната схема с оглед
на правилата, уреждащи помощта за оздравяване и
преструктуриране на предприятия в затруднение.

(155) От

влизането в сила на Министерско решение
№ 1648/B.22 от 13 януари 1994 г. правилата,
уреждащи оздравяването и преструктурирането на
предприятия в затруднение в корабната индустрия, са и
продължават да бъдат следните:
а) финансови и данъчни мерки, отнасящи се до
използването на кораби, вписани в регистъра на
Общността (47);
б) Насоките на Общността относно държавните помощи
за морския транспорт от 1997 г. (48)
в) Насоките на Общността относно държавните помощи
за морския транспорт от 2004 г. (49)

в) Корабен сектор
(150) Съвместимостта на въпросната схема с вътрешния пазар

ще бъде оценена от две гледни точки, като се вземе
предвид факта, че терминът „корабен сектор“ обхваща
както корабостроене, така и транспорт с кораби.

(43) Вж. бележка под линия 24, дело С-730/79, основания 11 и 12.

(44) ОВ L 380, 31.12.1990 г., стр. 27.
(45) ОВ L 202, 18.7.1998 г., стр. 1.
(46) ОВ C 317, 30.12.2003 г., стр. 11. Рамката бе удължена за първи
път през 2006 г. (ОВ C 260, 28.10.2006 г., стр. 7), като второто
удължаване бе през 2008 г. (ОВ C 173, 8.7.2008 г., стр. 3).
(47) SEC(89) 921 окончателен, 3 август 1989 г.
(48) ОВ C 205, 5.7.1997 г., стр. 5.
(49) ОВ C 13, 17.1.2004 г., стр. 3.
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(156) В писмото си от 10 май 2006 г. гръцките органи отново

не представиха информация, която би позволила на
Комисията да установи, че въпросната схема за помощи
е била прилагана съгласно правилата, приложими при
оздравяването и преструктурирането на предприятия в
затруднение в този сектор. Следователно Комисията не е
в състояние да разсее съмненията, изразени при
откриването на процедурата, предвидена в член 108,
параграф 2 от Договора, и затова е принудена да стигне
до заключението, че въпросната схема е несъвместима с
вътрешния пазар.

г) Помощ, отпусната в департаментите Лесбос,
Самос, Хиос и Додеканезите, която е посочена и
в третата процедура
(157) В рамката на процедурата, предвидена в член 108,

параграф 2 от Договора, Комисията разгледа две
хипотези, тъй като не разполагаше с достатъчно
информация:

а) помощта, предвидена в Министерско решение
№ 2041901 от 16 май 1989 г. и Министерско
решение № 2078809 от 10 октомври 1989 г. и
техните изменения, попада в обхвата на същата
рамка, както установената съгласно решенията,
посочени в съображения 44—48.
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(160) Във връзка с втората хипотеза са разгледани два сценария:

помощта е отпусната на предприятия в затруднение или
помощта е отпусната на жизнеспособни предприятия.

(161) При първия сценарий извършеният по съображения

146—149 анализ остава валиден, а обясненията,
представени от Гърция в писмото ѝ от 10 май 2006 г.,
не премахват съмненията, изразени от Комисията при
откриване на процедурата, предвидена в член 108,
параграф 2 от Договора, и затова Комисията е
принудена да стигне до заключението, че въпросният
режим е несъвместим с вътрешния пазар.

(162) При втория сценарий Комисията също отбелязва, че

обясненията на Гърция в писмата ѝ от 10 май 2006 г.,
15 март 2011 г. и 29 март 2011 г. не позволяват на
Комисията да установи дали оборотният капитал,
използващ субсидирани заеми, е финансирал допустими
инвестиции по смисъла на правилата на Съюза относно
регионалната помощ (след влизането в сила на
Министерско решение № 2041901 от 16 май 1989 г.
приложимите правила са Съобщение на Комисията
относно начина на прилагане на член 92, параграф 3,
букви а) и в) по отношение на регионалната помощ (50),
следвано от Насоките от 1998 г. относно националната
регионална помощ (51)). Затова Комисията е принудена да
стигне до заключението, че въпросната схема е
несъвместима с вътрешния пазар.

(163) В случай, че този оборотен капитал не е финансирал

б) помощта е била част от система за финансиране, която
не е установена върху същите основи.

(158) В писмото си от 10 май 2006 г. Гърция заяви, че двете

министерски решения, издадени през 1989 г., предвиждат
предприятията да бъдат жизнеспособни преди и след
преструктуриране на дълговете им. Комисията не може
да подкрепи това твърдение, тъй като след повторно
проучване изглежда, че никое от двете въпросни
решения не предвижда изискването предприятията да са
жизнеспособни преди и след преструктурирането на
дълговете.
Следователно
Комисията
ще
оцени
съвместимостта на помощта, която попада в приложното
поле на двете решения и техните изменения, като се
основава не само върху двете хипотези, заложени в
съображение 157, а и без да изключва — при втората
хипотеза — че помощта може да е била отпусната на
предприятия в затруднение.

(159) По

отношение на първата хипотеза, заложена в
съображение 157, Комисията е принудена да установи,
че ако двете министерски решения, издадени през
1989 г., и техните изменения попадат в същата рамка,
както установената от министерските решения, посочени
в съображения 44—48, анализът, извършен в
съображения 146—149, остава валиден, обясненията,
представени от Гърция в писмото ѝ от 10 май 2006 г.,
не премахват съмненията, изразени при откриването на
процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от
Договора, и Комисията е принудена да стигне до
заключението, че въпросната схема е несъвместима с
вътрешния пазар.

допустими инвестиции по смисъла на правилата на
Съюза относно националната регионална помощ,
Комисията трябва да провери дали помощта, отпусната
за този капитал, която в такъв случай се квалифицира
като оперативна помощ, може да бъде обявена за
съвместима съгласно приложимите разпоредби на
правилата на Съюза относно националната регионална
помощ. С оглед на това Комисията желае да подчертае,
че от засегнатата държава-членка зависи да изпълни
задължението за сътрудничество, което има към
Комисията, като осигури всички необходими елементи,
за да може Комисията да провери съвместимостта на
въпросната помощ (52). Тъй като информацията в
различните писма, представени от Гърция, не позволява
на Комисията да провери съответствието с разпоредбите в
правилата на Съюза относно националната регионална
помощ, Комисията може единствено да стигне до
заключението, че въпросната схема е несъвместима с
вътрешния пазар.
Помощ под формата на гаранции, предоставени
съгласно Министерско решение № 2/82257/0025
от 18 декември 2000 г. (вж. съображение 49)

(164) Гаранцията, предоставена съгласно Решение № 2/82257/

0025 от 18 декември 2000 г., не може да бъде считана
за инструмент в помощ на преструктурирането на
предприятие в затруднение, както гаранцията, предвидена

(50) ОВ C 212, 12.8.1988 г., стр. 2.
(51) ОВ C 74, 10.3.1998 г., стр. 9.
(52) Решение на Първоинстанционния съд (понастоящем Общ съд) от
15 юни 2005 г. по дело Regione autonoma della Sardegna/Комисия
на Европейските общности, Т-171/02, Recueil 2005, стр. II–2123,
точка 129.
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в другите министерски решения, упоменати в настоящото
решение,
тъй
като
в
Министерско
решение
№ 2/82257/0025 се предвижда, че тя може да бъде
предоставена единствено на жизнеспособни сами по себе
си предприятия, а не на предприятия, които са
жизнеспособни след преструктуриране на дълга.
Следователно гаранцията следва да се проучи с оглед на
приложимите правила за държавна помощ.

(170) В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО)

№ 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за
установяване на подробни правила за прилагането на
член 93 от Договора за ЕО (53) при вземането на
отрицателни решения в случаи на неправомерна помощ,
Комисията трябва да реши съответната държава-членка да
вземе всички необходими мерки за възстановяване на
помощта от получателя (в настоящия случай всички
предприятия, които са се възползвали от разпоредбите
на разглежданите министерски решения). Гърция трябва
да вземе всички необходими мерки за възстановяването на
несъвместимата помощ, отпусната на получателите.
Съгласно разпоредбите на точка 42 от известието на
Комисията „Към ефективно прилагане на решенията на
Комисията, разпореждащи на държавите-членки да
възстановят неправомерна и несъвместима държавна
помощ“ (54) Гърция разполага с четиримесечен срок,
считано от уведомяването за настоящото решение, за да
го изпълни. Помощта, която подлежи на възстановяване,
включва лихви, изчислени съгласно Регламент (ЕО)
№ 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за
прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета
относно определянето на подробни правила за
прилагането на член 93 от Договора за създаване на
Европейската общност (55).

(165) От

влизането в сила на Министерско решение
№ 2/82257/0025 от 18 декември 2000 г. до 31 декември
2005 г. (датата на изтичане на срока на действие на
схемата) гаранциите се уреждат от Съобщението от
2000 г.

(166) В съобщението от 2000 г. се предвижда задължението на

Комисията да оценява съвместимостта на помощта,
свързана с предоставянето на гаранция, въз основа на
правилата, приложими по отношение на други форми
на помощ и заложени в различните рамки и насоки,
приложими в засегнатите сектори. Освен това гаранцията
може да се приеме единствено ако мобилизацията ѝ е
договорно обвързана със специфични условия, които
могат да стигнат дори до задължителното обявяване в
несъстоятелност на предприятието получател или друга
подобна процедура.

(171) Настоящото

решение трябва да бъде приложено
незабавно,
по-специално
по
отношение
на
възстановяването на всички индивидуални помощи,
отпуснати по схемата за помощ, като се изключат
индивидуалните помощи, отпуснати за специфични
проекти, които към момента на отпускането на помощта
са отговаряли на всички условия, установени в
разпоредбите „de minimis“ или за освобождаване,
приложими съгласно членове 1 и 2 от Регламент (ЕО)
№ 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането
на членове 92 и 93 от Договора за създаване на
Европейската общност към някои категории хоризонтална
държавна помощ (56) или съгласно схема за помощ,
одобрена от Комисията.

(167) В настоящия случай гръцките органи не са представили

никаква информация относно предоставените гаранции. В
резултат на това Комисията не е в състояние да ги оцени с
оглед на различните правила, приложими в засегнатите
сектори, или да установи дали тази мярка за помощ
може да е надвишавала максималните интензитети на
помощта, приложими в съответните случаи по
отношение на предприятия, които не са в затруднение
(освен това в отговора си във връзка с третата процедура
Гърция не е представила информация относно
съответствието с тези различни правила).

(172) В член 15 от Регламент (ЕО) № 659/1999 е заложено, че

правомощията на Комисията за възстановяване на помощ
са предмет на давностен срок от десет години. Този
давностен срок започва да тече в деня, в който
неправомерната помощ е предоставена на получателя,
било като индивидуална помощ или като помощ по
схема за помощ. Всяко действие, предприето от
Комисията или от дадена държава-членка, която действа
по искане на Комисията, по отношение на неправомерната
помощ, прекъсва давностния срок и от всяко прекъсване
тече нов срок.

(168) При тези обстоятелства Комисията не е в състояние да

стигне до заключението, че отпуснатата помощ под
формата на гаранции съгласно Министерско решение
№ 2/82257/0025 от 18 декември 2000 г. е съвместима
с вътрешния пазар.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(169) Комисията отбелязва, че Гърция незаконно е приложила

въпросните мерки за помощ в нарушение на член 108,
параграф 3 от Договора. Горният анализ сочи, че помощта
не може да бъде обявена за съвместима с вътрешния
пазар, тъй като Гърция не е представила информация,
която да доказва съответствие с различните упоменати
правила, и следователно Комисията не е в състояние да
разсее съмненията, изразени при откриването на
различните процедури. В тази връзка Комисията
припомня, че засегнатата държава-членка носи
отговорността за изпълнение на задължението за
сътрудничество, което има към Комисията, като
предоставя всички елементи, необходими за проверка на
съвместимостта на въпросната помощ.

14.6.2012 г.

(173) В настоящия случай датите, до които може да се върне

Комисията за целите на възстановяването, са както следва:
а) по отношение на помощта, посочена в първата
процедура: 1 октомври 1993 г. с оглед на факта,
че първото действие на Комисията датира от 27
май 2003 г., докато Министерско решение
№ 69836/B1461, прието на 14 септември 1993 г., е
обнародвано в гръцкия държавен вестник на
1 октомври 1993 г. и е влязло в сила на същата дата;

(53)
(54)
(55)
(56)

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.
C 272, 15.11.2007 г., стр. 4.
L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.
L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.
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б) по отношение на помощта, посочена във втората
процедура: 22 април 1994 г. с оглед на факта, че
първото действие на Комисията датира от 22 април
2004 г.;
в) по отношение на помощта, посочена в третата
процедура: 12 ноември 1994 г. с оглед на факта, че
първото действие на Комисията датира от 12 ноември
2004 г.,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Схемите за помощ под формата на преструктуриране на дълга,
неправомерно приведени в действие от Гърция в нарушение на
член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на
Европейския съюз в департаментите Кастория, Евбея, Флорина,
Килкис, Родопи, Еврос, Ксанти и Додеканезите и на островите
Лесбос, Самос и Хиос, са несъвместими с вътрешния пазар.
Член 2
Индивидуалната помощ, отпусната по някоя от схемите,
посочени в член 1, не се квалифицира като помощ, ако към
момента на отпускането ѝ отговаря на условията, установени с
някой от регламентите, приети съгласно член 2 от Регламент
(ЕО) № 994/98, приложими към момента на отпускането на
помощта.
Член 3
1.
Гърция възстановява от получателите несъвместимата
помощ, отпусната съгласно схемите, посочени в член 1.
2.
Върху сумите, които подлежат на възстановяване, се
начислява лихва, считано от датата, на която са предоставени
на разположение на получателите, до действителното им
възстановяване.
3.
Лихвите се изчисляват с натрупване в съответствие с глава
V от Регламент (ЕО) № 794/2004.
4.
Гърция анулира всички неизплатени плащания на помощ
по схемата, посочена в член 1, считано от датата на уведомяване
за настоящото решение.
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Гърция осигурява прилагането на настоящото решение в срок от
четири месеца от датата, на която е уведомена за него.
Член 5
1.
В срок от два месеца от уведомяването за настоящото
решение Гърция изпраща на Комисията следната информация:
а) списък на получателите, които са получили помощ по
схемите, посочени в член 1, и общия размер, получен от
всеки от тях по въпросната схема;
б) общия размер (главница и лихви), който следва да бъде
възстановен от всеки получател в случай на помощ, която
не може да бъде включена в обхвата на правилото „de
minimis“;
в) подробно описание на вече предприетите мерки за
изпълнение на настоящото решение и на планираните такива;
г) документи, доказващи, че на получателите е наредено да
възстановят помощта.
2.
Гърция информира редовно Комисията за напредъка по
националните мерки, предприети за прилагане на настоящото
решение, до пълното възстановяване на помощта, предоставена
съгласно схемата, посочена в член 1. При поискване от страна на
Комисията Гърция незабавно предоставя информация за вече
предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото
решение. Тя предоставя и подробна информация относно сумите
на помощта и лихвите, които вече са възстановени от
получателите.
Член 6
Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2011 година.

Член 4

За Комисията

Възстановяването на помощта, отпусната по схемите, посочени в
член 1, е незабавно и ефективно.

Член на Комисията

Dacian CIOLOȘ

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2012 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка)
Официален вестник на ЕС, серии L + С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

1 200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител +
годишно сборно издание на DVD

на 22 официални езика на
ЕС

1 310 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

840 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на
DVD (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

100 EUR за годишен
абонамент

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за
обществени поръчки и процедури по възлагане), DVD, едно
издание на седмица

многоезичен: на 23
официални езика на ЕС

200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси

на език/езици в
зависимост от конкурса

50 EUR за годишен
абонамент

Абонамент за Официален вестник на Европейския съюз, издаван на официалните езици на Европейския съюз,
може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C
(Информация и известия).
За всяка езикова версия се прави отделен абонамент.
Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г.,
според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на
ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се
разпространяват отделно.
Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S ― Договори за обществени поръчки и процедури
по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в едно общо многоезиково DVD.
Абонатите на Официален вестник на Европейския съюз имат право, след заявка, да получат различните приложения
към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се
предоставя чрез съобщения за читателите, включени в Официален вестник на Европейския съюз.

Продажби и абонаменти
Абонаментът за различните платени периодични издания, като например Официален вестник на
Европейския съюз, може да бъде направен чрез всички наши търговски представители.
Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага директен безплатен достъп до законодателството на
Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с Официален вестник на
Европейския съюз и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготвителните законодателни актове.
За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: http://europa.eu

BG

