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I
(Usnesení, doporučení a stanoviska)

DOPORUČENÍ

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY
ze dne 25. června 2009
Radě Evropské unie o externím auditorovi Národní banky Slovenska
(ECB/2009/14)
(2009/C 149/01)
dne 1. ledna 2009 ověřuje v souladu s článkem 27.1
statutu ESCB.

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank
a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména
na článek 27.1 tohoto statutu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních
centrálních bank ověřují nezávislí externí auditoři dopo
ručení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské
unie.
Podle článku 1 rozhodnutí Rady 2008/608/ES ze dne
8. července 2008 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy
o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna
2009 (1) přijalo Slovensko jednotnou měnu dne
1. ledna 2009.
Podle ustanovení § 38 zákona o Národní bance
Slovenska se účetnictví Národní banky Slovenska ode

(1) Úř. věst. L 195, 24.7.2008, s. 24.

(4)

Národná banka Slovenska si jako svého externího audi
tora pro účetní rok 2009 vybrala společnost Deloitte
Audit s.r.o.,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

Doporučuje se, aby společnost Deloitte Audit s.r.o. byla jmeno
vána externím auditorem Národní banky Slovenska pro účetní
rok 2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. června 2009.
prezident ECB
Jean-Claude TRICHET
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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Povolení státní podpory v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES
Případy, ve kterých Komise nevznesla námitku
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 149/02)
Datum přijetí rozhodnutí

27.2.2009

Odkaz číslo státní pomoci

N 99/09

Členský stát

Lucembursko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Régime temporaire d'aides au redressement économique

Právní základ

L’article 32(4) de la Constitution constitue la base juridique du régime

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

—

Rozpočet

—

Míra podpory

—

Délka trvání programu

do 31.12.2010

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

—

Další informace

—

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů Ize nalézt na této internetové stránce:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum přijetí rozhodnutí

6.5.2009

Odkaz číslo státní pomoci

N 237/09

Členský stát

Česká republika

1.7.2009

CS

1.7.2009

Úřední věstník Evropské unie

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Temporary aid scheme for granting aid in the form of loans with subsi
dised interest rate

Právní základ

Český přechodný rámec, Národní protikrizový plán vlády České repu
bliky; Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon č. 47/2002 Sb., Zákon č. 659/
2004 Sb., Směrnice MŽP č. 05/2008 Pravidla, kterými se stanovují
podmínky pro poskytnutí dotace na projekty programu rozvoje venkova
ČR; Zákon č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 582/1991 Sb., Vyhláška MPSV
č. 161/1998 Sb., Zákon č. 129/2000 Sb., Zákon č. 250/2000 Sb.,
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 248/2000 Sb., Zákon č. 131/2000 Sb., Operační programy
schválené pro ČR Evropskou komisí pro období 2007–2013.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Snížení úrokové sazby

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 2 600 mil. CZK

Míra podpory

—

Délka trvání programu

1.5.2009–31.12.2010

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

—

Další informace

—

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů Ize nalézt na této internetové stránce:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

C 149/3

C 149/4
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Bez námitek k navrhovanému spojení
(Případ COMP/M.5541 – GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV)
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 149/03)
Dne 24. června 2009 se Komise rozhodla nevznášet proti výše uvedenému oznámenému spojení námitky
a prohlásit jej za slučitelné se společným trhem. Základem tohoto rozhodnutí je ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení Rady (ES) č. 139/2004. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici pouze v angličtině a bude
zveřejněno poté, co z něj budou odstraněny případné skutečnosti, jež mají povahu obchodního tajemství.
Znění tohoto rozhodnutí bude k dispozici:
— v oddílu týkajícím se spojení podniků na internetových stránkách Komise věnovaných hospodářské
soutěži (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Tato internetová stránka umožňuje vyhledávat
jednotlivá rozhodnutí o spojení podniků, a to podle společnosti, čísla případu, data a indexu
hospodářského odvětví,
— v elektronické podobě na internetových stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) pod
číslem 32009M5541. Stránky EUR-Lex umožňují přístup k evropskému právu po internetu.

1.7.2009

CS

1.7.2009
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C 149/5

IV
(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
30. června 2009
(2009/C 149/04)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

směnný kurz

1,4134
135,51

měna

směnný kurz

AUD

australský dolar

1,7359

CAD

kanadský dolar

HKD

hongkongský dolar

10,9540

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

GBP

britská libra

NZD

novozélandský dolar

2,1656

SEK

švédská koruna

10,8125

SGD

singapurský dolar

2,0441

CHF

švýcarský frank

1,5265

KRW

jihokorejský won

ISK

islandská koruna

ZAR

jihoafrický rand

NOK

norská koruna

9,0180

CNY

čínský juan

9,6545

BGN

bulharský lev

1,9558

HRK

chorvatská kuna

7,2730

7,4470
0,85210

1,6275

1 802,43
10,8853

CZK

česká koruna

25,882

IDR

indonéská rupie

EEK

estonská koruna

15,6466

MYR

malajsijský ringgit

HUF

maďarský forint

PHP

filipínské peso

67,865

LTL

litevský litas

3,4528

RUB

ruský rubl

43,8810

LVL

lotyšský latas

0,7036

THB

thajský baht

48,140

271,55

14 427,58
4,9681

PLN

polský zlotý

4,4520

BRL

brazilský real

2,7469

RON

rumunský lei

4,2072

MXN

mexické peso

18,5537

TRY

turecká lira

2,1614

INR

indická rupie

67,5180

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.

C 149/6

Oznámení Komise o aktuální úrokové sazbě pro navrácení státní podpory a o referenční
a diskontní sazbě pro 27 členských států použitelných od 1. července 2009
(Zveřejněno v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21 dubna 2004 (Úř. věst. L 140,
30.4.2004, s. 1))
(2009/C 149/05)

CS

Základní sazby jsou vypočteny v souladu se sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních
a diskontních sazeb (Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 6). V závislosti na použití referenční sazby se musí
připočítat příslušné marže tak, jak je uvedeno v tomto sdělení. Pro diskontní sazbu to znamená, že je nutné
připočítat marži ve výši 100 základních bodů. Nařízení Komise (ES) č. 271/2008 ze dne 30. ledna 2008,
kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, předpokládá, že nebude-li zvláštním rozhodnutím stanoveno
jinak, sazba pro navrácení státní podpory bude rovněž vypočtena připočtením 100 základních bodů
k základní sazbě.
Do

1.7.2009

...

1.6.2009

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1,77 1,77 6,41 1,77 2,96 1,77 3,44 7,34 1,77 1,77 1,77 1,77 10,01 1,77 1,77 9,53 1,77 13,20 1,77 1,77 4,53 1,77

13,76

1,49

1,77

1,77 2,20

30.6.2009

2,22 2,22 6,41 2,22 2,96 2,22 3,44 7,34 2,22 2,22 2,22 2,22 10,01 2,22 2,22 9,53 2,22 13,20 2,22 2,22 4,53 2,22

17,29

1,49

2,22

2,22 2,20

1.5.2009

31.5.2009

2,22 2,22 7,63 2,22 2,96 2,22 4,57 7,34 2,22 2,22 2,22 2,22 10,01 2,22 2,22 9,53 2,22 13,20 2,22 2,22 5,62 2,22

17,29

1,81

2,22

2,22 2,84

1.4.2009

30.4.2009

2,74 2,74 7,63 2,74 2,96 2,74 4,57 7,34 2,74 2,74 2,74 2,74 10,01 2,74 2,74 9,53 2,74 13,20 2,74 2,74 5,62 2,74

17,29

2,30

2,74

2,74 2,84

1.3.2009

31.3.2009

3,47 3,47 7,63 3,47 3,74 3,47 6,00 7,34 3,47 3,47 3,47 3,47 10,01 3,47 3,47 9,53 3,47 13,20 3,47 3,47 6,78 3,47

17,29

3,31

3,47

3,47 3,58

1.2.2009

28.2.2009

4,99 4,99 7,63 4,99 4,53 4,99 6,00 7,34 4,99 4,99 4,99 4,99 10,01 4,99 4,99 7,81 4,99 13,20 4,99 4,99 6,78 4,99

17,29

4,31

4,99

4,99 4,81

1.1.2009

31.1.2009

4,99 4,99 7,63 4,99 4,53 4,99 6,00 7,34 4,99 4,99 4,99 4,99 10,01 4,99 4,99 7,81 4,99 11,05 4,99 4,99 6,78 4,99

17,29

5,18

4,99

4,99 5,70

1.12.2008 31.12.2008 5,36 5,36 6,70 5,36 4,20 5,36 5,55 6,43 5,36 5,36 5,36 5,36 8,58 5,36 5,36 7,10 5,36 9,44 5,36 5,36 6,42 5,36

15,87

5,49

5,36

5,00 5,66

1.11.2008 30.11.2008 5,36 5,36 6,70 5,36 4,20 5,36 5,55 6,43 5,36 5,36 5,36 5,36 8,58 5,36 5,36 6,10 5,36 9,44 5,36 5,36 6,42 5,36

11,02

5,49

5,36

5,00 5,66

1.10.2008 31.10.2008 5,36 5,36 6,70 5,36 4,20 5,36 5,55 6,43 5,36 5,36 5,36 5,36 8,58 5,36 5,36 6,10 5,36 9,44 5,36 5,36 6,42 5,36

11,02

5,49

5,36

4,34 5,66

1.9.2008

30.9.2008

4,59 4,59 6,70 4,59 4,20 4,59 5,55 6,43 4,59 4,59 4,59 4,59 8,58 4,59 4,59 6,10 4,59 9,44 4,59 4,59 6,42 4,59

11,02

5,49

4,59

4,34 5,66

1.7.2008

31.8.2008

4,59 4,59 6,70 4,59 4,20 4,59 4,81 6,43 4,59 4,59 4,59 4,59 8,58 4,59 4,59 6,10 4,59 9,44 4,59 4,59 6,42 4,59

11,02

4,75

4,59

4,34 5,66
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Od

1.7.2009

CS

1.7.2009
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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ
Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č.
800/2008 se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 149/06)

Pomoc č.

X 24/08

Členský stát

Spolková republika Německo

Referenční
čislo
v členském státě

přidělené

Region

—
Název regionu
(podle NUTS) (1)
Spolková země
NUTS 1

Poskytovatel podpory

Hesensko,

Status regionální podpory (2)
Smíšená oblast

Název

Investitionsbank Hessen

Adresa

Schumannstr. 4-6
60325 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND

Internetová stránka

http://www.ibh-hessen.de/

Název opatření podpory

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW Hessen)

Vnitrostátní právní základ
(odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

Richtlinie Gründungs-und Wachstumsfinanzierung Hessen sowie Ergänzendes Merk
blatt zur Gründungs-und Wachstumsfinanzierung Hessen
Keine Richtlinie des Landes, Fundstelle im Internet (s.u.)

Odkaz na internetovou stránku,
kde se nachází úplné znění
opatření podpory

http://www.ibh-hessen.de/Kredite_GUW.cfm

Druh opatření

Režim podpory

Změna
podpory

stávajícího

opatření

Ano
Číslo podpory přidělené Komisí

Prodloužení

XS 24/02

Změna

Ano

Doba trvání (3)

Režim podpory

od 1.10.2008 do 31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví
způsobilá k získání podpory

Ano

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

Ano

Rozpočet

Celková roční částka rozpočtu
plánovaného v rámci reži
mu (4)

objem úvěrů cca 140 mil. EUR ročně, na úrokovou
subvenci cca 0,4 mil. EUR ročně

Nástroj podpory (článek 5)

Úroková subvence

Ano

Úvěr

Ano

Ostatní (specifikujte)

Úvěry s úrokovým zvýhodněním

C 149/7

CS

C 149/8

Úřední věstník Evropské unie

Obecné cíle

Cíle

Maximální intenzita podpory
v % nebo maximální výše
podpory v národní měně

Investiční podpora a podpora
zaměstnanosti
pro
malé
a střední podniky (článek 15)

Ano. Poskytují se pouze
investiční podpory.

10/20 %

1.7.2009

Malé
a
střední
podniky – příplatky
v%

(1) NUTS: Klasifikace územních statistických jednotek.
(2) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, smíšené oblasti, oblasti nezpůsobilé pro regionální
podporu.
(3) Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.
(4) V případě režimu podpory uveďte celkovou roční částku plánovaných rozpočtových prostředků v rámci režimu nebo odhadovanou
daňovou ztrátu za rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.

Odkaz číslo státní pomoci

X 27/08

Členský stát

Spolková republika Německo

Referenční
číslo
v členském státě

přidělené

—

Region

Název regionu
(podle NUTS (1))
Land Hessen, NUTS 1

Status regionální podpory (2)
Oblasti nezpůsobilé pro regionální podporu

Poskytovatel podpory

Název

1. Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr
und Landesentwicklung
2. Investitionsbank Hessen Niederlassung Kassel

Adresa

1. Kaiser-Friedrich-Ring 75
65185 Wiesbaden
DEUTSCHLAND
2. Kurfürstenstr. 7
34117 Kassel
DEUTSCHLAND

Internetová stránka

1. www.wirtschaft.hessen.de
2. www.ibh-hessen.de

Název opatření podpory

Förderung der regionalen Entwicklung
- betriebliche Investitionen -

Vnitrostátní právní základ
(odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung
(Staatsanzeiger 23/2008 vom 2. Juni 2008, S. 1450)

Odkaz na internetovou stránku,
kde se nachází úplné znění
opatření podpory

http://www.wirtschaft.hessen.de/irj/HMWVL_Internet?cid=
46532f7c02f1b0545d1b707d83412db3

Druh opatření

Režim podpory

Změna
podpory

stávajícího

opatření

Ano
Číslo podpory přidělené Komisí

Změna

XS 14/02

Doba trvání (3)

Režim podpory

od 1.4.2008 do 31.12.2012

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví
způsobilá k získání podpory

Ano

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

Ano

Velké podniky

Ne

Celková roční částka rozpočtu
plánovaného v rámci reži
mu (4)

20,9 milionů EUR

Rozpočet

CS

1.7.2009

Úřední věstník Evropské unie

Nástroj podpory (článek 5)

C 149/9

Příspěvek

Ano

Úvěr

Ano

Ostatní (specifikujte)

Úvěry s úrokovými příspěvky

V případě spolufinancování
z finančních prostředků Spole
čenství

Reference
CCI2007 DE
16 2 PO 005

5,0 milionů EUR

Obecné cíle (seznam)

Cíle

Maximální intenzita podpory
v % nebo maximální výše
podpory v národní měně

Investiční podpora a podpora
zaměstnanosti
pro
malé
a střední podniky (článek 15)

Ano. Byly uděleny pouze
investiční podpory.

10/20 %

Výše finanční
podpory
Společenství

Malé
a
střední
podniky – příplatky
v%

(1) NUTS - klasifikace územních statistických jednotek.
(2) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, smíšené oblasti, oblasti nezpůsobilé pro regionální
podporu.
(3) Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.
(4) V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku plánovaných rozpočtových prostředků v rámci režimu nebo odhadovanou
daňovou ztrátu na rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.

Odkaz číslo státní pomoci

X 127/08

Členský stát

Spolková republika Německo

Referenční
číslo
v členském státě

přidělené

—

Region

Název regionu
(podle NUTS (1))
Bayern

Poskytovatel podpory

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Status regionální podpory (2)

Hegelstraße 2
95447 Bayreuth
DEUTSCHLAND
http://www.zbfs.bayern.de/
Název opatření podpory

Die Einzelbeihilfen für Förderungen nach der anliegenden Maßnahmebeschreibung
(Programmregelung) werden auf Grundlage von Zuwendungsbescheiden gewährt. In
die Zuwendungsbescheide wird jeweils ein Hinweis auf die VO (EG) Nr. 800/2008
und die diesbezügliche Freistellung aufgenommen. Die Namen der Begünstigten
stehen noch nicht fest.
Spezifisches Ziel A1 Erhöhung des Qualifikationsniveaus von Beschäftigten und
Unternehmen
Aktion 1 Berufliche Weiterbildung von Beschäftigten insb. KMU, Unterstützung der
Anpassung
Aktion 2 Berufliche Weiterbildung von Wirtschaftsclustern

Vnitrostátní právní základ
(odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

Operationelles Programm: Zukunft in Bayern, Europäischer Sozialfonds, Regionale
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, Bayern 2007-2013;
Haushaltsordnung des Freistaates Bayern – Bayerische Haushaltsordnung - BayHO (BayRS 630-1-F), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 23. April 2008
(GVBl S. 139) Fundstelle: BayRS IV, S. 664

Odkaz na internetovou stránku,
kde se nachází úplné znění
opatření podpory

http://www.stmas.bayern.de/arbeit/esf2007-2013/programm07-13.pdf

Druh opatření

Režim podpory

Ano

Změna

XT 102/08

Změna
podpory

stávajícího

opatření

C 149/10

CS
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1.7.2009

Doba trvání (3)

Režim podpory

od 1.1.2008 do 31.12.2013

Dotčená hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způso
bilá k získání podpory

Ano

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

Ano, převážně

Velké podniky

Ano

Rozpočet

Celková roční částka rozpočtu pláno
vaného v rámci režimu (4)

0,3 milionů EUR

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Ano

V případě spolufinancování
z finančních prostředků Spole
čenství

Reference:
ESF –
CCI:2007DE052PO002

Obecné cíle (seznam)

Cíle

Maximální intenzita podpory
v %nebo maximální výše
podpory v národní měně

Podpora na vzdělávání (články
38 - 39)

Specifické vzdělávání (čl. 38 odst. 1)
ne

0%

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 1) ano

45 %

Výše
finanční
podpory
Společenství

5 milionů EUR p.a.

Malé
a střední
podniky
–
příplatky
v %

(1) NUTS - klasifikace územních statistických jednotek.
(2) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, smíšené oblasti, oblasti nezpůsobilé pro regionální
podporu.
(3) Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.
4
( ) V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku plánovaných rozpočtových prostředků v rámci režimu nebo odhadovanou
daňovou ztrátu na rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.

CS
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Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č.
800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 149/07)

Odkaz číslo státní
pomoci

X 20/08

Členský stát

Německo

Členský stát Referenční
číslo

—

Region

Název regionu
(podle NUTS (1))
Land Schleswig-Holstein mit den Kreisen
Herzogtum Lauenburg, Pinneberg (ohne
Helgoland), Segeberg und Stormarn

Poskytovatel podpory

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Status regionální podpory (2)
Oblast nezpůsobilá pro regionální podporu

Fleethörn 29-31
24103 Kiel
DEUTSCHLAND
http://www.ib-sh.de
Název opatření
podpory

Investitionsförderung im Hamburg-Rand-Raum

Vnitrostátní právní
základ
(odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední
vyhlášení)

Richtlinie für die einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des Zukunftsprogramms
Wirtschaft aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung für Vorhaben
kleiner und mittlerer Unternehmen im südlichen Schleswig-Holstein („Investitionsförderung
im Hamburg-Rand-Raum“);
Amtsblatt Schleswig-Holstein 2008, S. 849

Odkaz na internetovou
stránku, kde se nachází
úplné znění opatření
podpory

www.ib-sh.de/hamburg-rand

Druh opatření

Režim podpory

Investiční příspěvek pro MSP

Změna stávajícího
opatření podpory

Číslo podpory přidělené Komisí
Změna

XS 62/07

Doba trvání (3)

Režim podpory

30. 6. 2008 až 31. 12. 2013

Dotyčná hospodářská
odvětví

Všechna hospodářská
k získání podpory

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

výlučně

Rozpočet

Celková roční částka rozpočtu plánovaného
v rámci režimu (4)

přibližně 5 milionů EUR ročně

Nástroj podpory
(článek 5)

Příspěvek

Ano

V případě spolufinan
cování z finančních
prostředků Společenství

Reference: CCI Nr.
2007 DE 162 PO
003

odvětví

způsobilá

Výše finanční
podpory Společenství

Všechna odvětví způsobilá pro státní
podpory malým a středním podnikům

přibližně 5 milionů EUR ročně

C 149/11

CS
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1.7.2009

Obecné cíle

Cíle

Maximální
podpory v
maximální
podpory v
měně

intenzita
% nebo
výše
národní

Investiční podpora
a podpora zaměstna
nosti pro malé a střední
podniky (článek 15)

Zajištění stávajících a tvorba nových pracov
ních míst prostřednictvím podpory zřizování,
rozšíření a modernizace provozoven malých
a středních podniků

V souladu s článkem
15, příp. s čl. 44
odst. 2 obecného
nařízení o blokových
výjimkách

Malé a střední
podniky – příplatky
v%

(1) NUTS – klasifikace územních statistických jednotek.
(2) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, smíšené oblasti, oblasti nezpůsobilé pro regionální
podporu.
(3) Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.
4
( ) V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku plánovaných rozpočtových prostředků v rámci režimu nebo odhadovanou
daňovou ztrátu za rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.

Odkaz číslo státní pomoci

X 22/08

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené
v členském státě

—

Region

Název regionu
(podle NUTS (1))
Severní Porýní–Vestfálsko

Status regionální podpory (2)
Čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES;
smíšené oblasti, které jsou nezpůsobilé pro regionální
podporu

Poskytovatel podpory

Název

NRW.BANK

Adresa

Johanniterstraße 3
48145 Münster
DEUTSCHLAND

Internetová stránka

http://www.nrwbank.de

Název opatření podpory

Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP.NRW);
Richtlinie für die Gewährung von Finanzhilfen zur Förderung der gewerblichen Wirts
chaft einschließlich des Tourismusgewerbes vom 12.9.2008

Vnitrostátní právní základ
(odkaz na příslušné vnitro
státní úřední vyhlášení)

1) 36. Rahmenplan der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regi
onalen Wirtschaftsstruktur“ (BAnz. vom 12. April 2007, Seite 4713), geändert
durch den Beschluss des Koordinierungsausschusses vom 10.9.2008 (BAnz. vom
24. September 2008, Seite 3452).
2) Landeshaushaltsordnung NRW i. d. F. der Bekanntmachung vom 26. April 1999
(SGV.NRW 630).

Odkaz na internetovou
stránku, kde se nachází
úplné znění opatření
podpory

http://www.nrwbank.de/pdf/dt/RWP_NRW/RWP_Richtlinie_12.09.08.pdf

Druh opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření
podpory

X
Číslo podpory přidělené Komisí

Změna

XS 26/07
Úprava regionálního programu podpory hospodářství
podle nařízení Rady (ES) č. 800/2008

Doba trvání (3)

Režim podpory

1.10.2008 až 31.12.2013

Dotyčná hospodářská
odvětví

Všechna
hospodářská
odvětví způsobilá k získání
podpory

Ano, s výjimkou hospodářských odvětví uvedených
v bodu 3.2 Regionálního programu podpory hospodářství
v Severním Porýní-Vestfálsku

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

Ano

Velké podniky

Ano, pouze ve schválených oblastech způsobilých pro
regionální podporu podle čl. 87 odst. 3 písm. c)

CS
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C 149/13

Rozpočet

Celková
roční
částka
rozpočtu
plánovaného
v rámci režimu (4)

Přibližně 50 mil. EUR

Nástroj podpory (článek 5)

Příspěvek

Ano

Obecné cíle

Cíle

Maximální intenzita
podpory v % nebo maxi
mální výše podpory
v národní měně

Malé a střední podniky –
příplatky v %

Regionální investiční
podpora a podpora zaměst
nanosti (5) (článek 13)

Režim podpory

15 %

20/10 %

Investiční podpora
a podpora zaměstnanosti
pro malé a střední podniky
(článek 15)
Podpora na poradenské
služby ve prospěch malých
a středních podniků a jejich
účast na veletrzích (články
26–27)

20/10 %

Podpora na poradenské
služby ve prospěch malých
a středních podniků (článek
26)

50 %

(1) NUTS – Klasifikace územních statistických jednotek.
(2) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, smíšené oblasti, oblasti nezpůsobilé pro regionální
podporu.
(3) Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.
(4) V případě režimu podpory: uveďte celkovou roční částku plánovaných rozpočtových prostředků v rámci režimu nebo odhadovanou
daňovou ztrátu za rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.
(5) V případě regionální podpory ad hoc, která doplňuje podporu poskytnutou v rámci režimu podpory nebo režimů podpory, uveďte jak
míru podpory poskytnuté v rámci režimu, tak míru podpory ad hoc.

Odkaz
pomoci

číslo

státní

X 23/08

Členský stát

Německo

Členský stát Referenční
číslo

—

Region

Název regionu
(podle NUTS (1))
Land Schleswig-Holstein mit
1. mit den Kreisen Herzogtum Lauen
burg,Teile des Kreises Steinburg, Kreis
Plön, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Städte
Kiel und Neumünster, Teile der Städte
Lübeck und Flensburg
2. den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland,
Schleswig-Flensburg, Ostholstein, Teile des
Kreises Steinburg, Teile der Städte Lübeck
und Flensburg, Kreis Pinneberg (nur
Gemeinde Helgoland)

Poskytovatel podpory

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Status regionální podpory (2)
Oblast nezpůsobilá pro regionální podporu
(takzvaná podporovaná oblast GA-D)
Oblast způsobilá pro regionální podporu
podle čl.. 88 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES
(tzv. podporovaná oblast GA-C)

Fleethörn 29-31
24103 Kiel
DEUTSCHLAND
http://www.ib-sh.de/
Název
podpory

opatření

Einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung

Vnitrostátní právní
základ
(odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední
vyhlášení)

Ergänzende Grundsätze für die einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ und des Europäis
chen Fonds für Regionale Entwicklung;
Amtsblatt Schleswig-Holstein 2008, S. 883

Odkaz na internetovou
stránku, kde se nachází
úplné znění opatření
podpory

www.ib-sh.de/zuschuss-ga

C 149/14
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Druh opatření

Režim podpory

(3)

Režim podpory

Doba trvání

1.7.2009

Investiční příspěvek
1.10.2008–31.12.2013

Dotyčná hospodářská
odvětví

Všechna hospodářská
k získání podpory

odvětví

způsobilá

Kategorie příjemce

Malé a střední podniky

Ano

Velké podniky

Ano, pokud podpora směřuje do oblasti
způsobilé pro regionální podporu

Rozpočet

Celková roční částka rozpočtu plánovaného
v rámci režimu (4)

Cca 15 mil. EUR ročně

Nástroj podpory (článek
5)

Příspěvek

Ano

V případě spolufinan
cování z finančních
prostředků Společenství

Reference:CCI
Nr.
2007 DE 162 PO
003

Obecné cíle

Cíle

Maximální
podpory v
maximální
podpory v
měně

Regionální investiční
podpora a podpora
zaměstnanosti (5)
(čl. 13)

Režim podpory
Ano, pokud podpora směřuje do uznané
oblasti způsobilé pro regionální podporu
(srov. údaj k „regionu“, bod 2); Zajištění
stávajících, resp. vytváření nových pracovních
míst podporou zřizování nových provozo
ven, rozšiřování a modernizace stávajících
provozoven malých, středních a velkých
podniků

V souladu s čl. 9
obecného nařízení
o výjimkách, (analo
gicky k podpoře Aid
XR 31/07)

Investiční podpora
a podpora zaměstna
nosti pro malé a střední
podniky (článek 15)

Ano, pokud podpora směřuje mimo uznanou
oblast způsobilou pro regionální podporu
(srov. údaj k „regionu“, bod 1);
Zajištění stávajících, resp. vytváření nových
pracovních míst podporou zřizování nových
provozoven, rozšiřování a modernizace
stávajících provozoven malých a středních
podniků

V souladu s čl. 15
obecného nařízení
o výjimkách

Výše finanční
podpory Společenství

Není omezená na určité hospodářské odvětví

Cca 15 mil. EUR ročně

intenzita
% nebo
výše
národní

Malé a střední
podniky – příplatky
v%

(1) NUTS: Klasifikace územních statistických jednotek.
(2) Ustanovení čl. 87 odst. 3 písm. a) Smlouvy, čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy, smíšené oblasti, oblasti nezpůsobilé pro regionální
podporu.
(3) Doba, po kterou se orgán poskytující podporu může zavázat k poskytnutí podpory.
(4) V případě režimu podpory uveďte celkovou roční částku plánovaných rozpočtových prostředků v rámci režimu nebo odhadovanou
daňovou ztrátu za rok pro všechny nástroje podpory obsažené v režimu.
(5) V případě regionální podpory ad hoc, která doplňuje podporu poskytnutou v rámci režimu podpory nebo režimů podpory, uveďte jak
míru podpory poskytnuté v rámci režimu tak míru podpory ad hoc.

1.7.2009
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V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

ÚŘAD PRO VÝBĚR PERSONÁLU EVROPSKÝCH
SPOLEČENSTVÍ (EPSO)
OZNÁMENÍ O OTEVŘENÉM VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ EPSO/AST/99/09
(2009/C 149/08)
Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá následující otevřené výběrové řízení EPSO/AST/99/09 pro
nábor korektorů typografických chyb (AST 3) – anglický jazyk (EN).
Toto oznámení o otevřeném výběrovém řízení se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie, řada
C 149 A ze dne 1. července 2009.
Veškeré informace jsou k dispozici na internetové stránce úřadu EPSO http://eu-careers.eu

C 149/15

C 149/16
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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KOMISE
STÁTNÍ PODPORA – SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Státní podpora C 14/08 (ex NN 1/08) – Podpora na restrukturalizaci pro podnik Northern Rock
Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES
(Text s významem pro EHP)
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Dopisem ze dne 7. května 2009 v závazném jazykovém znění, uvedeným na stránkách, které následují po
tomto shrnutí, sdělila Komise Spojenému království své rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2
Smlouvy o ES týkající se výše uvedeného opatření.
Zúčastněné strany mohou zaslat své připomínky k opatření, kvůli němuž Komise řízení zahajuje, do
jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí a připojeného dopisu na adresu Generálního ředitelství
pro hospodářskou soutěž Evropské komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242
Připomínky budou sděleny Spojenému království. O důvěrné zpracování totožnosti zúčastněné strany, která
podává připomínky, lze požádat písemně s uvedením důvodů této žádosti.
se ukázalo být zdrojem problémů, neboť kvůli turbulencím
na světových finančních trzích se trhy, na kterých bylo
možné přeměnit hypoteční úvěry na cenné papíry, doslova
uzavřely a získávání prostředků na trhu s mezibankovními
úvěry se stalo velmi obtížným, neboť banky byly stále více
neochotné si navzájem půjčovat.

SHRNUTÍ
I. POSTUP

1.

Dne 2. dubna 2008 Komise zahájila řízení podle čl. 88
odst. 2 Smlouvy o ES týkající se plánu na restrukturalizaci
předloženého Spojeným královstvím za účelem restruktu
ralizace podniku Northern Rock. Komise obdržela od
Spojeného království připomínky dne 2. května 2008
a připomínky ostatních zúčastněných stran Spojenému
království přeposlala dne 15. července 2008. Orgány
Spojeného království na tyto připomínky odpověděly dne
28. srpna 2008. Komisi byly následovně při několika
příležitostech poskytnuty informace od orgánů Spojeného
království. Na začátku roku 2009 orgány Spojeného
království informovaly Komisi o tom, že si plán na restruk
turalizaci přejí pozměnit. Informace o novém plánu
poskytly dne 20. února 2009, 31. března 2009
a 2. dubna 2009.
II. SKUTKOVÝ STAV

2.

Příjemcem podpory je NR, jež byla pátou největší hypo
teční bankou ve Spojeném království s bilanční sumou ve
výši 101 miliardy GBP (k 31.12.2006). Hypoteční úvěry
pro bytové účely jsou hlavním předmětem podnikání NR.
Během posledních osmi let banka zhruba ztrojnásobila svůj
podíl na hypotečním trhu ve Spojeném království. NR
financovala růst svých půjček zejména mezibankovními
úvěry a přeměnou svých pohledávek v cenné papíry. To

3.

Po poskytnutí záruk pro stávající retailové vklady a velké
komerční vklady, jakož i pro nové retailové vklady a po
poskytnutí likviditních facilit orgány Spojeného království
znárodnily NR v únoru 2008. Dne 17. března 2008 ozná
mily orgány Spojeného království Komisi plán na restruk
turalizaci, jenž měl tyto klíčové prvky: i) snížení bilanční
sumy o přibližně […] (*) % z 101 miliardy GBP do konce
roku 2011, ii) stabilizace bilanční sumy zvýšením základu
retailových vkladů, iii) ukončení obchodní činnosti
v Dánsku a omezení přítomnosti v Irsku a Guernsey.
Plán by byl posílen podporou na restrukturalizaci, která
by spočívala zejména v prodloužení opatření na záchranu.

(*) Důvěrné informace a v případě možnosti číselné údaje byly nahra
zeny hranatými závorkami [ ].
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Orgány Spojeného království byly připraveny zavázat se
k dalším vyrovnávacím opatřením za účelem omezení
narušení hospodářské soutěže, mezi něž patří: a) snížení
bilanční sumy, b) snížení nového přidělování hypotečních
úvěrů, c) ukončení obchodní činnosti NR v Dánsku
a omezení přítomnosti v Irsku a Guernsey a d) Charta
hospodářské soutěže, která stanoví základ, podle něhož
by NR čelil hospodářské soutěži na trhu.

4.

V důsledku zhoršení finanční krize a jejího negativního
účinku na kapitálovou pozici NR orgány Spojeného králov
ství společně s NR pozměnily plán na restrukturalizaci.
V novém plánu by byl NR rozdělen na dva subjekty:

i) „BankCo“, do jejíž aktiv budou převedena následující
aktiva podniku Northern Rock: retailové vklady (při
bližně 19,5 miliardy GBP), spolu s hotovostními aktivy
ve výši přibližně […] miliard GBP a nezatíženými aktivy
z poskytnutých hypoték podniku Northern Rock […]
ve výši přibližně […] miliard GBP. Velké komerční
vklady, které v současnosti činí přibližně […] miliard
GBP, spolu s hotovostními aktivy, platformou pro
hypoteční úvěry a služby podniku Northern Rock, jejími
pobočkami, příslušnými zaměstnanci a systémy a účty
GIC (1), spolu s hotovostními aktivy ve stejné hodnotě
(přibližně […] miliard GBP);

ii) „AssetCo“ bude stávajícím podnikem Northern Rock plc
a bude jí ponechán zbytek hypotéčních úvěrů pro
bytové účely a nástroje podniku Northern Rock plc
pro velké komerční financování (její úroky ze sekuriti
začního nástroje Granite a její závazky v rámci krytého
dluhopisu a programů EMTN, společně s přidruženým
zajišťováním) a přidruženými závazky. AssetCo si také
ponechá zodpovědnost za existující vládní půjčku
podniku NR, která se zvýší o […] miliard GBP až
[…] miliard GBP (v závislosti na výši aktiv a pasiv
v okamžiku rozdělení), aby mohla být restrukturalizace
provedena. Bude jí poskytnut provozní kapitál do výše
[…] miliard GBP, aby se zajistilo, že bude mít
přiměřenou hotovost v průběhu její […]. Za tento
provozní kapitál jí bude naúčtována obchodní sazba.

5.

Nový plán na restrukturalizaci počítá v případě základního
scénáře i s kapitálovými injekcemi do BankCo ve výši […]
miliard GBP a do AssetCo ve výši […] miliard GBP, se
změnou v úvěrové strategii, s ukončením aktivního
programu na splácení hypoték a se změnami rámce hospo
dářské soutěže, což NR umožní zvýšit poskytování úvěrů
v letech 2009 a 2010 v celkové výši 14 miliard GBP.

(1) Jde o bankovní účty v rámci sekuritizační struktury Granite, kterou
spravovala NR.
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III. HODNOCENÍ

6.

Pokud jde o podporu na restrukturalizaci, která byla ozná
mena dne 31. března 2009, Komise rozhodla, že zahájí
podrobné vyšetřování, a to z těchto důvodů:

— Za prvé Komise poznamenává, že nový plán na
restrukturalizaci osvobodí NR od nákladného financo
vání na trhu za účelem vyrovnání ztrát z rizikových
úvěrů poskytnutých podnikem NR v minulosti. Zdá se,
že tento postup bude jakousi formou záchrany znehod
nocených aktiv, neboť vláda Spojeného království
v podstatě převezme velkou část znehodnocených
aktiv z činnosti podniku NR, které jsou v držení
BankCo. BankCo také nemusí splácet vládní půjčku
a obdrží jak aktiva […] NR, tak značnou položku
v hotovosti. Výsledkem bude pravděpodobně to, že se
BankCo stane vysoce konkurenceschopnou bankou.
Není jasné, zda úroveň vlastního příspěvku společnosti
BankCo odpovídá zásadám stanoveným v pokynech
pro podporu na záchranu a restrukturalizaci. Komise
tudíž pochybuje o tom, že je podpora omezena na
minimum a že byl vlastní příspěvek společnosti
BankCo přiměřený.

— Za druhé Komise pochybuje o tom, že negativní
vedlejší účinky opatření na konkurenty byly omezeny
na minimum. Zdá se, jak je uvedeno výše, že se
v důsledku restrukturalizace ze společnosti BankCo
stává vysoce konkurenceschopná a dobře kapitalizo
vaná banka. V důsledku podpory může BankCo
případně rozšířit poskytování hypotečních úvěrů,
a tím také zvýšit svou přítomnost na trhu na úkor
jiných konkurentů, protože na rozdíl od nich nemusí
nést břemeno ztrát svých aktiv. Komise rovněž pozna
menává, že bude BankCo nadále spravovat úvěry
AssetCo, což znamená další výhodu v podobě udržení
kontaktů se stávajícími klienty. Vzhledem k výši
podpory Komise pochybuje o tom, že narušení hospo
dářské soutěže může být dostatečně vyrovnáno opatře
ními, která mají za cíl toto narušení omezit.

ZNĚNÍ DOPISU

„The Commission wishes to inform the United Kingdom that,
having examined the revised restructuring plan such as notified
by your authorities regarding the case referred to above, it has
decided to extend the procedure laid down in Article 88(2) of
the EC Treaty which was opened by decision C(2008)1210 final
of 2 April 2008 (“the opening decision”).

1. PROCEDURE

(1) On 17 March 2008, the UK authorities submitted to the
Commission a restructuring plan for Northern Rock (“NR”)
and notified the State aid measures which would
accompany that plan to enable it to be implemented. On
2 April 2008, the Commission opened a formal investi
gation procedure pursuant to Article 88(2) EC Treaty
regarding the restructuring aid planned to be granted to
Northern Rock. By letter of 2 May 2008, the UK
responded to the opening decision.

C 149/18

CS

Úřední věstník Evropské unie

(2) By letter of 25 April 2008, the Commission sent questions
regarding the restructuring plan submitted on 31 March
2008, which was a slightly amended version of the plan
notified on 17 March 2008. The UK provided answers by
letter of 6 June 2008. On 30 June 2008, a meeting was
held between the Commission services and the UK auth
orities. Following that meeting, the UK authorities provided
additional information by letter of 13 August 2008. The
UK authorities also provided information by letter of 8 July
2008.
(3) The opening decision was published in the Official Journal
of the European Union (1). The Commission invited
interested parties to submit their comments on the aid.
The Commission has received comments from interested
parties. By letter of 15 July 2008, received on 31 July
2008, it has forwarded them to the UK, which was
given the opportunity to react; its comments were
received by letter of 29 August 2008.
(4) On 5 August 2008, the UK government announced that it
intended to convert up to 3 billion pounds of loans to
Northern Rock into equity.
(5) On 11 November 2008, 15 January 2009 and 4 February
2009, the UK authorities informed the Commission that it
was considering plans for restructuring NR which signifi
cantly differed from the ones notified in March 2008 and
outlined these plans.
(6) On 20 February 2009, the UK authorities provided addi
tional information on the intention to split the NR in two.
A more detailed plan was notified by letter of 31 March
2009 and 2 April 2009.
2. DESCRIPTION

2.1. The beneficiary and its difficulties
(7) Before the difficulties started in the second half of 2007,
NR was the 5th biggest UK mortgage bank with a balancesheet total of GBP 113,5 billion on 30 June 2007. In
2006, its interest income represented GBP 5 billion, with
a profit of GBP 443 million. The bank had a staff of 6 000
persons. NR has 77 branches throughout the UK and was
present in Ireland, Denmark and Guernsey. Residential
mortgage lending was NR’s core activity. It represented
more than 90 % of all outstanding loans to customers.
In the first half of 2007, the bank had a market share of
UK gross mortgage lending of 9,7 % and of net mortgage
lending of 18,9 % (2). NR financed the majority of its longterm mortgage loans by issuing securitised notes. In March
2001 NR established a “master trust” securitisation
structure known as “Granite” of which it has made
extensive use. NR also funded itself through the issue of
“covered bonds”.
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rescue aid by the Commission Decision of 5 December
2007 (3). Some of the loans were initially granted by the
Bank of England (“BoE”) and counter-guaranteed by the
State. All the loans granted by BoE were novated on
28 August 2008 to HM Treasury. Section 2.3.1 of the
opening decision described the circumstances which led
the State to provide additional state guarantees on
18 December 2007. (In section 4.5.2 of the opening
decision, the Commission concluded that these additional
guarantees constituted compatible rescue aid.) Sections
2.3.2 and 2.3.3 of the opening decision described
respectively the attempts by NR and the UK authorities
to find a private sector solution and the restructuring
plans submitted to the government by Virgin and by
NR’s management. Section 2.3.4 indicated that NR was
nationalised on 22 February 2008 on the basis of legis
lation introduced the preceding days.
2.2. The restructuring plan notified on 17 March 2008
(9) The restructuring plan notified on 17 March 2008 was
described in section 2.3.5 of the first opening decision.
The main elements of this plan are summarised once
more here below, in order to facilitate the comparison
with the new restructuring plan.
(10) As regards the size of the balance sheet, the plan notified
on 17 March 2008 envisaged that the NR balance sheet
would contract in the first five years of the plan from
about GBP 107 billion in 2007 to about GBP 48-53
billion at the end of 2011. This would be achieved
through an active retail mortgage redemption programme
with the aim of encouraging at least 60 % of customers
with maturing products (i.e. maturing from product deals)
to remortgage with another lender; and exiting all new
commercial lending and new standalone unsecured
lending. NR would also continue to conduct limited
levels of new lending over this period (in the base case
about 18-23 billion in total for the four years from 2008
to 2011 compared with more that GBP 30 billion in
2007). This new lending would be offered predominantly
to high credit quality new customers.
(11) As to the structure of funding and limiting maturity
mismatch, the plan envisaged that the proportion of
retail funding to total funding would increase from 1520 % in 2008 to about […] (4) in 2011 and about […]
in 2012, re-balancing the balance sheet. This would be
reflected in a decrease in total funding and an increase in
retail deposits from GBP 10,5 billion at the end of 2007
(i.e. after the bank run) to about GBP […] billion in 2011,
which remains below the pre-crisis level of GBP 24 billion.
The projected growth in the deposit base represented
a moderate increase in the share of the total market
compared to levels prevailing at the time (about 1,21,5 % compared to 0,8 %) and below the pre-crisis share
of 1,9 % for the duration of the restructuring period.

(8) In section 2.1 of the first opening decision, the
Commission provided more information on the bene
ficiary. Section 2.2 of the opening decision described the
difficulties it encountered, which led the UK authorities to
provide loans and guarantees, which were approved as

(12) As regards overseas activities, NR proposed that its Danish
operations would be closed and a small capability would
be retained in Ireland and Guernsey to maintain some
diversification of the funding base.

(1) OJ C 135, 3.6.2008, p. 21.
(2) Gross lending is total advances, and net lending is advances less
redemptions and repayments.

(3) OJ C 43, 16.2.2008.
(4) Business secret, where possible, figures have been replaced by ranges
in [brackets].
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(13) As regards the BoE facilities, the plan’s priority was their
rapid repayment. The plan envisaged that these facilities
would be fully repaid around […] 2010 in the base case,
although there would be a BoE/Treasury liquidity facility
that might remain in place until about the end of […].
(14) As regards the State guarantees, the plan envisaged, in the
base case, the removal of all guarantees by the end of
2011. There would be a staggered release. As regards the
retail funding guarantee arrangements (which cover all new
and existing retail deposits) in the base case, the indicative
earliest release date for new retail deposits would be […].
The indicative earliest release date for existing retail
deposits would be the […]. For non-retail deposits, the
indicative date for removal of the guarantees in the base
case would be during […]. Under the recession case
scenario, the guarantee arrangements would be required
until about 2013. The precise timing of the release of
the guarantee arrangements would be driven by capital
requirements and market conditions.
(15) As regards management, there was a significant change in
the composition of the board with the appointment of
a new executive Chairman, a new Chief Financial Officer,
and three new non-executive directors appointed by the
Government.
(16) As regards compensatory measure, the Government was
prepared to commit to the following specific measures:
(i) A targeted reduction in the balance sheet by over
[…] % to about GBP 48-53 billion by 2011.
(ii) A reduction of new residential mortgage origination
from (in the base case) over GBP 30 billion in 2007
to about GBP 18-23 billion in total for the four years
from 2008 to 2011, and in any event within the limits
of the market share cap on gross new lending.
(iii) A commitment to an aggressive redemption policy
including the active encouragement of redeeming
customers to move to competitors.
(iv) Closure and run-off of NR’s operations in Denmark in
2008 and a commitment not to expand in other EU
markets before 2011.
(v) A commitment to a “Competitive Charter”, which
would notably include commitments that:
(i) NR would not promote its Government backing
in any market;
(ii) NR would not allow its share of retail deposit
balances to exceed 1,5 % in the UK and [0,81 %] in Ireland;
(iii) NR would limit its share of gross new mortgage
origination to below 2,5 % in any calendar year;
(iv) NR would ensure that it would not rank within
the top positions in the defined 15 Moneyfacts
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retail deposit categories for the remainder of
2008;
(vi) A commitment to withdraw from unsecured
personal lending and commercial lending for the
restructuring period.
(vii) A commitment not to increase the overall
number of branches in the UK.
(17) The plan envisaged that these compensatory measures,
unless otherwise specified above, would remain in place
until such time as the BoE/Treasury financial assistance
has been fully repaid (and the liquidity facility transferred
to a third party provider) and the balance sheet guarantee
arrangements have been released in full.
2.3. The new restructuring plan notified on 2 April
2009
(18) From December 2007 onwards, Northern Rock’s capital
position has deteriorated significantly. By December 2008
Core Tier 1 capital had fallen to -GBP 17,1 million and
total Tier 1 capital (after deductions) to -GBP 110,4 million
due to severe losses incurred by Northern Rock as a result
of the global financial crisis. (1) In addition the reduction in
the company’s balance sheet in accordance with the
original restructuring plan, combined with the effects of
the financial crisis has led to an increase in the risk
weighting of assets in the short to medium term as the
credit quality of the remaining book decreased, leading to
an effective increase in Tier 1 capital requirements. Revised
projections now indicate that up to GBP […] billion of
additional capital would be required under the plan of
March 2008 if the deterioration of the book continues.
(19) Given the significant interest rate cuts as a result of the
financial crisis and the consequential reduction of Northern
Rock’s SVR (2), the company also anticipates a significant
reduction in the rate of mortgage redemptions in 2009. In
the restructuring plan that was notified in March 2008, it
was expected that 60 % of customers maturing from
product deals would redeem in 2009. This is now
expected to reduce to around [30 %-40 %].
(20) In light of these concerns, the Government and Northern
Rock have agreed a number of modifications to the
restructuring plan as originally set out in March 2008 in
order to recognise the significant change in market
conditions over this period, address the capital position,
and support the wider initiatives that the Government is
taking to support the UK economy.
2.3.1. The split of the bank in a bad bank and a good bank
(21) The core proposal is that there will be a restructuring of
the business so that the majority of the back book of
mortgages, and Northern Rock’s existing wholesale
funding arrangements, will be managed separately from
its other businesses. Northern Rock will be divided into:
(1) NR has registered a pre-tax loss of approximately GBP 1,4 billion
over 2008 and the reserves decreased significantly if compared to
the end of 2007 as stated in its 2008 annual accounts
http://companyinfo.northernrock.co.uk/downloads/2008_annual_
report.pdf
(2) UK term for each lender’s standard variable mortgage lending rate.
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(i) “BankCo” which will be a new company authorised by
the FSA as a deposit taker. Assets will be transferred
from Northern Rock to BankCo by order under the
Banking (Special Provisions) Act 2008. These are
expected to include the retail deposit book, currently
standing at approximately GBP 19,5 bn, matched with
approximately GBP […] billion of cash assets and
approximately GBP […] billion of Northern Rock’s
[…] unencumbered mortgage assets. Wholesale
deposits, currently totalling approximately GBP […]
billion, will also be transferred to BankCo, matched
by cash assets of an equal value. (1) BankCo will also
contain the Northern Rock mortgage origination and
servicing platform, its branches (including the branch
in Ireland and the Guernsey subsidiary), relevant staff
and systems. In addition, the intention is that the GIC
accounts (2) will be transferred to BankCo, matched by
cash assets of an equal value (approximately GBP […]
billion); this is likely to be dependent on the company’s
rating and the decision of Granite’s trustees.
(ii) “AssetCo” which will be the existing company,
Northern Rock plc. The intention is that AssetCo will
be left with the remaining pool of residential
mortgages and Northern Rock’s wholesale funding
instruments (principally its interest in the Granite secu
ritisation vehicle and its liabilities under the covered
bond and EMTN programmes, together with associated
hedging) together with the associated liabilities.
AssetCo will also retain the liability for the existing
Government loan to Northern Rock, which will be
increased by between GBP […] and GBP […] billion
(exact amount to be set depending on the assets and
liabilities that exist at the time of the split) to enable
the implementation of the restructuring. In addition,
the Government will provide AssetCo with a working
capital facility of up to GBP […] billion to ensure that
it has adequate liquidity during the course of its […].
A commercial rate will be charged for this facility.
(22) There will be a service agreement between the two
companies under which BankCo is likely to manage
AssetCo’s mortgage book and its other remaining assets
and liabilities. It is envisaged that any regulated activities
that AssetCo would otherwise need to perform will be
carried out by BankCo under the service agreement. FSA
approval of these arrangements will be required in order to
enable the two entities to be capitalised separately.
(23) The current assumption is that AssetCo will be wound
down […]. To the extent that AssetCo’s assets are not
sufficient to fund repayment of its liabilities […], further
Government support may be required to permit a […].
(24) In the immediate future both BankCo and AssetCo will
remain wholly owned by the Government. However, it is
intended that the implementation of this structure will also
assist in facilitating a return of BankCo to the private
sector, and to independent operation, at an earlier date
than would otherwise be the case.
(1) The total cash transfer that is necessary to ensure that the value of
the liabilities transferred to BankCo does not outweigh the value of
the assets transferred will be funded principally through the
extension of the current loan to Northern Rock (liability for which
will rest with AssetCo).
(2) These are bank accounts in the name of the Granite securitisation
structure that are held with NR.
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2.3.2. Capital structure
(25) In order to address the negative evolution of Northern
Rock’s regulatory capital base the Government had
previously agreed in August 2008 to convert GBP 400
million of preference shares, and up to GBP 3 billion of
the loan from the Government into ordinary shares of the
company. In light of the proposed restructuring these
proposals will not be implemented in this form, but as
follows:

— BankCo will need to be capitalised by the Government
with equity and, potentially, subordinated or other
forms of long term debt in order to meet its regulatory
capital requirements in a central and stress case
scenario. In a stress case scenario its total capital
requirement is expected to be up to GBP […] billion.

— AssetCo is currently expected to be subject to
a regulatory capital requirement of 1 % in the
medium term, reflecting its activities as a […]. In the
medium to long term, the intention is that AssetCo will
reduce its activities such that it falls outside the scope
of the FSA. However, in the short term, it will need to
satisfy FSA requirements before its capital requirements
are reduced. In a central case AssetCo is not expected
to require any capital support from the Government.
However, in a stress scenario (and based on a 1 %
regulatory capital requirement) AssetCo could require
support of around GBP […] billion to cover a capital
shortfall in 2010-11, although capital is forecast to
recover to a positive position in […]. The current
intention of the Government is to ensure AssetCo is
able to fund repayment of its liabilities as they fall due
and its ongoing operations should its assets not be
sufficient.

(26) The capital requirements in a stress scenario under the
revised structure therefore total approximately GBP […]
billion (in line with the August 2008 proposals). The
reason for the lower capital requirements is that under
the revised structure the bulk of the assets that are the
most capital-absorptive are held in run-off in an entity
which, in the medium to long term, and subject to
AssetCo falling outside the scope of the FSA’s remit, is
expected to have no regulatory capital requirement.

(27) Northern Rock’s capital position has been addressed to
date through a continuation of the interim arrangements
that were set up at the same time as the August 2008
proposals. At the company’s request, the FSA agreed to
waive the limits on use of Tier 2 capital that would
otherwise have applied as a result of the reduction in the
level of total Tier 1 resources. This means that all available
Tier 2 capital can be included within the capital resources
of the company for the purposes of meeting the
Company’s minimum regulatory requirements. These
arrangements were implemented on a temporary basis
until the earlier of the recapitalisation of the Company
or 31 December 2008. The arrangements were
subsequently renewed […].
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2.3.3. Amendments to Government loan
(28) In addition to the increase, described above, in the existing
loan to Northern Rock, there will also be an adjustment to
the terms of the loan. This will extend final repayment of
the loan to beyond […] (or to the liquidation of AssetCo if
earlier). The rate of interest will also be reviewed and a new
future rate will be agreed between the Government and the
company. Northern Rock plc currently pays interest at
Bank of England base rate plus […] bps. As set out in
the loan agreement, this will revert to […] plus […] bps
when state aid approval is granted, backdated to […]. The
future rate of interest to be charged on the loan is not yet
fixed but will be at least […].
2.3.4. Amendments to lending strategy
(29) On 19 January 2009 the Government announced a series
of measures designed to reinforce the stability of the
financial system, increase capacity and confidence to
lend, and in turn to support the recovery of the UK
economy. This included an announcement that Northern
Rock would no longer actively pursue a policy of rapidly
reducing its mortgage book. On 23 February 2009
a further press release confirmed that Northern Rock
would be increasing mortgage lending by up to GBP 14
billion over the next two years (GBP 5 billion in 2009 and
up to GBP 9 billion in 2010) on a range of products.
Existing customers will also no longer be actively
encouraged to leave Northern Rock when their mortgage
arrangements become freely renewable. The new lending
will be subject to market demand and will take place on
commercial terms. The new lending will be funded from
the opening cash transferred to the BankCo business,
deposits with BankCo, and repayments on its loan book.
2.3.5. […] guarantee arrangements
(30) The March 2008 business plan envisaged the release of all
guarantees by the end of 2011 (in the base case). This date
was conditional on a number of factors, including
repayment of the Government loan and a robust capital
position ([…]). […].
(31) […]. All guarantee arrangements are subject to a minimum
period of three months between the Government giving
notice and guarantees being lifted. However, some
products (such as fixed term bonds) are guaranteed for
their term, so in these instances guarantees will roll off
as the products expire.
(32) […]. It is likely that BankCo will need to achieve an Along term rating from credit rating agencies in order to be
able to access the wholesale markets. […]. The wholesale
guarantee arrangements for AssetCo are likely to remain in
place until exit or liquidation.
2.3.6. Revised Competitive Framework
(33) NR has operated within the terms of the Competitive
Framework to date. It is proposed that the Competitive
Framework will continue to restrict the activities of
BankCo for 12 months […], although there will be some
adjustments required to accommodate the revised lending
strategy. More specifically:
— BankCo will limit its new mortgage lending to GBP 5
billion in the UK in 2009 and GBP 4,5 billion in the
first half of 2010.
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— It will also restrict the level of total retail deposit
balances to no more than GBP 21 billion at any stage
prior to 30 June 2010 (current retail balances amount
to GBP 19,5 billion). The effect of this will be an earlier
increase in the level of retail deposits than forecasted in
the original plan. The March 2008 plan envisaged retail
deposits of GBP 15 billion in 2009 growing to
approximately GBP 26 billion in 2013. These will
now be approximately GBP […] billion in 2009 […]
growing to an indicative figure of GBP 25 billion by
2013.
— BankCo would also continue to follow the previous
commitments to not promoting its Government
backing.
(34) Modified commitments in the Competitive Charter have
been framed in terms of absolute numbers, rather than
market shares as this is more predictable and easier to
assess given the volatility in the size and composition of
the market.
3. POSITION OF THE UK

(35) The UK Government recalls that since the notification of
the restructuring plan in March 2008, the situation of the
world financial market and the UK economy has
dramatically worsened. Several financial institutions which
were present in the UK have withdrawn from the country
and some of the largest UK banks are facing extreme
difficulties which causes them to reduce their lending
(and risk weighted assets) in order to reduce their capital
requirements and improve their solvency ratios. As
a consequence, the supply of mortgage loans has been
severely reduced, especially for loans with high loan-tovalue ratios (LTV). House prices in the UK have already
declined by around 20 % compared to their highest level.
Each additional decline is creating additional losses for
banks, which further depletes their capital, and is
increasing the risk weighting of their existing loans.
Consequently, the banks further reduce new lending,
which in turn contributes to reduce the demand for
houses and increases downwards pressure on house
prices, thus creating a downwards spiral.
(36) In response to this crisis, the Government has introduced
new measures (1) and granted aid to several banks.
(37) The UK authorities recall that Northern Rock has made
significant progress in repaying the Government loan to
date, primarily as a result of its mortgage redemption
programme under which it provides assistance to
customers to access new products with alternative
lenders. From a peak of approximately GBP 27 billion at
the end of December 2007, Northern Rock had repaid
GBP 12,5 billion on a gross basis by the end of March
2009 and remains ahead of schedule on its loan repay
ments. The company has also been successful in imple
menting other elements of the plan, including
a significant reduction in its balance sheet from GBP 107
billion as at December 2007 to GBP 93 billion as at
31 December 2008 (excluding the fair value of derivatives)
(1) Aid to Bradford & Bingley in late September 2008, introduction of
a recapitalisation scheme and a of a credit guarantee scheme in
October 2008, announcement of an asset protection scheme on
19 July 2009.

C 149/22

CS

Úřední věstník Evropské unie

and an increase in its level of retail funding from 10 % (at
year end 2007) to 20 % (at year end 2008), withdrawal
from the Danish market and from its unsecured lending
business, and full compliance with the market share caps
and pricing restrictions set out in its Competitive
Framework. This has required Northern Rock to forego
significant commercial opportunities, including giving up
a large number of high credit quality profitable customers
through its active mortgage redemption programme.

(38) The Government takes the view that the amendments that
are proposed to the Northern Rock plan do not materially
change the analysis of these arrangements under the rescue
and restructuring guidelines. In particular:

— The increase in mortgage lending is consistent with the
strong progress that the company has made to redeem
its existing mortgage book and repay Government
lending. It should also be regarded as a measure in
support of wider Government intervention to address
concerns about the impact of the financial crisis on the
wider economy.

— Although retail deposits will increase sooner than
previously envisaged, they will remain within the
limits set out in the revised Competitive Framework
and by 2013 the level of deposits is forecast to be
less than the March 2008 business plan.

— The restructuring proposals will assist in minimising
the overall level of aid to Northern Rock by reducing
the overall regulatory capital requirement of the two
businesses.

— […].

— The company has made a significant contribution
the costs of the restructuring in the form of the sale
the Herm portfolio and the accelerated monetisation
assets to date as described in the March 2008 plan
well as the closure of Northern Rock’s branch
Denmark in June 2008.

to
of
of
as
in

— The Competitive Framework will continue to restrict
the activities of BankCo for 12 months […], although
there will be some adjustments required to accom
modate the revised lending strategy. Distortions of
competition as a result of the aid will therefore
continue to be minimised, and in reality the
competitive impact of the arrangements in relation to
Northern Rock are in any event likely to be eclipsed by
the wider dislocations in the market for some time.
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4. ASSESSMENT

4.1. Existence of aid
(39) The Commission must assess whether the measures
introduced or modified by the new restructuring plan
constitute State aid. Article 87(1) EC lays down that any
aid granted by a Member State or through State resources
in any form whatsoever which distorts or threatens to
distort competition by favouring certain undertakings or
the production of certain goods is, insofar as it affects
trade between Member States, incompatible with the
common market.
(40) The UK Government intends to introduce new measures
and to amend existing ones in favour of AssetCo and
BankCo. As such, all measures described below (increased
amount of government loans, working capital facility, guar
antees and capital injections in favour of AssetCo and asset
relief measure in favour of BankCo, see paragraph (45)) are
financed through State resources. Before individually
describing these measures in more detail and assessing
whether they confer a selective advantage on AssetCo
and BankCo, the Commission will first assess whether
State support is able to distort competition and affect
trade between the Member States.
(41) Under the new plan, AssetCo will presumably not carry
out any economic activities on markets where it will be in
competition with other banks. It will not collect any new
deposits and will not make any new loans. Instead, it will,
according to the UK authorities, only realise its assets as
they mature and use the proceeds of these to repay its
debts as they become due and fund its ongoing operational
requirements as well as any retained historic liabilities.
(42) The Commission considers that this fact does however not
entail that the State measures in favour of AssetCo do not
distort competition. Indeed, all the notified State measures
in favour of AssetCo allow a […] of the latter, meaning
that the creditors of AssetCo will be repaid […]. If the
State were not to ensure the […] of AssetCo, the
creditors of AssetCo would not allow the transfer of the
[…] assets and […] liabilities to BankCo as it would reduce
their chances of obtaining repayment of their claims by
AssetCo. The notified State aids which are in favour of
AssetCo are therefore necessary to facilitate the transfer
to BankCo of AssetCo/NR’s retail deposits, mortgage
writing platform and some of its good quality mortgages
in order for it to continue to operate on the market (1).
(43) The Commission therefore considers that the State
measures ensuring a […] of AssetCo are also directly bene
fiting BankCo, as it will be able to continue its activities
relatively unburdened by possible impairments on the
lower quality assets, since they would have been transferred
to AssetCo. As a result, BankCo has an advantage over its
competitors that are faced with impairments on lower
quality assets, which they have to absorb, limiting the
funds available for new lending. This leads to
a distortion of competition.
(1) This is consistent with the Commission’s analysis in the Bradford
and Bingley decision, NN41/2008, Bradford and Bingley, OJ C 290
13.11.2008, p. 1.
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(44) It observes that BankCo will be a bank competing among
others on the UK retail deposit market and on the UK
mortgage lending market. In these two markets, some
competitors are subsidiaries of foreign banks. The
Commission concludes that since the State measures
favouring AssetCo also directly favour BankCo, they
distort competition and affect trade between Member
States.
(45) The State measures which confer a selective advantage on
AssetCo are the following ones:
(i) The State plans to inject up to GBP […] billion in
AssetCo (in a stress case scenario). The Commission
considers that the private investor test is not applicable
to this capital injection since this transaction follows
several aid measures in favour of NR/AssetCo and is
implemented in parallel with several additional aid
measures (1). In addition, if it were applicable, this
test would not be fulfilled since AssetCo’s assets will
be made of NR’s […] mortgage loans, unsecured
personal loans and commercial loans, which are all
likely to show a significant rate of default in this
period of severe recession. It is therefore unlikely to
be profitable for a private investor to provide capital to
AssetCo. This measure favours AssetCo by allowing it
to have sufficient capital to meet the FSA requirement.
This allows a […] of AssetCo and therefore favours
also BankCo, as explained above. On that basis, the
Commission concludes that this measure constitutes
aid and invites the UK authorities to provide more
information on the size of the capital injection and
its terms.
(ii) The State guarantees covering the wholesale liabilities
of AssetCo are likely to remain in place until State exit
or liquidation. The Commission already concluded that
these arrangements are State aid in the opening
decision. The UK authorities are invited to provide
details on the total exposures covered by these
guarantee arrangements and their anticipated amorti
sation over time under the new plan. These State guar
antees allow a […] of AssetCo and therefore favour
BankCo. On that basis, the Commission concludes that
these measures constitute aid.
(iii) Government will provide AssetCo with a working
capital facility of up to GBP […] billion to ensure
that it has adequate liquidity during the course of its
[…]. The Commission invites the UK authorities to
provide it with more information on this facility.
More generally, the UK authorities intend to ensure
a […] of AssetCo and therefore intend to commit to
provide any additional support necessary to AssetCo to
allow it to […]. This working capital facility and this
State commitment of providing further aid if necessary
allows a […] of AssetCo. As explained above, this
(1) Since AssetCo is the existing company Northern Rock plc, the
Commission can at this stage not exclude that the injection of
capital into AssetCo is the implementation of the commitment
made by HM Treasury that it will ensure that NR will operate
above the minimum capital requirements (this commitment was
discussed in paragraph 91 of the opening decision). The
Commission invites the UK authorities to provide their comments
on that issue. If this capital injection is the implementation of the
prior commitment, this would entail that the aid was granted already
at that date but this would not affect the qualification of the measure
as constituting aid or not.
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favours BankCo. On that basis, the Commission
concludes that these State measures constitute aid.
(iv) The State will increase the overall level and duration of
its lending to NR/AssetCo. It will increase by between
GBP […] and GBP […] billion and ultimate repayment
will be deferred to beyond […]. The delayed reim
bursement allows a […] of AssetCo. The increased
lending allows AssetCo to transfer billions of cash to
BankCo. It is therefore clear that the new tenor and
amount of the State lending favour also BankCo. On
that basis, the Commission concludes that these State
measures constitute aid and requests the UK auth
orities to submit more information on these measures.
(46) As indicated above, all the State measures ensuring a […]
of AssetCo allow the separation of AssetCo/NR branches,
its mortgage writing platform, some of its […] mortgage
loans and the retail deposits into BankCo. Taking into
account all the above considerations, the Commission
considers that the effect of the measures in favour of
AssetCo is equivalent, from an economic point of view,
to a purchase of the assets of Northern Rock by the
State for the following reasons. Firstly, a private operator
would not have been able to structure such an operation.
Indeed, it seems that the State had to make use of its
prerogative powers to structure this operation. Indeed,
any private operators placed in a similar situation as NR
would not have been able to separate the good assets from
the bad and to maintain NR economic activity without
a significant capital increase. Secondly, the operation of
the State […] of AssetCo’s liabilities can be considered
from an economic point of view to be equivalent to
a purchase of non-performing assets of NR, which would
allow BankCo to continue to pursue NR’s economic activ
ities. Indeed, the Commission considers that, although
BankCo is newly created, it continues NR’s economic
activities since it provides services to the whole existing
back book of NR before the operation. In particular, the
customer relationship and the management of performing
assets are all confined to BankCo. As confirmed by the
reduced capital required by the FSA, the Commission
considers that AssetCo could be seen as a State-owned
vehicle whose aim is to reduce the capital requirements
for BankCo pursuing NR’s economic activities. Finally,
the Commission considers that the State aid in the
present case is not aimed at liquidating a financial insti
tution in difficulty and limiting the State exposure by
auctioning the economic activity and/or financial institu
tion’s assets on the market, but at reducing the capital
injection that the State would have had to carry out
otherwise as the unique shareholder of NR.
Aid at the level of BankCo
(47) Taking into account the above considerations, BankCo is
a “good bank” which will operate the healthy assets of NR
and will be freed from all the bad assets of NR. Under the
Communication from the Commission on the Treatment of
Impaired Assets in the Community Banking Sector (2) (‘the
Impaired Assets Communication’), the aid element in
such a transaction is the difference between the market
(2) OJ C 72, 26.3.2009, p. 1.
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value of the assets guaranteed or purchased by the State
and the price at which these assets have been guaranteed
or purchased. In the present case, the aid element to
BankCo is therefore the difference between the market
value of the assets remaining in AssetCo and their value
in the books of AssetCo (1). The Commission therefore
invites the UK authorities to provide this information.

(48) In addition to the foregoing measures granted to AssetCo,
the Government also intends to inject up to GBP […]
billion (in a stress case scenario) of capital in BankCo. It
is not excluded that BankCo will be a profitable company,
since it will have a portfolio of good quality mortgages and
a lot of cash to make new lending. It is therefore possible
that this investment will be profitable and that even
a private investor could have done such investment.
However, the Commission considers that the private
investor test is not applicable to this capital injection
since this transaction follows several aid measures in
favour of NR (2) and is implemented in parallel with
several additional aid measures. The measure can
therefore not be assessed separately from the rest of the
state interventions in favour of NR/AssetCo, which allows
the transfer to BankCo of the good assets and liabilities of
NR and a significant amount of cash. The selective
measures in favour of BankCo therefore constitute aid.

(49) Finally, in order for the Commission to properly assess the
aid measures, the UK authorities are invited to present, in
addition to the information on the notified measures, a full
list of the measures already granted or planned to be
granted to Northern Rock under any existing aid scheme.

4.2. Compatibility of the aid
4.2.1. The legal basis for the compatibility assessment of the aid
(50) In its first opening decision of 2 April 2008, the Commis
sion’s position was that the measure could at that stage not
be found compatible with the common market pursuant to
Article 87(3)(b) EC, because the aid did not seem to tackle
a disturbance in an entire Member State, but instead aimed
to address individual problems specific to the situation of
NR. (3) In particular, the Commission observed in the
opening decision that, although a bankruptcy of NR
would have had negative spill-over effects for other
banks, the information provided by the UK had not
convinced it at that point in time that these negative
consequences could have reached a size constituting
a serious disturbance in the economy of the UK within
the meaning of Article 87(3)(b) EC.
(1) Indeed, AssetCo will be financed, capitalised and guaranteed by the
State. In other words, any loss incurred on the assets of AssetCo
compared to the current book value will be supported by the State.
The Commission therefore considers the transfer value in the
meaning of the Impaired Asset Communication to be the current
book value of the assets of AssetCo.
(2) It is recalled that BankCo will be created on the basis of the retail
deposit balances and the mortgage lending platform of NR.
(3) Paragraphs 100 and 101 of the first opening decision.
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(51) In the meantime, the Commission has acknowledged in its
three Communications (4) and in its various approvals of
the measures undertaken by the UK to combat the
financial crisis (5), that there is serious disturbance in the
UK economy and that measures supporting banks are apt
to remedy serious disturbance in the UK economy.
Therefore the legal basis for the assessment of the aid
measures shall be Article 87(3)(b) EC.
(52) As the Commission has set out in the three Communi
cations adopted in the context of the current financial
crisis (6), aid measures granted to banks in the context of
the ongoing financial crisis should be assessed in line with
the principles of the rescue and restructuring aid Guide
lines, while taking into consideration the particular features
of the systemic crisis in the financial markets (7). That
means that the principles of the rescue and restructuring
aid Guidelines may have to be adapted when applied to the
restructuring of Northern Rock in the present crisis, which
is assessed on the basis of Article 87(3)(b) EC. Within this
context attention should be given to the rules set out in
the rescue and restructuring aid Guidelines for own
contribution. Given the fact that the external financing
for Northern Rock has dried up and that the 50 %
requirement set in rescue and restructuring aid Guidelines
appears unfeasible in the current economic setting, the
Commission accepts that during the crisis in the financial
markets it may not be appropriate to request that the own
contribution represents a predefined proportion of the
costs of restructuring. Furthermore the design and imple
mentation of measures to limit distortion of competition
may also need to be reconsidered in so far as Northern
Rock may need more time for their implementation due to
the current market circumstances.
(53) As the Commission has indicated in previous guidance, the
depth of restructuring required to return to viability should
at least be in direct proportion on the one hand to the
scope and volume of the aid provided to NR and on the
other to the fragility of its business model.
4.2.2. Compatibility assessment under Article 87(3)(b) EC
(54) In view of the above it follows that in order to assess the
compatibility of the aid to NR on the basis of Article
87(3)(b) EC, the Commission has to assess (i)
(4) Banking Communication, OJ C 270, 25.10.2008 p. 8, Recapitali
sation Communication, OJ C 10, 15.1.2009 p. 2, and Impaired
Assets Communication (see footnote 7 above).
(5) See amongst others Commission Decisions regarding: Financial
support measures to banking sector in the UK (N 507/2008),
OJ C 290 13.11.2008 p. 1 and the Working Capital Guarantee
Scheme (N 111/2008) to be published in OJ.
(6) Communication from the Commission — Application of the State
Aid rules to measures taken in relation to financial institutions in the
context of the current global financial crisis, OJ C 270, 25.10.2008,
p. 8. points 10, 32, 42; Communication from the Commission —
Recapitalisation of financial institutions in the current financial crisis:
limitation of aid to the minimum necessary and safeguards against
undue distortions of competition, OJ C 10, 15.1.2009, p. 2, point
44. Communication from the Commission on the Treatment of
Impaired Assets in the Community banking sector, OJ C 72,
26.3.2009, p. 1, point 17 and 58 et seq.
(7) See explicitly the Banking Communication — Application of the
State Aid rules to measures taken in relation to financial institutions
in the context of the current global financial crisis, OJ C 270,
25.10.2008, p. 8. point 42.
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whether the restructuring plan is able to restore the longterm viability, (ii) whether the aid is limited to the
minimum and (iii) whether the negative spill-over effects
of the aid is limited.
(55) More generally, and in line with paragraph (47) above, the
Commission invites the UK authorities to present all the
necessary information justifying that the measure is
consistent with the guidance set out in the Impaired
Assets Communication. In particular, the UK authorities
are invited to present more information on the national
legal basis of the measure, whether the assets retained in
AssetCo fulfilled the eligibility conditions and whether the
valuation and pricing of the measure is consistent with
these requirements.
(i) R e s t o r a t i o n o f l o n g - t e r m v i a b i l i t y
(56) With regard to the restoration of long term viability, the
new restructuring plan seems to ensure the long term
viability of BankCo. Indeed under the plan BankCo will
not inherit the problems of NR. […] loans of NR will
remain with AssetCo. In addition, BankCo will initially
have a very liquid balance sheet thanks to large amounts
of cash received from AssetCo. Moreover, the about […] %
of the funding will come from retail deposits, thereby
diversifying the sources of liquidity.
(57) It would seem therefore that BankCo, as a result of these
measures, does not risk encountering the same liquidity
problems as faced by NR due to its high dependence on
wholesale funding combined with long term assets. Never
theless, the Commission observes that the UK authorities
have not provided a detailed business plan that explains
how BankCo will become a viable entity on a sustainable
basis over the medium to long term. At this stage, viability
of BankCo therefore has not been demonstrated. The
Commission therefore invites the UK authorities and
third parties to comment on this issue.
(ii) A i d l i m i t e d
contribution

to

the

minimum/own

(58) As regards the limitation of the aid to the minimum, the
Commission observes that the aid is of such a type and
quantity that it would allow BankCo to be freed of having
to obtain expensive funding on the current market in order
to absorb the losses on a large majority of high risk loans
made by NR in the past. Therefore, it would not have to
support the losses on these loans. Also, BankCo would be
freed from having to pay back the government loans, as
they would be transferred to AssetCo. BankCo would […]
receive the […] assets of NR and will initially have a lot of
cash. In other words, the aid seems to allow the creation of
a very competitive new bank, instead of only restoring the
long term viability of the existing bank. The Commission
therefore strongly doubts that the aid is limited to the
minimum. It seems that recapitalising NR would have
requested less aid and of a much shorter duration.
(59) As regards the limitation of the aid to the minimum, the
Commission also notes that according to the Impaired
Assets Communication, the State should guarantee or
purchase impaired assets at a value not exceeding their
real economic value. In the present case, the State
accepts to fully finance and support the losses of the
assets of AssetCo, whereas their book value seems signifi
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cantly higher than their real economic value, since this
book value does not take into account future losses on
these risky loans which will be caused by the current
recession. This seems to be an additional indication that
the aid is above the minimum necessary and that there is
no adequate burden sharing as requested in paragraph 5.2
of the Impaired Assets Communication.
(60) Furthermore, the Commission’s doubts as regards the own
contribution of NR to the restructuring have not been
allayed by the UK authorities. The Commission observes
that the restriction on new lending and the active
redemption policy, which had allowed the accelerated
redemption of the State loan in the last quarter, as
planned in the original restructuring plan, has been
abandoned and even reversed. Indeed, the AssetCo will
draw additional resources under the loan facility. The
Commission therefore doubts that the own contribution
is sufficient and invites the UK authorities and third
parties to comment on this issue.
(iii) L i m i t i n g n e g a t i v e s p i l l - o v e r e f f e c t s
and
undue
distortion
competition/
measures which limit the distortion of
competition
(61) The funding provided to BankCo for the mortgage lending
through the split-up of NR into BankCo and AssetCo could
have negative spill-over effects on competitors. As a result
of the funding, BankCo could increase its mortgage lending
and consequently potentially increase its presence on that
market at the expense of other competitors. The limits
imposed by the Competitive Framework, as mentioned
above, could contribute to limiting these negative spillover effects. The Commission is interested to receive
comments regarding this issue.
(62) As regards the avoidance of undue distortions of
competition, the Commission strongly doubts that
sufficient measures are taken to offset the negative effects
of the aid. Indeed, under the new plan, AssetCo will receive
a very large amount of aid which will allow it to retain the
large majority of NR’s assets on a solvent basis and to
transfer to BankCo all the […] assets and liabilities of
NR. It will also transfer to it a large amount of cash. As
a consequence of all this aid, it seems that BankCo will be
a very competitive firm. This bank will not have to support
the losses due to all the risky lending made by NR in the
past. In addition, it will not have to finance these loans,
which is difficult to do on a profitable basis due to
increased borrowing costs on the financial markets.
Conversely, under the service agreement with AssetCo, it
will manage the loans of AssetCo. In other words, it will
not have to support the disadvantages of the loans made
by NR in the past, but will keep the advantages, namely
the contacts with the existing clients. In this sense, it is
doubtful that the fact that BankCo will have a small
balance sheet is really a measure limiting its market
presence and can be considered as a measure which
limits the distortion of competition. The Commission
would therefore also welcome comments on this point.
(63) The Commission in this context also observes that the
amount of aid received by NR is so large that it is not
certain that sufficient measures […] implemented to avoid
undue distortion of competition, […]. […].
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(64) Furthermore, the Commission observes that some of the
most relevant measures which aim to limit the distortion
of competition proposed in the original restructuring plan
have been amended. Under the new plan, aid is granted to
allow the bank to make new loans of GBP 5 billion in
2009 and GBP 9 billion in 2010 (compared to GBP 5
billion each year in the original plan). In addition, NR
has ceased the active redemption of maturing mortgages
under its redemption programme. This programme, which
has been operated by NR since 2008, has had the effect of
further reducing the net supply of mortgage loans by NR.
(65) The Commission acknowledges that in the context of the
current financial crisis, a severe reduction of NR’s offer of
new mortgage loans combined with its active retail
mortgage redemption programme, in a period when
there is already a general reduction of the supply of
loans due to the other banks’ difficulties may increase
a risk that NR contributes to worsen the situation.
However, this does not release NR from the obligation
to enact measures which aim to limit the distortion of
competition to offset the distortions of competition. The
Commission invites the interested parties to comment on
this issue and to indicate to what extend a reduction in
NR’s mortgage lending, taking into account its market
share and presence, contributes to the problems on
mortgage lending and until when they expect supply of
mortgage loans to be constrained. Also, the Commission
invites the UK to provide evidence concerning the
problems regarding the supply of mortgages to the market.
5. CONCLUSION

(66) The Commission doubts at this stage that the aid measures
included in the new restructuring plan are compatible with
the common market. In particular, on the basis of the
information available to it, the Commission cannot
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ascertain whether the notified aid is limited to the
minimum necessary and the distortions of competition
outweigh the positive effects of the aid.
DECISION

In the light of the foregoing considerations, the Commission
has decided to extend the procedure laid down in Article 88(2)
of the EC Treaty with respect to the measures notified on
2 April 2009. The Commission requires the UK, within one
month of receipt of this letter, to provide in addition to all
documents already received, all the relevant information and
data needed for the assessment of these measures.
In particular, the Commission would wish to receive comments
on the points on which it raised doubts. The UK is requested to
forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid
immediately.
The Commission wishes to remind the UK that Article 88(3) of
the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your
attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No
659/1999, which provides that all unlawful aid may be
recovered from the recipient.
The Commission warns the UK that it will inform interested
parties by publishing this letter and a meaningful summary of it
in the Official Journal of the European Communities. It will also
inform interested parties in the EFTA countries which are signa
tories to the EEA Agreement, by publishing a notice in the EEA
Supplement to the Official Journal of the European Communities,
and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending
a copy of this letter. All such interested parties will be invited
to submit their comments within one month of the date of
such publication.’
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Úřední věstník Evropské unie

Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc COMP/M.5551 – F2i/Finavias/ERG)
Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 149/10)
1.
Komise dne 23. června 2009 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture S.G.R. S.p.A. („F2i“, Itálie)
a podnik Finavias S.à.r.l. („Finavias“, Lucembursko), (podnik vlastněný nepřímo skupinou AXA), získávají ve
smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady nákupem akcií společnou kontrolu nad většinovým podílem
podniku ENEL Rete Gas S.p.A. („ERG“, Itálie).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— F2i: společný investiční fond specializovaný na odvětví infrastruktury,
— Finavias: soukromé kapitálové investice a správa aktiv,
— ERG: zajišťování distribuce zemního plynu prostřednictvím nízkotlakých a středotlakých plynovodů.
3.
Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti
nařízení (ES) č. 139/2004. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno. V souladu se
sdělením Komise o zjednodušeném postupu ohledně některých spojování podle nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (2) je třeba uvést, že tato věc může být posouzena podle postupu stanoveného sdělením.
4.
Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí předložily své případné připomínky k navrhované
transakci.
Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení.
Připomínky lze Komisi zaslat faxem (+32 2 2964301 nebo 2967244) či poštou s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5551 – F2i/Finavias/ERG na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.
(2) Úř. věst. C 56, 5.3.2005, s. 32.
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(1) Text s významem pro EHP

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2009 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 000 EUR ročně (*)
100 EUR měsíčně (*)

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční CD-ROM

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

700 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

Úřední věstník EU, řada C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

Úřední věstník EU, řada C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

70 EUR měsíčně
400 EUR ročně
40 EUR měsíčně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční CD-ROM (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), CD-ROM, 2 vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

360 EUR ročně
(= 30 EUR měsíčně)

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

(*) Prodej podle jednotlivých čísel:

do 32 stran:
od 33 do 64 stran:
více než 64 stran:

500 EUR ročně

6 EUR
12 EUR
cena stanovena jednotlivě

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině a
zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném CD-ROM.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Placené publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky jsou k dispozici u našich distributorů. Seznam distributorů se
nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu

ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
L-2985 LUCEMBURK
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