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II
(Sdělení)

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES
Případy, k nimž Komise nevznáší námitku
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 176/01)

Datum přijetí rozhodnutí

12.2.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

NN 57/08

Členský stát

Belgie

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Rescue Aid in favour of Ethias

Právní základ

—

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 1 500 mil. EUR

Míra podpory

—

Délka trvání programu

20.10.2008–20.4.2009

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Belgium State, Flemish region and Wallon region

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Datum přijetí rozhodnutí

24.3.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 185/08

Členský stát

Rakousko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Methode der AWS GmbH zur Berechnung des Barwertes von Haftungen

Právní základ

—

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj, Malé a střední podniky

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

—

Míra podpory

—

Délka trvání programu

do 31.12.2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum přijetí rozhodnutí

17.6.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 5/09

Členský stát

Francie

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Soutien d'Oséo au Programme CARMAT

Právní základ

Décret no 2005-1021 du 25 août 2005 Décret no 2007-1629 du
19 novembre 2007

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Výzkum a vývoj

Forma podpory

Přímá dotace, Vratná dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 33 mil. EUR

29.7.2009
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Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

do 31.12.2012

Hospodářská odvětví

Chemický a farmaceutický průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

—

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum přijetí rozhodnutí

11.5.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 189/09

Členský stát

Lotyšsko

Region

—

Název (a/nebo jméno příjemce)

Amendments to the Public support measures to JSC Parex Banka

Právní základ

Individual government decision

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 191 mil. LVL

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

Do té doby, než bude přijato rozhodnutí o podpoře na restrukturalizaci
pro Parex.

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Ministry of Finance
Smilšu 1
Rīga, LV-1919
LATVIJA

Další informace

—

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství,
je zveřejněno na:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

KOMISE
Směnné kurzy vůči euru (1)
28. července 2009
(2009/C 176/02)
1 euro =
měna

USD

americký dolar

směnný kurz

1,4229

JPY

japonský jen

DKK

dánská koruna

134,53

GBP

britská libra

SEK

švédská koruna

10,5850

CHF

švýcarský frank

1,5224

ISK

islandská koruna

měna

AUD

australský dolar

směnný kurz

1,7138

CAD

kanadský dolar

7,4453

HKD

hongkongský dolar

11,0287

0,86220

NZD

novozélandský dolar

2,1531

SGD

singapurský dolar

2,0497

KRW

jihokorejský won

ZAR

jihoafrický rand

1,5378

1 762,97
11,1131

NOK

norská koruna

8,7660

CNY

čínský juan

9,7197

BGN

bulharský lev

1,9558

HRK

chorvatská kuna

7,3330

CZK

česká koruna

25,501

IDR

indonéská rupie

EEK

estonská koruna

15,6466

MYR

malajsijský ringgit

HUF

maďarský forint

PHP

filipínské peso

68,334

LTL

litevský litas

3,4528

RUB

ruský rubl

43,8914

LVL

lotyšský latas

0,7012

THB

thajský baht

48,300

267,55

14 121,19
4,9937

PLN

polský zlotý

4,1765

BRL

brazilský real

2,6697

RON

rumunský lei

4,2050

MXN

mexické peso

18,8641

TRY

turecká lira

2,0992

INR

indická rupie

68,6050

(1) Zdroj: referenční směnné kurzy jsou publikovány ECB.
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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ
Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č.
1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé
a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů
(2009/C 176/03)
Pomoc č.: XA 036/08

Adresa internetových stránek:

Členský stát: Itálie

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/
publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Region: Provincia autonoma di Bolzano

Vedoucí oddělení
Martin PAZELLER

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: Criteri e modalità per la
concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del
servizio di raccolta delle carcasse animali

Pomoc č.: XA 80/08

Právní základ: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale
14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Podnik: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed
agroalimentare

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: —

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: Agevolazioni per il subentro
in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di
produzione primaria

Roční výdaje v rámci režimu podpory: 1 200 000 EUR
Maximální míra podpory: 75 % a 100 %

Členský stát: Itálie

Právní základ: Delibera del Consiglio di Amministrazione per
l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo
21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n.
70/2001 e 1857/2006

Datum uskutečnění: 1. leden 2008
Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: 31. prosince 2013

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo
celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:
Plánované roční výdaje činí přibližně 20 milionů EUR.

Cíl podpory: Čl. 16 odst. 1 písm. d) a f)
Dotčené/á odvětví: Chov skotu chovaného na mléko, ostat
ního skotu, koní a dalších koňovitých, velbloudovitých, ovcí
a koz, prasat, drůbeže a dalších zvířat

Zvýhodněná půjčka o různé době trvání od pěti do deseti let
(jež může být prodloužena na 15 let pouze u projektů týkají
cích se odvětví zemědělské produkce) je zpětně splatná ve
stálých pololetních splátkách.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Použitá úroková míra je rovna 36 % referenční sazby, která je
měsíčně zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie.

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero 6
39100 Bolzano
ITALIA

Maximální míra podpory: Podpora, kterou lze poskytnout na
realizaci podnikových projektů, spočívá v půjčkách se zvýhod
něnou sazbou a nenávratných půjčkách. Míra té části příspěvku,
která podléhá splacení (zvýhodněná půjčka), nesmí být nižší než
50 % celkové poskytnuté podpory.

C 176/6
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U investic v zemědělských podnicích činí maximální míra
podpory:
— 60 % způsobilých investic ve znevýhodněných oblastech
nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i),
ii) a iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a určených členskými
státy podle článků 50 a 94 uvedeného nařízení,
— 50 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech.
Celková částka podpory poskytnuté jednotlivému podniku však
nesmí přesáhnout 400 000 EUR během období tří fiskálních let
nebo 500 000 EUR, pokud se podnik nachází ve znevýhodněné
oblasti nebo v oblasti uvedené v čl. 36 písm. a) bodech i), ii)
a iii) nařízení 1698/2005 a určené členským státem podle
článků 50 a 94 uvedeného nařízení.
Investice musí být uskutečněna do pěti let od zahájení činnosti
mladých zemědělců.
Nemůže být poskytnuta podpora, která je v rozporu se zákazy
a omezeními stanovenými nařízeními Rady o společných orga
nizacích trhů.

d) náklady na vydání stavebního povolení;
e) přípojky, zařízení, stroje a vybavení;
f) projektantské služby;
h) patenty a licence.
Pro odvětví prvovýroby lze poskytnout podporu na nákup
pozemku pro jiné než na stavební účely, jehož cena činí maxi
málně 10 % způsobilých nákladů investice.
V odvětví prvovýroby se pro vynětí tohoto režimu použije
článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006.
Dotčené/á odvětví: Zemědělství: prvovýroba
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
ISMEA
Sídlo:

Nemůže být poskytnuta podpora pro tyto účely:

Via C. Celso 6
00161 Roma RM
ITALIA

— nákup produkčních práv, zvířat a jednoletých rostlin,

Správní ústředí:

— výsadba jednoletých rostlin,
— produkce produktů napodobujících nebo nahrazujících
mléko a mléčné produkty.

29.7.2009

Via C. Celso 183
00161 Roma RM
ITALIA
Adresa internetových stránek:

Datum uskutečnění: Režim vstoupí v platnost dne 18. února
2008, resp. v den následující po datu potvrzení ze strany
Komise prostřednictvím oznámení o přijetí souhrnných údajů,
kde bude uvedeno identifikační číslo.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Šest let

Cíl podpory:

Podpořit nové podnikání a generační výměnu v zemědělství.

www.ismea.it
Připojuje se rozhodnutí správní rady, které bude dostupné na
internetových stránkách ISMEA. Přímý odkaz bude sdělen ihned,
jak to bude možné.
Další údaje:
Dotčený režim se týká přizpůsobení státní podpory
N 336/2001 schválené Evropskou komisí dne 13. února
2003 ustanovením nových nařízení Společenství 1857/2006
a 70/2001, pokud jde o zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh. Přizpůsobení se zejména týká tří
opatření: podpory investic v zemědělských podnicích
a podnicích působících ve zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh, činností v oblasti technické pomoci
a podpory při zahájení činnosti.

Pro podporu jsou způsobilé následující výdaje:

Komisi byly konkrétně předány tyto souhrnné údaje:

a) studie proveditelnosti včetně analýzy trhu;

— souhrnné údaje o podpoře investic do prvovýroby podle
nařízení (ES) č. 1857/2006,

b) výkony pro zemědělství a zlepšení stavu pozemků;
c) stavební práce pořízené nebo provedené;

— souhrnné údaje o podpoře investic v odvětví zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh podle naří
zení (ES) č. 70/2001,

29.7.2009
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— souhrnné údaje o podpoře v oblasti technické pomoci podle
nařízení (ES) č. 1857/2006,

Datum uskutečnění:

— souhrnné údaje o poskytování podpory při zahájení činnosti
mladých zemědělců podle nařízení (ES) č. 1857/2006.

Podporu lze poskytnout od 1. března, nejdříve však 15 dnů po
oznámení.

Režim dále stanoví poskytování podpory v oblasti technické
pomoci v odvětví zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, která bude provedena podle nařízení (ES) č.
1998/2006, poskytování podpory de minimis a poskytování
podpory na investice na činnosti v oblasti agroturistiky, která
bude provedena podle nařízení (ES) č 1998/2006.

Podporu lze poskytnout prostřednictvím prováděcího rozhod
nutí. Uvedená prováděcí rozhodnutí se připravují jednou za rok.
Předlohu prováděcího rozhodnutí je nutno ještě rozpracovat.
Rozhodnutí bude obsahovat ustanovení o zachování stávajícího
stavu („stand-still“).

generální ředitel

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Dotace se poskytne na období, které končí dne
31. prosince 2008.

Salvatore PETROLI

Pomoc č.: XA 88/08

Cíl podpory:

Členský stát: Belgie

Uznané sdružení Vlaams Varkensstamboek (VVS) vede
plemenné knihy plemen prasat. Toto sdružení uvádí, že dotaci
využije na úhradu administrativních nákladů v souvislosti se
zřízením a vedením plemenných knih, například nákladů na
zápisy údajů o datu narození a rodokmenu do databáze
a vystavení a nákladů na vystavení a získání zootechnických
osvědčení a potvrzení o původu zvířete.

Region: Vlaanderen
Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: Vlaams Varkensstamboek vzw
Právní základ:
Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitga
venbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro
tingsjaar 2008
Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbe
tering van fokvarkens
Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbe
tering van de fokvarkens
Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo
celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:
457 000 EUR
Maximální míra podpory:

Uznané sdružení Vlaams Varkensstamboek (VVS) provádí
rovněž testy za účelem určení genetické jakosti nebo užitkovosti
chovných zvířat. Provádí se tři druhy testů:
1) plodnosti;
2) užitkovosti při výkrmu a jakosti při porážce;
3) produktivity z hlediska přírůstku a % masa.
Podpora spadá pod článek 16 nařízení (ES) č. 1857/2006.
Podpora splňuje kritéria článku 16 nařízení (ES) č. 1857/2006.
Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a): podpora až do 100 % na
pokrytí administrativních nákladů na zřízení a vedení plemen
ných knih.
Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b): podpora až do 70 % nákladů
na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem
určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat;
kromě kontrol prováděných vlastníkem hospodářských zvířat
a pravidelných kontrol jakosti mléka.
Dotčené/á odvětví: Odvětví živočišné výroby

U administrativních nákladů na zřízení a vedení plemenných
knih činí maximální míry podpora 100 %.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Maximální míra podpora činí 70 % v případě nákladů na testy
vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení
genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat;
kromě kontrol prováděných vlastníkem hospodářských zvířat
a pravidelných kontrol jakosti mléka.

Departement Landbouw en Visserij
Duurzame Landbouwontwikkeling
Ellips, 6e verdieping
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Brussel
BELGIË
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Adresa internetových stránek:

29.7.2009

Cíl podpory:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/
eu.html

Další údaje: —

Hlavní cíl
Poskytnutí podpory na opatření, jejichž cílem je zachovat
a obohatit charakter krajiny a důležité prvky kulturního dědictví
oblasti West Wight.

generální tajemník
Jules VAN LIEFFERINGE

Podporovat informovanost o krajině, biologickou rozmanitost
a kulturní dědictví oblasti West Wight.

Pomoc č.: XA 415/08
Podpora bude vyplácena v souladu s článkem 5 Zachování
krajiny a tradičních staveb.
Členský stát: Spojené království
Podpora na ochranu a zlepšení přírodního prostředí bude vyplá
cena v souladu s článkem 4 nařízení ES 1857/2006.

Region: England

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: West Wight Landscape Part
nership Through the eye of the Needles Scheme

Právní základ: The National Heritage Act 1997

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

prosinec 2008–březen 2009

415 000 GBP

duben 2009–březen 2010

610 395 GBP

duben 2010–březen 2011

691 666 GBP

duben 2011–březen 2012

12 446 GBP

Celkem

Dotčené/á odvětví:
Zemědělství
Tento režim platí pro podniky působící v oblasti produkce
zemědělských produktů. Podniky, na které se režim vztahuje,
musí být zařazeny jako „malé nebo střední podniky“, což
znamená, že příjemci tohoto režimu (na rozdíl od poskytova
telů služeb) musí mít méně než 250 zaměstnanců, roční obrat
nižší než 50 milionů EUR nebo vlastní jmění podle rozvahy
nižší než 43 milionů EUR a majetková účast jiných společností
v dotčeném podniku nesmí překročit 25 %. Všechna pododvětví
jsou způsobilá pro všechny typy podpory, s výjimkou výroby
produktů, které napodobují nebo nahrazují mléko a mléčné
výrobky, a jejich uvádění na trh.
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

1 729 507 GBP

Maximální míra podpory: 100 %, pokud se podpora udělí na
zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví v souladu
s článkem 5. Maximální míra příspěvku se sníží v souladu se
sazbami podle článku 5 nařízení Komise č. 1857/2006, pokud
jde o podporu produkční povahy.

Heritage Lottery Fund (HLF)
South East Regional Office
7 Holstein Place
London
SW1W 8NR
UNITED KINGDOM

Datum uskutečnění: Žádosti o podporu v rámci tohoto režimu
se přijímají od 10. prosince 2008.

Statutárním subjektem odpovědným za tento režim je:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Režim podpory bude zahájen dne 10. prosince 2008
nebo ke dni, kdy Komise zveřejní podrobnosti týkající se režimu
podpory na internetové stránce Komise, a ukončen dne
31. března 2012. Poslední platba se uskuteční dne 31. března
2012.

Isle of Wight Council
Floor 3
County Hall
Newport
(Isle of Wight)
PO30 1UD
UNITED KINGDOM
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Organizací spravující režim podpory je:
Isle of Wight Council
Floor 3
County Hall
Newport
(Isle of Wight)
PO30 1UD
UNITED KINGDOM
Adresa internetových stránek:
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Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: Gewährung von Beihilfen
nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpom
mern
Právní základ: Satzung der Tierseuchenkasse von MecklenburgVorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr
2009 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf)
Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo
celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:
2,49 milionu EUR

http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20
Submission_201008.doc

Maximální míra podpory: nejvýše 100 %

Můžete také navštívit hlavní internetovou stránku Spojeného
království pro státní podpory v zemědělství na adrese:

Datum uskutečnění: od data zveřejnění Komisí na internetu
podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1857/2006, nejdříve dne
1. ledna 2009

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: do 31. prosince 2009

Další údaje:
Na výše uvedených internetových stránkách jsou k dispozici
podrobnější informace týkající se způsobilosti a pravidel režimu.
Režim „The West Wight Landscape Partnership Through the eye of
the Needles“ také poskytuje podporu nezemědělským podnikům
a podnikům zabývajícím se zpracováním zemědělských
produktů a jejich uváděním na trh. Schválení státní podpory
se provádí v souladu s nařízením ES 1998/2006 a NN 11/2002
(National Heritage Memorial Fund).

Pomoc č.: XA 433/08

Cíl podpory: choroby zvířat (článek 10 nařízení (ES) č.
1857/2006)
Dotčené/á odvětví: A104 – Živočišná výroba
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern
Anstalt des Öffentlichen Rechts
Behördenzentrum Block C
Neustrelizer Straße 120
17033 Neubrandenburg
DEUTSCHLAND
Adresa internetových stránek:

Členský stát: Německo

http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Region: Mecklenburg-Vorpommern

Další údaje: —
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Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES)
č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky
působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001
(2009/C 176/04)
Pomoc č.: XA 436/08

Členský stát: Španělsko

Region: Kastilie a León (provincie Salamanca)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: subvenciones dirigidas
a asociaciones y cooperativas de ganaderos para la financiación
de sistemas de control lechero, anualidad 2009.

Právní základ: proyecto de bases reguladoras de la convoca
toria de subvenciones dirigidas a asociaciones y cooperativas de
ganaderos para la financiación de sistemas de control lechero,
anualidad 2009.

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Výdaje
plánované v rámci režimu podpory za rok 2009 jsou
20 500 EUR (dvacet tisíc pět set EUR), včetně půjčky družstvům
v celkové výši 12 000 EUR (dvanáct tisíc EUR) a půjčky sdru
žením v celkové výši 8 500 EUR (osm tisíc pět set EUR).

Tento režim podpor se řídí ustanoveními článku 16 odst. 1
písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne
15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní
podporu pro malé a střední podniky působící v produkci země
dělských produktů.

Za způsobilé náklady, jak u sdružení, tak u družstev zabývají
cích se chovem dobytka, se považují stávající náklady, které
jasně a přímo souvisí s dotovanou činností (poskytování tech
nické pomoci při provádění programů, jejichž účelem je určit
genetickou jakost a užitkovost hospodářských zvířat) a které se
týkají:

— testů prováděných třetími stranami s cílem určit genetickou
jakost či užitkovost hospodářských zvířat.

Za způsobilé náklady se nepovažují nepřímé daně.

Dotčené/á odvětví: Odvětví chovu hospodářských zvířat.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Maximální míra podpory: Maximální míra subvence nesmí
překročit 50 % způsobilých nákladů a částku 12 000 EUR na
žádající družstvo a 8 500 EUR na sdružení.

Excma. Diputación Provincial de Salamanca.
C/Felipe Espino, 1
37002 Salamanca
ESPAÑA

Datum uskutečnění: Ode dne zveřejnění evidenčního čísla
žádosti o vynětí na internetových stránkách Generálního ředitel
ství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise.

Adresa internetových stránek:
http://www.lasalina.es/areas/eh/ProyConvocatorias/2009/
ControlLechero.pdf

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do 31.12.2009
Další údaje:
Cíl podpory:

Účelem subvence je podpořit rozvoj a zlepšit genetickou jakost
hospodářských zvířat v Salamance, a to prostřednictvím
kontroly genetické jakosti mléčných plemen hovězího skotu,
ovcí a koz a kontroly kvality mléka pocházejícího od těchto
plemen; kontroly provádějí sdružení a družstva pro chov hospo
dářských zvířat v provincii Salamanca.

Tato podpora musí být slučitelná s jakoukoliv jinou dotací,
podporou, zdrojem finančních prostředků nebo se zisky souvi
sejícími s dotovanou činností, udělenými jakoukoliv správou
nebo veřejným či soukromým subjektem vnitrostátní, evropské
nebo mezinárodní úrovně za předpokladu, že nepřekročí kvan
titativní omezení podpory uvedená v čl. 16 odst. 1 písm. b)
nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 (do výše 70 % nákladů na
vykonávané testy).
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V případě, že žadateli byla poskytnuta jiná podpora se stejným
cílem, která je neslučitelná s podporou poskytnutou výborem,
postupuje se v souladu s článkem 33 královské vyhlášky ze dne
21. července 2006, kterou se stanoví prováděcí pravidla
k všeobecnému zákonu o subvencích (Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones).
Výše dotací poskytnutých výborem však v žádném případě
nesmí sama o sobě nebo společně s dalšími dotacemi,
podporami, zdroji finančních prostředků nebo zisky překročit
náklady na dotovanou činnost.
Dotace je stejně tak neslučitelná s jakoukoliv jinou dotací,
podporou, zdrojem finančních prostředků nebo ziskem souvi
sejícím s dotovanou činností, udílenými přímo nebo prostřed
nictvím hospodářské soutěže výborem Diputación de Salamanca
a pokrývajícími stejné způsobilé náklady.
Příjemci podpory musí splnit všechny podmínky stanovené v čl.
16 odst. 1 písm. b) nařízení, kterým se stanoví, že z podpory
jsou vyňaty pravidelné kontroly jakosti mléka.
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Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé
podpory: Do 31.12.2014
Cíl podpory: Odvětví živočišné výroby (článek 16 nařízení (ES)
č. 1857/2006)
Dotčené/á odvětví: A1 – Rostlinná a živočišná výroba, lov
a související činnosti
Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:
Department of Agriculture and Rural development
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Belfast
BT4 3SB
Northern Ireland
UNITED KINGDOM
Adresa internetových stránek:
http://www.dardni.gov.uk/index/animal-health/animal-diseases/
bse/active-surveillance.htm

Pomoc č.: XA 167/09
Další údaje:
Členský stát: Spojené království
Region: Northern Ireland
Název režimu podpory nebo název podniku, který je
příjemcem jednotlivé podpory: BSE testing of cattle over
48 months of age slaughtered for human consumption (Nor
thern Ireland)
Právní základ: SR 2008 No 508 — Transmissible Spongiform
Encephalopathies Regulations (Northern Ireland) 2008; nařízení
(ES) č. 999/2001; rozhodnutí Komise 2008/908/ES
Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková
částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 4,60
milionu GBP vyplacených v průběhu 6 let
Maximální míra podpory: 100 %
Datum uskutečnění: 15.6.2009

Předmětná podpora se uděluje v souvislosti se službou, která je
poskytována s cílem umožnit Severnímu Irsku splnění povin
ného požadavku EU na testování skotu poraženého k lidské
spotřebě a staršího 48 měsíců na BSE. Jde o nepřímou podporu,
zemědělci tedy nepodávají žádost ani nepřijímají platby.
Podrobné informace o monitorování TSE ze strany ministerstva
lze najít na internetových stránkách ministerstva na výše
uvedené adrese.
Tento režim podpory se použije na transparentní podporu
poskytovanou malým a středním zemědělským podnikům (hos
podářstvím) působícím v prvovýrobě zemědělských produktů
v Severním Irsku.
Způsobilými náklady jsou náklady na testy TSE (všechny
náklady, včetně nákladů na testovací zařízení, odběr vzorků,
přepravu, vyšetření, skladování a likvidaci vzorků nezbytných
pro testy prováděné v souladu s kapitolou C přílohy
X nařízení (ES) č. 999/2001. V rámci režimu podpory budou
hrazeny způsobilé náklady až do výše 100 %, výše podpory
však nepřesáhne 40 EUR na jeden test v souladu s článkem
16 nařízení (ES) č.1857/2006.
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V
(Oznámení)

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

KOMISE
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EACEA/15/2009
Inovační akce „Aktivní občané pro Evropu“
Program „Evropa pro občany“ – akce 1, opatření 1.6
(2009/C 176/05)
I.

CÍLE A POPIS

Tato výzva k předkládání návrhů EACEA/15/2009 vychází z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady,
kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství na období
2007–2013 (1) (dále jen „program“).

1.

Obecné cíle programu

Tato výzva k předkládání návrhů má přispět k následujícím obecným cílům programu „Evropa pro
občany“:

a) poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování demokratické a do světa
otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozma
nitosti, a rozvíjet tak občanství Evropské unie;

b) rozvíjet vědomí evropské identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury;

c) podporovat pocit přináležitosti k Evropské unii mezi jejími občany;

d) posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany, respektovat a podporovat kulturní
a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami.

2.

Konkrétní cíle této výzvy k předkládání návrhů

Souhrnným účelem této výzvy je testovat a rozvíjet inovační nadnárodní výměnné programy s cílem
budovat dlouhodobá partnerství mezi organizacemi občanské společnosti působícími v různých zúčastně
ných zemích v oblasti programu „Evropa pro občany“.

Projekty financované v rámci této výzvy k předkládání návrhů mají pak konkrétněji přispívat
k následujícím cílům:
(1) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12. prosince 2006 (Úř. věst. L 378, 27.12.2006,
s. 32), ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1358/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 (Úř. věst.
L 350/8, 30.12.2008, s. 58).
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a) rozvoj a testování nových forem nadnárodní mobility mezi organizacemi občanské společnosti;
b) propagace koncepce nadnárodního vzdělávání mezi organizacemi občanské společnosti podpora inovač
ních projektových metodik v souvislosti s nadnárodní mobilitou a vzděláváním mezi organizacemi
občanské společnosti.
3.

Tematické priority

Projekty by se měly zaměřit na pomoc organizacím občanské společnosti při rozvoji jejich kapacity pro
aktivní propagaci jednoho či více témat programu „Evropa pro občany“:
—
—
—
—
—

Budoucnost Evropské unie a jejích základních hodnot.
Aktivní evropské občanství: účast a demokracie v Evropě.
Mezikulturní dialog.
Blahobyt lidí v Evropě: zaměstnanost, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj.
Účinky politik EU ve společnostech.

II.

ZPŮSOBILÍ KANDIDÁTI

1.

Organizace

Tato výzva k předkládání návrhů je určena neziskovým organizacím občanské společnosti s právním
statusem: nevládní organizace, svazy, sdružení, odborové svazy (1), zastřešující organizace či platformy na
úrovni Evropské unie nebo jejich národní členové, přičemž ti všichni jsou schopni rozvíjet takové programy
mobility strukturovaným a systematickým způsobem.
1.1 Partnerství
Projekt musí zahrnovat způsobilé organizace nejméně ze dvou způsobilých zemí, z nichž alespoň jedna je
členským státem Evropské unie.
2.

Způsobilé země

a) 27 členských států Evropské unie:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko;
b) Chorvatsko;
c) Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM);
d) Albánie.
III. ZPŮSOBILÉ ČINNOSTI
Činnosti musí přispívat, nebo být schopny přispívat, k rozvoji a provádění konkrétních cílů a k jednomu či
více témat vymezených pro tuto výzvu k předkládání návrhů.
Druhy činností podporované touto výzvou k předkládání návrhů by měly propagovat nadnárodní mobilitu
mezi pracovníky a/nebo dobrovolníky, dobrovolnými úředníky a členy představenstva partnerské(ých)
organizace(í). Tyto druhy činností by mohly zahrnovat:
a) individuální vzdělávání;
b) vzdělávání skupin pracovníků/dobrovolníků;
c) výměny pracovníků mezi partnerskými organizacemi.
(1) Odborové organizace konzultované pro účely sociálního dialogu v souladu s článkem 138 Smlouvy mohou být
způsobilé k přijetí grantů, i když podle příslušného vnitrostátního práva nemusí mít právní subjektivitu.
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Společné konference, semináře a setkání partnerských organizací lze podporovat pouze v případě, že budou
přímo podporovat činnosti uvedené v písmenech a), b) a c) v předchozím odstavci.
Projektové činnosti by se měly snažit o rozvoj a uplatňování inovačních metodik pro vzdělávání a výměny
pracovníků, například smíšené vzdělávání (tj. činnosti probíhající na místě i on-line).
Činnosti musí být zahájeny mezi 1. lednem 2010 a 31. březnem 2010.
Maximální doba trvání projektů je 12 měsíců.
IV. KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU
Žádosti splňující kritéria způsobilosti a kritéria pro vyloučení budou vyhodnoceny hodnotícím výborem
podle kritérií pro udělení grantu s cílem vybrat ty, které budou navrženy pro spolufinancování.
Návrhy způsobilých projektů budou posuzovány podle následujících kvalitativních a kvantitativních kritérií.
1.

Kvalitativní kritéria

Kvalitativní kritéria budou představovat 80 % z možného počtu bodů v postupu hodnocení.
—
—
—
—
2.

Příslušnost projektu vzhledem k cílům a prioritám programu (25 % z možného počtu bodů).
Vhodnost navrhovaného projektu a metod (25 % z možného počtu bodů).
Dopad (15 % z možného počtu bodů).
Viditelnost a sledování (15 % z možného počtu bodů).
Kvantitativní kritéria

Kvantitativní kritéria budou představovat 20 % z možného počtu bodů v postupu hodnocení.
—
—
—
—
V.

Geografický dopad (10 % z možného počtu bodů).
počet zapojených způsobilých zemí.
Cílová skupina (10 % z možného počtu bodů).
počet zapojených účastníků.
ROZPOČET

Celkový rozpočet přidělený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání návrhů se
odhaduje na 1 100 000 EUR.
Udělený grant nesmí přesáhnout 80 % celkové výše způsobilých nákladů projektu uvedených v podrobném
odhadu rozpočtu.
Minimální grant bude činit 75 000 EUR.
Maximální grant bude činit 150 000 EUR.
Agentura si vyhrazuje právo nepřidělit na základě kvality žádostí všechny finanční prostředky, jež jsou
k dispozici.
VI. UZÁVĚRKA PRO PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ
Uzávěrka pro předložení žádostí je 30. září 2009.
Výkonná agentura pracuje v současnosti na systému pro elektronické předkládání všech žádostí.
Pro tuto výzvu k předkládání návrhů musí žadatelé svou žádost zaslat pomocí elektronického formuláře,
který bude k dispozici od července 2009. Tento formulář (včetně příloh) je považován za konečnou žádost.
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Do uzávěrky pro předložení žádostí musí být navíc úplná žádost v papírové formě zaslána poštou na tuto
adresu:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications — ‘Innovative Actions’
BOUR 01/17
Avenue du Bourget 1
1140 Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Přijímány budou pouze žádosti předložené na příslušném formuláři, řádně vyplněném, opatřeném datem
a podepsaném osobou oprávněnou uzavírat jménem žádajícího subjektu právní závazky.
Žádosti zaslané faxem nebo přímo elektronickou poštou nebudou posuzovány.
VII. DALŠÍ INFORMACE
Podrobné pokyny pro žadatele a formuláře žádostí lze nalézt na této internetové adrese: http://eacea.ec.
europa.eu/citizenship/index_en.php
Žádosti o granty musí být podány na formuláři žádosti, který je zvláště určený k tomuto účelu, a musí
obsahovat všechny požadované přílohy a informace.
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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

KOMISE
Informace o plánovaném uzavření stížnosti č. 2003/4297
(2009/C 176/06)
1.
Evropská komise potvrdila příjem stížnosti č. 2003/4297 prostřednictvím zveřejnění v Úředním
věstníku C 268, 7. listopadu 2003, s. 28. V dané věci Komise obdržela více než 100 identických stížností
zaslaných různými stěžovateli. Stížnost č. 2003/4297 se týká německého provedení směrnice 85/577/EHS
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, zejména v oblasti smluv
o hypotečním úvěru.
2.
Útvary Komise mají v úmyslu navrhnout Komisi uzavření této stížnosti na některém z jejích budou
cích schůzek.
3.
Mají-li stěžovatelé k dispozici další informace, které dokazují porušení práva Společenství, mohou je
Komisi sdělit ve lhůtě čtyř týdnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
4.
Více informací naleznete na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/rights/gen_rights_
en.htm#doorstep
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STÁTNÍ PODPORA – BELGIE
Státní podpora C 20/09 (ex N 763/02) – La Poste
Výzva k podání připomínek podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 176/07)
Dopisem ze dne 13 července 2009 uvedeném v závazném znění na stránkách následujících po tomto
shrnutí oznámila Komise Belgii své rozhodnutí zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES ve
věci výše uvedené podpory/opatření.
Zúčastněné strany mohou podat své připomínky do jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto shrnutí
a dopisu, který za ním následuje, na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské
komise:
European Commission
Directorate-General for Competition
ředitelství F
State Aid Greffe
SPA3, 6/5
1049 Brussels
BELGIUM
Fax +32 22961242
Připomínky budou sděleny Belgii. O důvěrné zpracování totožnosti zúčastněné strany, která podává
připomínky, lze požádat písemně s uvedením důvodů této žádosti.

1. ŘÍZENÍ
(1)

1. Dne 3. prosince 2002 oznámily belgické orgány Komisi
zvýšení kapitálu společnosti La Poste. Komise dne
23. července 2003 po předběžném posouzení rozhodla (2)
nevznést k oznámenému opatření žádné připomínky.
2. Dne 27. listopadu 2003 bylo rozhodnutí Komise zpochyb
něno u Soudu prvního stupně společností Deutsche Post
AG a jeho belgickou dceřinou společností DHL Internati
onal (3). Dne 10. února 2009 Soud prvního stupně rozhod
nutí Komise zrušil. Belgie se rozhodla zpochybnit rozsudek
Soudu prvního stupně a dne 22. dubna 2009 podala své
odvolání u Evropského soudního dvora.
3. V roce 2005 několik soukromých belgických distributorů
tisku podalo jak podle antimonopolních předpisů, tak
pravidel o státních podporách stížnost (4) proti systému
distribuce tisku, na kterém se dohodly belgické orgány
a společnost La Poste. Pokud se jedná o pravidla o státní
podpoře, útvary Komise stížnost po předběžném posouzení
zamítly. Stěžovatelé nicméně nesouhlasili s předběžným
názorem útvarů Komise a v květnu 2009 předložili doda
tečné informace a požádali Komisi, aby v šetření pokračo
vala.
4. Útvary Komise zjistily, že Belgie v roce 2005 uzavřela
s podnikem La Poste neoznámenou „smlouvu o správě“
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Číslo případu N 763/02.
K(2003) 2508 v konečném znění, Úř. věst. C 241, 8.10.2003, s. 13.
Věc T-388/03.
Číslo případu CP 218/05.

(contrat de gestion), která stanovila vyrovnávací poplatek za
služby obecného hospodářského zájmu. V dubnu 2007 byl
tudíž z moci úřední případ (5) otevřen.
2. PŘÍJEMCE
5. Belgická pošta byla státní agenturou až do roku 1992, kdy
byla legálně ustavena jako samostatná právnická osoba
(„enterprise publique autonome“). V roce 2000 se její
právní status změnil na „société anonyme de droit public“.
6. Společnost La Poste je pověřena četnými úkoly veřejné
služby. Ekonomické vztahy mezi společností La Poste
a státem jsou definovány ve „smlouvách o správě“ (contrats
de gestion).
3. OPATŘENÍ
7. Od založení společnosti La Poste do současnosti byly pode
psány čtyři smlouvy o správě mezi společností La Poste
a belgickým státem, které se vztahují na období let 1992
až 2010. Smlouvy určují seznam úkolů veřejné služby
a výpočet vyrovnávací platby pro společnost La Poste.
8. Ve čtvrté smlouvě o správě se počítá s tím, že náklady na
některé úkoly veřejné služby nemají být státem finančně
vyrovnávány nebo nejsou pro finanční vyrovnání státem
způsobilé i přesto, že zůstávají povinností společnosti La
Poste. Podle belgických orgánů vede skutečnost, že některé
náklady nejsou ve výpočtu finančního vyrovnání zahrnuty,
k nedostatečnému finančnímu vyrovnání pro společnost La
Poste.
(5) Číslo případu CP 100/07.
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9. Podle rozhodnutí Komise z roku 2003 byla společnost La
Poste vedle „smlouvy o správě“ příjemcem mnoha dalších
opatření. Mezi ně patřilo osvobození od daně z příjmu
právnických osob, výjimka týkající se daní z nemovitostí
u budov užívaných pro úkoly veřejné služby, kapitálové
dotace a státní záruky na půjčky. V okamžiku založení
společnosti získala navíc společnost La Poste od státu
budovy a v roce 1997 byla zproštěna některých svých
nahromaděných důchodových povinností.

10. Není vyloučeno, že kromě opatření uvedených
v rozhodnutí z roku 2003 mohou být během šetření nale
zena další opatření z období let 1992 až 2002.

4. EXISTENCE STÁTNÍ PODPORY VE SMYSLU ČL. 87

29.7.2009

a décidé d'engager la procédure visée à
paragraphe 2, du traité CE.

l'article 88,

1. PROCÉDURE
1.1. Décision de la Commission de 2003 annulée par le
Tribunal de première instance
1. Le 3 décembre 2002, les autorités belges ont notifié (4) à la
Commission une augmentation du capital de La Poste,
l'opérateur postal belge. Au terme d'un examen prélimi
naire, la Commission a décidé, le 23 juillet 2003 (5), de
ne pas soulever d'objection à l'égard de la mesure notifiée.
Dans sa décision, la Commission a vérifié si cette recapita
lisation, de même que les autres mesures en faveur de La
Poste recensées lors de l'enquête préliminaire, n'avait pas
entraîné de surcompensation des coûts nets supportés par
l'entreprise dans l'exécution de ses missions de service
public sur la période 1992-2002.

ODST. 1 SMLOUVY O ES

11. Podle názoru Komise se u výše uvedených opatření prima
facie zdá, že představují státní podporu ve smyslu čl. 87
odst. 1 Smlouvy o ES. Komise má nicméně pochybnosti
o existenci podpory v případě kapitálových dotací, osvobo
zení od daně z příjmu právnických osob a státních záruk
a Komise tedy provede šetření, zda byla společnosti La
Poste v těchto případech poskytnuta výhoda.

2. Le 27 novembre 2003, la décision de la Commission a été
attaquée devant le Tribunal de première instance par Deut
sche Post AG et sa filiale belge, DHL International (6).
Le 10 février 2009, le Tribunal a annulé la décision de la
Commission, concluant que cette dernière avait décidé de
ne pas soulever d'objection malgré l’existence de difficultés
sérieuses qui auraient dû l'amener à engager une procédure
formelle d'examen.

5. SLUČITELNOST STÁTNÍ PODPORY SE SPOLEČNÝM

3. La Belgique a contesté l'arrêt du Tribunal de première
instance devant la Cour européenne de justice le
22 avril 2009.

TRHEM

12. Opatření bude posouzeno podle relevantních rámcových
předpisů, jako je rámec z roku 2005 pro služby obecného
hospodářského zájmu (1), sdělení o veřejných podnicích (2),
sdělení o zárukách (3), a v souladu s přístupem Komise
ohledně nadměrných důchodových povinností.

13. Závěrem, s ohledem na výše uvedené skutečnosti vyzývá
Komise postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES Belgii,
aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace,
které by usnadnily posouzení daného opatření, a to do
jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu.

4. En vertu de l'article 233 du traité CE, “l'institution ou les
institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention
a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de
prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de
la Cour de justice”. L'arrêt susmentionné ayant annulé sa
décision du 23 juillet 2003 dans sa totalité [et non, simple
ment, l'appréciation de la(des) mesure(s) spécifique(s) en
cause] au motif qu'elle n'avait pas procédé à un examen
formel, la Commission est d'avis qu'elle doit, pour s'y
conformer, engager une procédure formelle d'examen
pour toutes les mesures mentionnées dans la décision
annulée.

1.2. Plainte concernant l'aide à la distribution de la
presse

ZNĚNÍ DOPISU

„La Commission souhaite informer la Belgique que, vu l'annu
lation, par le Tribunal de première instance, de sa décision du
23 juillet 2003, et après avoir examiné les renseignements
fournis par vos services sur les mesures visées plus haut, elle
(1) Rámec společenství pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby (Úř. věst. C 297, 29.11.2005. s. 4).
(2) Sdělení Komise členským státům – o použití článků 92 a 93
Smlouvy o ES a článku 5 směrnice Komise 80/723/EHS na veřejné
podniky ve výrobním odvětví. Úř. věst. C 307, 13.11.1993, s. 3–14.
(3) Stávající sdělení: Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na státní podpory ve formě záruk. Úř. věst. C 155, 20.6.2008,
s. 10–22.

5. En 2005, plusieurs distributeurs de presse privés belges ont
déposé une plainte (7), au titre des règles relatives tant aux
ententes qu'aux aides d'État, contre un accord portant sur la
distribution de la presse, conclu entre les autorités belges et
La Poste. Cet accord confie à La Poste la mission de service
public de distribution de la presse dans toute la Belgique,
fixe les tarifs de ce service, de même que la
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )

Affaire no N 763/2002.
C(2003) 2508 final, JO C 241 du 8.10.2003 (2003/C 241/19).
Affaire T-388/03.
Affaire no CP 218/2005.
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compensation à laquelle La Poste a droit en raison des
coûts additionnels qu'implique l'exécution de cette mission.
La plainte porte principalement sur le tarif des services
proposés par La Poste dont les plaignants affirment qu'il
est si bas qu'il exclut effectivement toute velléité de concur
rence.
6. En ce qui concerne les règles applicables aux aides d'État,
les services de la Commission ont rejeté la plainte, l'examen
préliminaire ayant permis de constater l'absence de surcom
pensation des coûts nets additionnels induits par la mission
de service public de distribution de la presse confiée à La
Poste par les autorités belges. Néanmoins, en mai 2009, les
plaignants ont contesté l'avis préliminaire des services de la
Commission, communiqué des informations complémen
taires et invité la Commission à procéder à une enquête.
1.3. Quatrième contrat de gestion (2005-2010)
7. Lors de l'examen de la compensation octroyée pour la
distribution de la presse, les services de la Commission
ont découvert qu'en 2005, la Belgique avait conclu avec
La Poste un “contrat de gestion”, non notifié, qui prévoyait
le versement d'une compensation de services d'intérêt
économique général. En avril 2007, la Commission
a donc ouvert une procédure d'office (1) et envoyé une
demande de renseignements à la Belgique.
8. En décembre 2007, les autorités belges ont répondu
qu'elles estimaient que les mesures ne constituaient pas
une aide d'État puisque chacune des quatre conditions
énoncées dans l'arrêt Altmark était remplie. Elles ont
communiqué par la suite des informations sur le 4e
contrat de gestion, notamment sur le système de compta
bilisation des coûts utilisé pour déterminer la compensation
versée par l'État.
2. LA POSTE BELGE
2.1. Statut juridique et activités
9. La Poste belge était une régie d'État jusqu’en 1992,
lorsqu’elle a été constituée en personne morale distincte
(“entreprise publique autonome”). En 2000, elle a changé
de statut juridique pour devenir une “société anonyme de
droit public”.
10. En 2008, le revenu d’exploitation de La Poste était de
2 262 millions d'EUR, avec un bénéfice net de
222 millions d’EUR. À la fin de 2008, elle
employait 35 313 personnes. À titre comparatif, elle
comptait 42 000 employés en 2002. Malgré cette réduc
tion, les coûts de personnel représentent 65 % du total de
ses coûts de fonctionnement.
11. Depuis le 1er janvier 2008, les activités de La Poste s’arti
culent en trois départements commerciaux: les entreprises
(gros clients), les particuliers, indépendants, professions
libérales et petites entreprises (particuliers et petites entre
prises), ainsi que l’international (services de distribution
transfrontaliers). Ces trois départements commerciaux sont
assistés par deux unités de service, respectivement “lettres et
(1) Affaire no CP 100/2007.
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colis” et “services”. Le groupe compte par ailleurs 13 filiales,
dont La Banque de la Poste.
12. Une participation minoritaire de 50 % moins une part a été
vendue à la Poste danoise et à CVC Partners en 2005.
L'actionnaire majoritaire est l'État belge.
2.2. Les obligations de service public et leur finance
ment
13. La Poste est chargée d'un certain nombre de missions de
service public décrites au considérant 20 ci-dessous.
14. La relation économique entre La Poste et l'État est définie
dans des contrats de gestion qui détaillent les missions de
service public, leurs paramètres de compensation, les règles
de conduite à l’égard des usagers et la compensation du
coût net des services d'intérêt économique général (SIEG)
confiés à l'entreprise. Le contrat actuel fixe un plafond pour
la compensation annuelle accordée par l’État pour les
missions de services d'intérêt économique général confiées
à La Poste. Cette compensation était ainsi plafonnée à
298 millions d'EUR en 2006 (voir le considérant 25 cidessous), ce qui représentait 13,4 % du chiffre d'affaires
total de l'entreprise. La plus grande partie de la compensa
tion annuelle (quelque […] (*) % du total) est accordée pour
la distribution de quotidiens et de périodiques.
3. DESCRIPTION DES MESURES
15. À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal de première
instance et compte tenu de l’imbrication des diverses
mesures qui ont été prises par les autorités belges en
faveur de La Poste, qu'elles soient couvertes par la décision
annulée ou postérieures à celle-ci, certaines faisant l'objet de
plaintes, la Commission, par souci de cohérence, juge
nécessaire de procéder à un seul et unique examen appro
fondi de l’ensemble des mesures décrites ci-dessous, afin de
déterminer s'il y a eu surcompensation ou non des coûts
nets additionnels induits par les services d'intérêt écono
mique général confiés à La Poste.
16. Les mesures examinées englobent les différents contrats de
gestion qui régissent la compensation des missions de
service public depuis la constitution de La Poste en 1992,
ainsi que d'autres mesures ad hoc qui ne relèvent pas de ces
contrats.
17. Ces mesures sont exposées ci-après.
3.1. Contrats de gestion
18. Depuis sa constitution, La Poste a signé quatre contrats de
gestion avec l’État belge. Ces contrats de gestion correspon
dent aux périodes suivantes:
— 1er contrat — du 14.9.1992 au 31.12.1996
— 2e contrat — du 1.1.1997 au 31.12.2001 (2)
— 3e contrat — du 24.9.2002 au 23.9.2005
— 4e contrat — du 24.9.2005 au 23.9.2010
(*) secret d'affaires.
(2) Il se peut qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre la date
d'expiration du 2e contrat de gestion et l'entrée en vigueur du 3e,
sans que cette période ait été couverte par l'un ou l'autre contrat.
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19. Une compensation annuelle par l’État est prévue pour l'exé
cution des missions de service public relevant des contrats
de gestion. Cette intervention de l’État couvre la différence
entre le prix de revient effectivement supporté par la Poste
et le prix demandé à l'utilisateur des services publics. Pour
inciter La Poste à réaliser des gains d’efficience, l’État
a plafonné les compensations à un niveau inférieur aux
coûts effectivement supportés par l’entreprise.
20. Les contrats de gestion établissent la liste des missions de
service public et définissent le calcul de la compensation.
Les missions de service public prévues par l'État dans le 4e
contrat de gestion sont les suivantes:
Services postaux
i) Service postal universel (*);

29.7.2009

xvii) Rôle social du facteur;
xviii) Information adéquate du public (**);
xix) Impression et livraison de courrier électronique (**);
xx) Services de certification des messages (**);
xxi) Prestations effectuées pour les comptables de l'État;
xxii) Débit de timbres fiscaux et d'amendes;
xxiii) Coopération dans la distribution des paquets de
bulletins de vote (**).

ii) Distribution des quotidiens;

Réseau

iii) Distribution des périodiques;

xxiv) 1 300 bureaux de poste, assurant une présence dans
chacune des 589 communes du pays (**).

iv) Distribution des imprimés électoraux;
v) Tarifs spéciaux pour les associations sans but lucra
tif (**);
vi) Envois de la poste aux lettres soumis au régime de
franchise postale (correspondance royale et autres
correspondances spéciales);
vii) Mission de service public de La Poste en matière de
service de la poste aux lettres internationale conformé
ment aux exigences de l’Union postale universelle (*);
viii) Mission de service public de La Poste en matière de
service des colis postaux internationaux conformément
aux exigences de l’Union postale universelle (*).
Services financiers accessibles à l'ensemble des citoyens
ix) Opération des paiements à partir de ou vers un
compte-courant postal de l’État;
x) Réception de dépôts en espèces sur un compte-courant
postal;

21. Le 4e contrat de gestion dispose que les coûts de certaines
missions de service public ne sont pas compensés par l’État,
même si ces missions continuent de relever des obligations
de La Poste. C’est le cas pour les coûts des obligations de
service universel, du service de la poste aux lettres inter
nationale et du service des colis postaux internationaux
[points i, vii et viii ci-dessus, marqués d’un astérisque (*)].
22. Par ailleurs, certaines missions de service public donnent
droit à une compensation, bien qu'elles n'aient pas été
prises en compte lors de la fixation du plafond de compen
sation annuel. C'est le cas des missions de service public
suivantes, marquées de deux astérisques (**):
v) Tarifs spéciaux pour les associations sans but lucra
tif (**);
xiii) Paiement des jetons de présence lors des élec
tions (**);
xviii) Information adéquate du public (**);

xi) Émission de mandats-poste;
xii) Paiement à domicile des pensions de retraite et de
survie et des allocations aux personnes handicapées;
xiii) Paiement des jetons de présence lors des élections (**);
xiv) Comptabilisation des fonds et titres des amendes
routières;
xv) Services relatifs aux permis de pêche.
Vente de timbres-poste
xvi) Vente de timbres-poste.
Autres services publics
(*) Obligation de service public non assortie de compensation finan
cière de l’État.
(**) Obligation de service public pouvant donner lieu à une compensa
tion de l’État, mais non prise en compte dans le calcul du plafond
de compensation.

xix) Impression et livraison de courrier électronique (**);
xx) Services de certification des messages (**);
xxiii) Coopération dans la distribution des paquets de
bulletins de vote (**);
xxiv) 1 300 bureaux de poste, assurant une présence dans
chacune des 589 communes du pays (**).
23. Selon les autorités belges, la non-prise en compte des deux
catégories de coûts ci-dessus dans le calcul de la compen
sation maximale entraîne une sous-compensation pour La
Poste.
24. La distribution de la presse, qui a fait l’objet d’une plainte
distincte (voir le point 1.2 ci-dessus) fait partie intégrante
du contrat de gestion et est financée selon les mêmes
modalités que les autres mesures relevant de ce dernier.
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25. La compensation annuelle versée à La Poste est de l’ordre
de 200 à 300 millions d’EUR, les méthodes de calcul et les
paramètres variant au fil des différents contrats de
gestion (1):
1er

contrat de gestion

(2)

1992: Information non disponible
1993: 387 953 366 EUR
1994: 382 995 496 EUR
1995: 382 995 496 EUR
1996: 382 995 496 EUR
2e contrat de gestion (3)
1997: 208 231 000 EUR
1998: 211 042 000 EUR
1999: 213 863 000 EUR
2000: 217 005 000 EUR

v) Ordres de versement postal effectués à l’intervention
d’un agent distributeur en tournée;
vi) Changements d’adresse officielle;
vii) Rétribution différée des expéditions postales effectuées
par des entités publiques.
27. L’exécution de ces obligations de service public entraîne des
coûts additionnels pour La Poste. Or, ces missions de
service public ne sont pas prises en compte dans le calcul
de la compensation annuelle versée par l’État.

3e contrat de gestion (4)

i) Exemption de l'impôt sur les sociétés

2004: 258 420 000 EUR
2005: 258 420 000 EUR + indexation
4e contrat de gestion (5)
2006: 298 261 000 EUR
2007: 303 623 000 EUR
2008: 303 623 000 EUR + indexation
2009: 303 623 000 EUR + indexation
2010: 303 623 000 EUR + indexation
26. Outre les obligations relevant des contrats de gestion,
certaines missions de service public ont été confiées à La
Poste par l'arrêté royal du 12 janvier 1970, modifié par
l'arrêté royal du 30 avril 2007. Ces missions n'apparaissent
pas dans le contrat de gestion:
i) Port payé par le destinataire pour les envois relevant de
la catégorie “public”;
ii) Recommandé d’office;

(5 )

iv) Vente de timbres-poste par les agents distributeurs en
tournée;

2001: 222 932 000 EUR

2003: 223 080 000 EUR

(2 )
(3 )
(4 )

iii) Envois recommandés et expéditions postales à l’inten
tion des non-voyants;

3.2. Mesures ad hoc ne relevant pas des contrats de
gestion

2002: 226 743 711 EUR

(1 )
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Pour les années pour lesquelles aucune donnée non confirmée
a posteriori n’est disponible, les chiffres reposent sur des estimations
préalables. Le taux de change utilisé pour les transferts libellés en
francs belges est BEF/EUR = 40,3399.
Montant maximal de la compensation à verser en vertu du contrat.
Montants reçus par La Poste.
Le 3e contrat de gestion a été conclu en septembre 2002, tandis que
la convention de financement relative à sa mise en œuvre a été
signée en mai 2003. Les chiffres pour 2002 et 2003 reposent sur
des estimations antérieures de La Poste, tandis que, pour 2004
et 2005, les chiffres sont ceux qui sont indiqués dans la convention
de mai 2003. Une augmentation correspondant à l’indice des prix à
la consommation (indexation) était prévue pour 2005.
Le 4e contrat de gestion prévoit une augmentation annuelle de la
compensation correspondant à l’indice des prix à la consommation
(indexation).

28. Selon la décision de la Commission de 2003, La Poste était
alors assimilée, à des fins fiscales, à une agence de l'État et,
dès lors, exemptée de l’impôt sur les sociétés.
29. Sur la période 1992-2002, l’entreprise a affiché une perte
nette cumulée. De ce fait, lorsque la décision de 2003 a été
adoptée, La Poste n'avait pas bénéficié de l'exemption d’im
pôt. Cette dernière a néanmoins été appliquée jusqu’au
31 décembre 2005 (6), si bien qu’il est nécessaire d’en
apprécier les effets sur la période 2003-2005.
ii) Exemption de l’impôt foncier pour les immeubles affectés à des
missions de service public
30. Selon la décision de la Commission de 2003, La Poste était
exemptée de l’impôt foncier sur ses immeubles affectés à
des missions de service public.
31. L’avantage ainsi conféré a été estimé à […] millions d’EUR
pour l'année 2000. Il apparaît que cette exemption est
toujours en vigueur, si bien qu’il est nécessaire d’en appré
cier les effets jusqu’en 2010.
iii) Apports de capitaux
32. Dans sa décision de 2003, la Commission a examiné
plusieurs apports de capitaux à La Poste. La notification
des autorités belges de 2002 portait sur une augmentation
de capital de 297,5 millions d’EUR. Selon la Belgique, l'aug
mentation de capital notifiée respectait le principe de l’in
vestisseur en économie de marché et ne constituait donc
pas une aide. S’y ajoutent deux apports de capitaux non
notifiés, d’un montant total de 62 millions d’EUR, remon
tant à 1997. Ces fonds correspondaient à des compensa
tions de service public différées qui n'avaient pas été versées
à La Poste en temps voulu et qui, par commodité budgé
taire, ont été décaissées par la suite sous la forme d'apports
de capitaux.
(6) “Loi-programme” du 25 décembre 2005.
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iv) Garanties de prêts par l'État
33. Selon la décision de la Commission de 2003, La Poste avait
la possibilité de demander à l'État de garantir les emprunts
qu'elle contractait contre une prime de 0,25 %. Néanmoins,
jusque-là, La Poste n'avait souscrit aucune garantie de ce
type. Si elle a eu recours à cette possibilité par la suite, il se
peut qu'il y ait aide d'État.
v) Transfert d'immeubles et prise en charge des obligations de
retraite
34. La décision de 2003 examine une série de mesures adop
tées en rapport avec la constitution de La Poste en
personne morale distincte en 1992, lorsque l'actif et le
passif ont été transférés de la Régie d'État à la nouvelle
entité. Lors de la constitution de la nouvelle entité, il
a été prévu que cette dernière assumerait les engagements
au titre des retraites accumulés sur la période 1972-1992,
alors que La Poste était encore une régie d'État. Une provi
sion de 101 millions d'EUR destinée à faire face à ces
obligations a alors été inscrite dans son bilan. Parallèlement,
la propriété légale d'immeubles appartenant à l'État, dont la
valeur estimée était similaire à celle des engagements en
matière de retraite et qui avaient précédemment été utilisés
par la régie d'État dans l'exercice de ses activités de service
public, a été transférée à La Poste nouvellement constituée
en contrepartie des retraites restant à sa charge.
35. En 1997, le régime d'assurance vieillesse a été aligné sur le
système général de retraite, l'État prenant ainsi en charge les
engagements au titre des retraites accumulés sur la période
1972-1992, de même que la dette des retraites correspon
dant aux années 1992 à 1996. La Poste a ensuite supprimé
la provision de 101 millions d'EUR de son bilan, versé ce
montant à la réserve de réévaluation et revu à la baisse la
valeur des immeubles qui lui avaient été transférés.
36. Il ne peut être exclu que l'enquête mette en lumière des
mesures autres que celles qui ont été examinées dans la
décision de 2003 pour la période 1972-1992.
4. APPRÉCIATION
4.1. Existence d'une aide au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE
37. Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité, une mesure
constitue une aide d’État si les quatre conditions cumula
tives suivantes sont remplies:
i) la mesure doit conférer un avantage au bénéficiaire;
ii) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concur
rence en favorisant certaines entreprises;
iii) il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de
ressources d'État;
iv) la mesure doit être susceptible d'affecter les échanges
entre États membres.
4.1.1. Avantage
38. S'agissant de la compensation des coûts de service public,
l’arrêt rendu en 2003 dans l’affaire Altmark, après que la
Commission a adopté la décision annulée, définit les
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critères qu’une intervention publique doit remplir pour
pouvoir être considérée comme une compensation des obli
gations de service public et échapper à la qualification
d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du
traité CE. En l’espèce, ces critères, et plus particulièrement
le quatrième, ne semblent pas remplis: le choix de La Poste
n’a pas été effectué dans le cadre d'une procédure de
marché public. Qui plus est, les autorités belges n’ont pas
démontré que le niveau de la compensation avait été déter
miné sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise
moyenne, bien gérée et dotée de moyens adéquats, aurait
encourus pour exécuter les obligations de service public qui
lui sont demandées et la Commission ne dispose d'aucun
élément laissant à penser que le 4e critère est rempli.
39. Selon l'arrêt du Tribunal de première instance du
10 février 2009, la Commission doit également apprécier
si les mesures mises en œuvre au moment de la constitu
tion de La Poste en personne morale distincte (le transfert
d'immeubles, ainsi que la prise en charge des engagements
en matière de retraite et leur annulation ultérieure; voir les
considérants 34 à 36 ci-dessus) comportent un avantage en
faveur de l'entreprise, du fait qu'elles la libèrent de coûts ou
d’obligations financières qu’elle devrait assumer en d’autres
circonstances, ou lui confèrent un avantage dont elle n'au
rait pas bénéficié aux conditions normales du marché. La
Commission souligne plus particulièrement qu'en vertu de
l'arrêt du Tribunal de première instance, “la Commission n’a
pas obtenu d’information qui lui aurait permis de se
prononcer sur la qualification de la cession par l’État
belge d’immeubles au bénéfice de La Poste au regard de
l’article 87 CE, alors même que de telles mesures pourraient
lui avoir procuré un avantage. En effet, la Commission
a pris la décision attaquée sans disposer d’éléments qui
auraient notamment pu lui permettre d’évaluer l’avantage
procuré par la mise à disposition gratuite d’immeubles.”
(point 109).
40. Si La Poste a bénéficié d'exemptions fiscales, ces dernières
l'ont libérée de coûts ou d’obligations financières qu’elle
aurait dû assumer en d’autres circonstances. Dès lors, la
Commission déterminera si La Poste a bénéficié ou non
de l'exemption de l'impôt sur les sociétés au cours de la
période 2003-2005, alors qu'il apparaît qu'elle bénéficie
d'une exemption de l'impôt foncier depuis sa constitution
en 1992.
41. S'agissant des apports de capitaux, la Commission vérifiera,
au regard de la jurisprudence des juridictions communau
taires (1), si les trois augmentations de capital doivent faire
l'objet d'une appréciation conjointe au motif qu'elles sont
potentiellement liées par le temps et par leur objet. Elle
devra également déterminer si elles sont conformes à la
communication de la Commission de 1993 sur les entre
prises publiques (2), en s'assurant, notamment, qu'elles ont
été effectuées dans des conditions qu’un investisseur en
économie de marché aurait acceptées, et qu'elles ne consti
tuent donc pas une aide.
(1) Selon l'arrêt du 15 septembre 1998 dans l'affaire T-11/1995, BP
Chemicals/Commission (points 170 et 171), “dans un cas comme
celui de l'espèce, qui concerne trois apports en capital effectués par le
même investisseur pendant une période de deux ans […] il appartenait à
la Commission de vérifier.”
(2) Communication de la Commission aux États membres — Application des
articles 92 et 93 du traité CEE et de l'article 5 de la directive 80/723/CEE
de la Commission aux entreprises publiques du secteur manufacturier, JO C
307 du 13.11.1993, p. 3.
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42. La Commission doute que les augmentations de capital
aient été effectuées dans des conditions qu’un investisseur
en économie de marché aurait acceptées. La Poste était
déficitaire lorsqu'elle a reçu les capitaux en cause, il n'y
avait aucune participation privée aux investissements et
les apports de capitaux correspondaient en partie à des
compensations de service public qui n'avaient pas été
versées à La Poste en temps voulu et qui, par commodité
budgétaire, ont été décaissées par la suite sous la forme
d'apports de capitaux, mais sans que l'investissement fasse
l'objet d'une analyse appropriée. Ces éléments ne semblent
pas participer du comportement habituel d'un investisseur
en économie de marché.
43. S'agissant des garanties d’État, il sera vérifié si la mesure
répond aux conditions de conformité aux lois du marché
énoncées dans les communications de la Commission en la
matière (1) et peut, de ce fait, ne pas être considérée comme
une aide. Il sera notamment déterminé si la prime de
0,25 % est compatible avec l'obligation de rémunération
adéquate, compte tenu du degré de solvabilité du bénéfi
ciaire et de la garantie fournie.
4.1.2. Sélectivité
44. Les mesures sont manifestement sélectives puisqu’elles ne
s’adressent qu’à une seule entreprise, La Poste.
4.1.3. Existence de ressources d'État
45. Les mesures sont financées au moyen de ressources d’État
et ce, de plusieurs manières:
— les compensations accordées au titre des contrats de
gestion (voir le considérant 19 ci-dessus) sont financées
sur le budget ordinaire de l’État;
— les exemptions fiscales (voir les considérants 28 et 29
ci-dessus) se traduisent par une perte de recettes que
l’État aurait autrement perçues;
— les apports de capitaux (voir le considérant 32 cidessus) ont été effectués à l’aide de fonds publics;
— les garanties d’État (voir le considérant 33) impliquent
que l’État supporte un risque financier qu'il n'aurait pas
pris en d’autres circonstances, sans qu'il y ait de preuve
qu'il a obtenu une rémunération appropriée en retour;
— la prise en charge des obligations de retraite (voir les
considérants 34 et 35 ci-dessus) fait appel à des
ressources d'État dans la mesure où ce dernier
assume, en lieu et place de la Poste, la responsabilité
des retraites, ce qui se traduit par une augmentation de
ses engagements;
— les immeubles transférés à La Poste appartenaient précé
demment à l'État, si bien que le changement de
propriété a entraîné un transfert de ressources
publiques.
(1) Version actuelle de la communication: Communication de la Commis
sion sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État
sous forme de garanties, JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
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4.1.4. Incidence sur les échanges entre États membres
46. Compte tenu de la concurrence entre les entreprises
présentes sur les marchés des services postaux, les
mesures sont susceptibles de fausser la concurrence et d'af
fecter les échanges intracommunautaires. Le marché euro
péen des services de distribution de colis et de courrier
express se caractérise par une intense concurrence entre
prestataires — tels que Deutsche Post, DHL International,
UPS, TNT et Royal Mail. De la même manière, les services
de distribution de la presse et les marchés des services
financiers sont ouverts à la concurrence. Il ne fait donc
aucun doute que les avantages sélectifs conférés à La
Poste affectent la concurrence et les échanges entre États
membres.
47. La Commission considère que les mesures décrites plus
haut constituent, à première vue, une aide d’État au sens
de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle a néanmoins
des doutes à ce propos en ce qui concerne les apports de
capitaux, l'exemption de l'impôt sur les revenus et les
garanties d'État et examinera si ces mesures ont conféré
ou non un avantage à La Poste.
4.2. Compatibilité de la compensation des services
d'intérêt économique général avec l'article 86,
paragraphe 2, du traité CE
48. L'article 86, paragraphe 2, du traité CE dispose que les
entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général ou présentant le caractère d'un mono
pole fiscal sont soumises aux règles du présent traité,
notamment aux règles de concurrence. Il prévoit cependant
une exception aux règles définies par le traité pour autant
qu’un certain nombre de conditions soient remplies.
Premièrement, il doit exister un acte officiel par lequel
l'État confère la responsabilité de l'exécution d'une
mission donnée à une entreprise. Deuxièmement, ce
mandat doit se rapporter à un service d'intérêt économique
général. Troisièmement, l’exception doit être nécessaire
pour l’exécution des tâches confiées et proportionnelle.
Enfin, le développement des échanges ne doit pas être
affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Commu
nauté. La Commission déterminera si ces critères sont
remplis.
49. La Commission examinera en particulier dans quelle mesure
la compensation accordée se justifie pour l'accomplissement
de la mission de service public, et ce de la constitution de
La Poste en 1992 jusqu'à l'expiration du présent contrat de
gestion le 23 septembre 2010.
50. À la lumière de la jurisprudence des juridictions commu
nautaires, la Commission a, dans ses communications de
1996 (2) et de 2001 (3), de même que dans l’encadrement
de 2005 sur les services d’intérêt économique général (4),
précisé comment elle comptait appliquer l'article 86,
paragraphe 2.
(2) Les services d'intérêt général en Europe (1996/C 281/03).
(3) Les services d'intérêt général en Europe (2001/C 17/04).
(4) Encadrement communautaire des aides d’État sous forme de
compensations de service public (2005/C 297/04).
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51. La Commission tient plus particulièrement à rappeler que,
conformément aux points 14, 15 et 17 de l'encadrement de
2005:
— le montant de la compensation ne peut pas dépasser ce
qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés
par l'exécution des obligations de service public, en
tenant compte des recettes y relatives, ainsi que d'un
bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations,
— le montant de la compensation doit être effectivement
utilisé pour assurer le fonctionnement du service d'in
térêt économique général concerné. La compensation de
service public utilisée pour intervenir sur d'autres
marchés n'est pas justifiée et constitue donc une aide
d'État incompatible,
— les recettes à prendre en compte doivent inclure tous les
bénéfices et avantages conférés par l'État quelle qu'en
soit la forme, indépendamment de leur qualification au
regard de l'article 87 du traité CE.
52. L'enquête aura pour objectif de s'assurer de l'absence de
surcompensation des missions de service public. Pour ce
faire, il conviendra d'examiner la répartition des coûts et
des recettes entre les activités commerciales et les services
d'intérêt économique général, conformément à la directive
“transparence” (1) et à l'arrêt Chronopost (2). Les coûts à
prendre en compte engloberont l'ensemble des coûts nets
occasionnés par le service public économique, à savoir par
les obligations précisées dans les contrats de gestion et les
autres obligations potentiellement définies dans d'autres
actes législatifs, qu'elles donnent lieu ou non à une
compensation spécifique (voir le considérant 20 ci-dessus).
53. Afin de déterminer la surcompensation potentielle, la
Commission tiendra compte non seulement des versements
effectués au titre des contrats de gestion, mais aussi des
aides supplémentaires reçues par La Poste dans le cadre
des interventions ad hoc de nature fiscale et autre, visées
au point 3.2 ci-dessus, des capitaux injectés par l'État belge
en 2003, pour autant que cette dernière intervention ne
soit pas conforme au principe de l'investisseur public en
économie de marché, ainsi que de tous autres bénéfices et
avantages conférés par l'État, quelle qu'en soit la forme,
indépendamment de leur qualification au regard de l'article
87 du traité CE.
4.3. Compatibilité de la prise en charge des engage
ments en matière de retraite
54. La Commission vérifiera les conditions dans lesquelles La
Poste a été libérée, en 1997, des engagements en matière de
retraite accumulés sur la période 1972-1992 (voir les consi
dérants 34 et 35 ci-dessus). À ce stade, la Commission n'est
pas certaine que ces mesures contiennent des éléments
d'aide dépassant le niveau autorisé en vertu de l’approche
adoptée à l'égard des régimes de retraite dans le cadre
d’affaires antérieures similaires [EDF (3), La Poste (France) (4),
Royal Mail (5)] après l'adoption de la décision de la
Commission du 23 juillet 2003 (6).
(1) Directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006
(JO L 318 du 17.11.2006 p. 17).
(2) Affaires jointes C-83/01 P, C-93/01 P et C-94/01 P.
(3) JO L 49 du 22.2.2005, p. 9.
(4) JO L 63 du 7.3.2008, p. 16.
(5) Affaire C 7/2007, Royal Mail, C(2009) 2468 final, et, plus particu
lièrement, les considérants 108 à 113.
(6) C(2003) 2508 final, JO C 241 du 8.10.2003 (2003/C 241/19).
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55. Au cours de l'enquête, la prise en charge des engagements
en matière de retraite sera analysée au regard de la pratique
décisionnelle de la Commission. Il sera plus précisément
vérifié si cette prise en charge place La Poste dans une
situation comparable à celle de ses concurrents en ce qui
concerne les contributions sociales et fiscales obligatoires.

5. DÉCISION
56. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission
invite la Belgique, dans le cadre de la procédure prévue à
l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses
observations et à fournir tout renseignement utile pour
l'appréciation des mesures mentionnées dans la présente
décision au regard des règles en matière d'aides d'État,
dans un délai d'un mois à compter de la date de réception
de la présente lettre. Elle invite les autorités belges à trans
mettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéfi
ciaire potentiel de l'aide.

57. La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et attire son atten
tion sur l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du
Conseil, qui dispose que toute aide illégale pourra faire
l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

58. La Commission rappelle à la Belgique qu’elle informera les
parties intéressées en publiant la présente lettre et un
résumé de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle informera également les parties intéressées des pays
de l’AELE signataires de l’accord EEE par la publication
d’une communication dans le supplément EEE du Journal
officiel de l’Union européenne, ainsi que l’Autorité de surveil
lance AELE par l’envoi d’une copie de la présente. Toutes
les parties intéressées susmentionnées seront invitées à
présenter leurs observations dans un délai d’un mois à
compter de la date de publication.“

ZNĚNÍ DOPISU

„De Commissie wil België meedelen dat, gezien de nietigverkla
ring van haar besluit van 23 juli 2003 door het Gerecht van
eerste aanleg en na bestudering van de door de autoriteiten van
uw land verstrekte informatie over de hierboven genoemde
maatregelen, zij heeft besloten de in artikel 88, lid 2, van het
EG-Verdrag neergelegde procedure in te leiden.

1. PROCEDURE
1.1. Besluit van de Commissie van 23 juli 2003 ver
nietigd door het Gerecht van eerste aanleg
1. Op 3 december 2002 hebben de Belgische autoriteiten de
Commissie in kennis gesteld (7) van een verhoging van het
kapitaal van De Post, de Belgische exploitant van postdien
sten. Na een inleidend onderzoek besloot de Commissie op
23 juli 2003 (8) geen bezwaar te maken tegen de aange
melde maatregel. De Commissie was in haar besluit
(7) Zaak nr. N 763/02.
(8) C(2003) 2508 def., PB van 8.10.2003, 2003/C 241/19.

29.7.2009

CS

Úřední věstník Evropské unie

nagegaan of de kapitaalinjectie, tezamen met de andere, in
het inleidend onderzoek vastgestelde maatregelen ten gun
ste van De Post, niet leidde tot overcompensatie van de
door De Post bij het vervullen van haar openbare dienst
verlening in de periode 1992-2002 gemaakte nettokosten.
2. Deutsche Post AG en haar Belgische dochter DHL Inter
national stelden op 27 november 2003 beroep in bij het
Gerecht van eerste aanleg tegen het besluit van de Com
missie (1). Op 10 februari 2009 verklaarde het Gerecht van
eerste aanleg het besluit van de Commissie nietig. Het Ge
recht van eerste aanleg concludeerde dat de Commissie het
besluit om geen bezwaar te maken had genomen ondanks
het bestaan van ernstige moeilijkheden die tot de inleiding
van de formele onderzoeksprocedure hadden moeten lei
den.
3. België heeft het arrest van het Gerecht van eerst aanleg op
22 april 2009 aangevochten bij het Europees Hof van Jus
titie.
4. Artikel 233 van het EG-Verdrag luidt: „De instelling of de
instellingen wier handeling nietig is verklaard of wier nala
tigheid strijdig met dit Verdrag is verklaard, is respectieve
lijk zijn gehouden de maatregelen te nemen welke nodig
zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie”.
Aangezien bovenvermeld arrest het besluit van de Commis
sie van 23 juli 2003 in zijn geheel (en niet louter de
beoordeling van bepaalde maatregelen) nietig verklaart om
dat de Commissie geen formeel onderzoek heeft verricht,
meent de Commissie dat zij, om te voldoen aan dat arrest,
de formele onderzoekprocedure dient in te leiden ten aan
zien van alle maatregelen die vermeld zijn in het vernie
tigde besluit.
1.2. Klacht

inzake

steun aan
perssector

distributie

in

de

5. In 2005 diende een aantal particuliere Belgische distributie
bedrijven in de perssector een klacht in (2), op grond van
zowel de mededingingsregels als de staatssteunregels, tegen
de door de Belgische autoriteiten en De Post overeengeko
men distributieregeling. In deze overeenkomst wordt be
paald dat De Post de openbaredienstverleningstaak van dis
tributie in de perssector in heel België wordt toevertrouwd
en worden de tarieven voor deze dienstverlening vast
gesteld, evenals de compensatie waar De Post recht op heeft
vanwege de extra kosten die ze moet maken voor het
vervullen van deze taak. Het centrale punt in de klacht is
de prijs van de dienstverlening door De Post, die volgens de
klagers zo laag is dat elke mogelijkheid voor concurrentie
wordt uitgesloten.
6. Wat betreft de staatssteunregels werd de klacht door de
diensten van de Commissie na een inleidend onderzoek
verworpen, waarbij deze diensten aantoonden dat de netto
extra kosten van het verrichten van de openbare dienst van
distributie in de perssector die door de Belgische autoritei
ten aan De Post was toevertrouwd, niet werden overgecom
penseerd. In mei 2009 hebben de klagers de voorlopige
visie van de diensten van de Commissie echter betwist,
waarbij ze aanvullende informatie hebben overgelegd en
de Commissie hebben verzocht een onderzoek in te stellen.
(1) Zaak T-388/03.
(2) Zaak nr. CP 218/2005.
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1.3. Vierde „contrat de gestion” (2005-2010)
7. In het kader van het onderzoek naar de compensatie voor
de distributie in de perssector ontdekten de diensten van de
Commissie dat België in 2005 een niet-aangemeld „contrat
de gestion” (beheerscontract) met De Post heeft gesloten,
waarin wordt voorzien in de betaling van compensatie voor
het verrichten van de diensten van algemeen economisch
belang. Dientengevolge werd in april 2007 ambtshalve een
zaak geopend (3) en een verzoek om informatie aan België
gezonden.
8. In december 2007 antwoordden de Belgische autoriteiten
dat zij de maatregelen niet als staatssteun beschouwen om
dat in dit geval aan alle vier de voorwaarden van het Alt
mark-arrest is voldaan. De Belgische autoriteiten hebben
vervolgens informatie verstrekt over het vierde beheerscon
tract, met inbegrip van het voor het vaststellen van de
hoogte van de compensatie door de staat gebruikte kosten
berekeningssysteem.
2. HET BELGISCHE DE POST
2.1. Rechtspersoonlijkheid en activiteiten
9. De Belgische Post was een staatsagentschap tot 1992, toen
het werd omgevormd tot een afzonderlijke juridische enti
teit („autonoom overheidsbedrijf”). In 2000 werd de rechts
persoonlijkheid gewijzigd in „naamloze vennootschap van
publiek recht”.
10. De bedrijfsopbrengsten van De Post bedroegen in 2008
2,262 miljard EUR, met een nettowinst van 222 miljoen
EUR. Eind 2008 had De Post 35 313 personen in dienst.
Ter vergelijking: in 2002 had De Post 42 000 werknemers.
Zelfs na deze vermindering van het aantal personeelsleden
vertegenwoordigen de personeelskosten 65 % van de totale
bedrijfskosten.
11. Sinds 1 januari 2008 is de organisatie van De Post opge
bouwd rond drie commerciële divisies: Enterprise (grote
klanten), Residential, Small Offices/Home Offices and Small
Enterprises (individuele personen en kleine bedrijven) en
International (grensoverschrijdende bezorgingen). De drie
divisies worden ondersteund door twee service units: Mail
& Parcels Operations en Service Operations. Daarnaast
heeft De Post dertien dochterondernemingen, waaronder
Bank van De Post.
12. In 2005 werd een minderheidsbelang van 50 % minus één
aandeel verkocht aan Post Danmark en CVC Capital Part
ners. De Belgische staat is de meerderheidsaandeelhouder.
2.2. Openbaredienstverplichtingen en de financiering
daarvan
13. De Post is een aantal openbaredienstverleningstaken toever
trouwd, die hieronder in punt 20 worden omschreven.
14. De economische relatie tussen De Post en de staat is vast
gelegd in beheerscontracten. In de beheerscontracten wor
den de openbaredienstverplichtingen, de compensatiepara
meters die op het verrichten van die diensten van toepas
sing zijn, de gedragsregels ten aanzien van de gebruikers
(3) Zaak nr. CP 100/2007.
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en de compensatie voor de netto kosten van het verrichten
van de diensten van algemeen economisch belang door De
Post nauwkeurig omschreven. In het huidige contract is een
plafond vastgesteld voor de jaarlijkse staatscompensatie
voor de door De Post verrichte diensten van algemeen
economisch belang. In 2006 was het compensatieplafond
298 miljoen EUR (zie punt 25 hieronder). Dit kwam over
een met 13,4 % van de totale omzet van De Post. Het
grootste deel van de jaarlijkse compensatie wordt betaald
voor de distributie van dagbladen en tijdschriften (ongeveer
[…] (1) % van de totale compensatie).
3. BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL
15. Na het arrest van het Gerecht van eerste aanleg, en gezien
het feit dat de verschillende maatregelen die de Belgische
autoriteiten ten gunste van De Post hebben genomen on
derling verband met elkaar houden, zowel de maatregelen
waarop het nietig verklaarde besluit betrekking heeft als de
later toegekende maatregelen — waarvan er een aantal
onderwerp van een klacht vormen — is de Commissie
van mening dat er omwille van de samenhang een uit
gebreid onderzoek naar alle hieronder beschreven maat
regelen moet worden uitgevoerd om te bepalen of De
Post is overgecompenseerd voor de netto extra kosten
van het verrichten van de aan De Post toevertrouwde dien
sten van algemeen economisch belang.
16. Het onderzoek naar de maatregelen zal ook de verschil
lende beheerscontracten omvatten waarin sinds de omvor
ming van De Post tot een autonoom overheidsbedrijf in
1992 de bepalingen inzake de compensatie voor het ver
richten van openbaredienstverleningstaken zijn neergelegd,
evenals andere ad-hocmaatregelen die buiten die overeen
komsten om zijn genomen.
17. De onderzochte maatregelen zijn de volgende:
3.1. Beheerscontracten
18. Vanaf de omvorming van de Post tot een autonoom over
heidsbedrijf zijn er vier beheerscontracten gesloten tussen
De Post en de Belgische staat. Deze beheerscontracten heb
ben betrekking op de volgende perioden:
— Eerste contract: 14.9.1992 — 31.12.1996
— Tweede contract: 1.1.1997 — 31.12.2001 (2)
— Derde contract: 24.9.2002 — 23.9.2005
— Vierde contract: 24.9.2005 — 23.9.2010
19. Voor de uitvoering van openbaredienstverleningstaken op
grond van de beheerscontracten is een jaarlijkse compensa
tie door de staat voorzien. De staatscompensatie omvat het
verschil tussen de daadwerkelijke kostprijs voor De Post en
de prijs die aan de gebruiker van de openbare diensten
wordt berekend. Om De Post aan te zetten tot het behalen
van efficiëntiewinsten heeft de staat een plafond voor de
compensaties vastgesteld dat onder de daadwerkelijke kos
ten van De Post ligt.
20. De contracten bevatten een lijst van openbaredienstver
leningstaken en de berekeningsmethode voor de compen
(1) Vertrouwelijke bedrijfsgegevens.
(2) Tussen de einddatum van het tweede beheerscontract en de startda
tum van het derde beheerscontract kan er een periode geweest zijn
die onder geen van beide contracten viel.
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satie. De openbaredienstverleningstaken zoals omschreven
door de staat in het vierde beheerscontract zijn de volgende:
Postdiensten:
i) Universele postdienst (*),
ii) Distributie van dagbladen,
iii) Distributie van tijdschriften,
iv) Distributie van verkiezingsdrukwerk,
v) Speciaal tarief voor verenigingen zonder winstoog
merk (**),
vi) Post in postvrijdom (koninklijke en andere bijzondere
correspondentie),
vii) Rol van openbare dienstverlener van De Post bij inter
nationale verzendingen van brieven in overeenstem
ming met de voorschriften van de Wereldpostunie (*),
viii) Rol van openbare dienstverlener van De Post bij inter
nationale verzendingen van pakketten in overeenstem
ming met de voorschriften van de Wereldpostunie (*).
Financiële diensten voor alle burgers:
ix) Betalingen door de staat via postrekeningen,
x) Geldstortingen op lopende rekeningen,
xi) Uitgifte van postwissels,
xii) Betalen aan huis van ouderdoms- en overlevingspensi
oenen en tegemoetkomingen aan mensen met een
handicap,
xiii) Uitbetaling van presentiegelden bij verkiezingen (**),
xiv) Het boeken van gelden en titels voor verkeersboetes,
xv) Visverloven.
Verkoop van postzegels:
xvi) Verkoop van postzegels.
Andere openbare diensten:
xvii) Sociale rol van de postbode,
xviii) Het verstrekken van de gepaste informatie aan het
publiek (**),
xix) Afdrukken en bezorgen van elektronische post (**),
xx) Diensten met betrekking tot het certificeren van be
richten (**),
xxi) Diensten die worden uitgevoerd voor staatsreken
plichtigen,
xxii) Het verkopen van fiscale en boetezegels,
xxiii) Medewerking bij het uitreiken van pakken stembrie
ven en stembiljetten (**).
(*) zonder financiële compensatie van de staat te verrichten openbare
dienstverplichting.
(**) openbaredienstverplichting die in aanmerking komt voor compen
satie door de staat maar die niet in aanmerking wordt genomen bij
de berekening van het compensatieplafond.
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Netwerk

1994: 382 995 496 EUR

xxiv) 1 300 postkantoren, met aanwezigheid in alle 589
gemeenten (**).

1995: 382 995 496 EUR

21. In het vierde beheerscontract wordt bepaald dat de kosten
van enkele openbaredienstverleningstaken niet door de
staat worden gecompenseerd, ook al blijven ze voor De
Post een verplichting. Dit geldt voor de kosten van de
universeledienstverplichtingen en de rol van openbare
dienstverlener bij internationale verzendingen van brieven
en pakketten (de punten i, vii en viii hierboven, gemarkeerd
met één asterisk (*)).
22. Daarnaast komen bepaalde openbaredienstverleningstaken
in aanmerking voor compensatie, maar worden deze niet
in aanmerking genomen bij de berekening van de jaarlijkse
compensatieplafonds. Dit geldt voor de volgende openbare
dienstverleningstaken, die in de lijst hierboven zijn gemar
keerd met twee asterisken (**):
v) Speciaal tarief voor verenigingen zonder winstoog
merk (**),
xiii) Uitbetaling van presentiegelden bij verkiezingen (**),
xviii) Het verstrekken van de gepaste informatie aan het
publiek (**),
xix) Afdrukken en bezorgen van elektronische post (**),
xx) Diensten met betrekking tot het certificeren van be
richten (**),
xxiii) Medewerking bij het uitreiken van pakken stembrie
ven en stembiljetten (**),
xxiv) 1 300 postkantoren, met aanwezigheid in alle 589
gemeenten (**).
23. Volgens de Belgische autoriteiten leidt het niet meenemen
van de twee bovenstaande categorieën kosten in de bere
kening van de maximale compensatie tot een ondercom
pensatie van De Post.
24. De regeling voor de distributie in de perssector waarover
een afzonderlijke klacht is ingediend (zie paragraaf 1.2 hier
boven) is een integraal onderdeel van het beheerscontract
en wordt op dezelfde manier gefinancierd als de andere
maatregelen waarop het contract betrekking heeft.
25. De jaarlijkse compensatie die aan De Post is betaald, ligt in
de orde van grootte van tweehonderd à driehonderd mil
joen EUR. De gebruikte berekeningsmethode en parameters
zijn niet in alle beheerscontracten identiek (1):
Eerste beheerscontract (2)
1992: Niet beschikbaar
1993: 387 953 366 EUR
(**) openbaredienstverplichting die in aanmerking komt voor compen
satie door de staat maar die niet in aanmerking wordt genomen bij
de berekening van het compensatieplafond.
(*) zonder financiële compensatie van de staat te verrichten openbare
dienstverplichting.
(1) Voor de jaren waarover geen bevestigde ex post-gegevens beschik
baar zijn, zijn de cijfers gebaseerd op ex ante-ramingen. De wissel
koers die is gebruikt voor betalingen in Belgische franken is BEF/
EUR= 40,3399.
(2) Maximumbedrag aan compensatie dat volgens het contract kan
worden betaald.
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1996: 382 995 496 EUR
Tweede beheerscontract (3)
1997: 208 231 000 EUR
1998: 211 042 000 EUR
1999: 213 863 000 EUR
2000: 217 005 000 EUR
2001: 222 932 000 EUR
Derde beheerscontract (4)
2002: 226 743 711 EUR
2003: 223 080 000 EUR
2004: 258 420 000 EUR
2005: 258 420 000 EUR + indexatie
Vierde beheerscontract (5)
2006: 298 261 000 EUR
2007: 303 623 000 EUR
2008: 303 623 000 EUR + indexatie
2009: 303 623 000 EUR + indexatie
2010: 303 623 000 EUR + indexatie
26. Behalve op basis van de beheerscontracten zijn er ook bij
het Koninklijk Besluit van 12 januari 1970, als gewijzigd
bij Koninklijk Besluit van 30 april 2007, openbare diensten
aan De Post toevertrouwd, die echter niet worden genoemd
in het beheerscontract:
i) Retourzendingen aan overheidsinstanties,
ii) Aangetekende brieven van de overheid,
iii) Aangetekende brieven en mailings voor blinden,
iv) Verkoop van postzegels door postbodes,
v) Postwissels door postbodes,
vi) Officiële adreswijzigingen,
vii) Uitgestelde betaling van mailings door overheidsinstan
ties.
27. De uitvoering van deze dienstverplichtingen heeft tot extra
kosten voor De Post geleid. Deze openbaredienstverlenings
taken worden echter niet meegenomen in de berekening
van de jaarlijkse compensatie door de staat.
(3) Door De Post ontvangen bedragen.
(4) Het derde beheerscontract werd gesloten in september 2002 en de
financiële uitvoeringsovereenkomst werd ondertekend in mei 2003.
De cijfers voor de jaren 2002 en 2003 zijn gebaseerd op eerdere
ramingen van De Post, terwijl de bedragen voor de jaren 2004 en
2005 de bedragen zijn die worden vermeld in de overeenkomst
van mei 2003. Voor 2005 werd een stijging in lijn met de con
sumentenprijzenindex voorzien (indexatie).
(5) In het vierde beheerscontract wordt een stijging overeenkomstig de
consumentenprijzenindex voorzien (indexatie).
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3.2. Ad-hocmaatregelen buiten de beheerscontracten
om
i) Vrijstelling van vennootschapsbelasting
28. Volgens het besluit van de Commissie van 2003 was De
Post voor de toepassing van de belastingwetgeving met
staatsagentschappen gelijkgesteld en derhalve vrijgesteld
van vennootschapsbelasting.
29. In de periode 1992-2002 had het bedrijf een netto cumu
latief verlies geleden. Bij de uitvoering van het besluit van
2003 heeft De Post derhalve niet geprofiteerd van de be
lastingvrijstelling. De vrijstelling van vennootschapsbelas
ting was echter van kracht tot 31 december 2005 (1). Dien
tengevolge moeten de effecten van de vrijstelling worden
beoordeeld in de periode 2003-2005.
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schap aan de nieuwe entiteit. Bij de omvorming tot een
autonoom overheidsbedrijf bleef De Post aansprakelijk
voor de geaccumuleerde pensioenverplichtingen aan de
werknemers over de periode 1972-1992, toen De Post
nog een staatsagentschap was. Op de balans werd een voor
ziening van 101 miljoen EUR getroffen om deze verplich
tingen te dekken. Tegelijkertijd werd het juridisch eigendom
van de overheidsgebouwen, die werden getaxeerd op een
vergelijkbare waarde als de pensioenverplichtingen en die
daarvoor door het staatsagentschap waren gebruikt om de
openbaredienstactiviteiten uit te voeren, overgedragen aan
het opnieuw opgerichte De Post, als tegenwaarde voor de
pensioenlasten waarvoor De Post verantwoordelijk zou blij
ven.

30. Volgens het besluit van de Commissie van 2003 was De
Post vrijgesteld van de betaling van onroerende voorheffing
op gebouwen die werden gebruikt voor de uitvoering van
haar openbarediensttaken.

35. In 1997 werd de pensioenregeling aangepast aan de alge
mene pensioenregeling. Daarbij nam de staat de geaccumu
leerde pensioenverplichtingen over de periode 1972-1992
van De Post over, evenals de geaccumuleerde pensioen
schuld uit de periode 1992-1996. De Post schrapte dien
tengevolge de voorziening van 101 miljoen EUR van de
balans, boekte het bedrag over naar de herwaarderings
reserve en herwaardeerde de waarde van de overgedragen
gebouwen neerwaarts.

31. De waarde van het voordeel in het jaar 2000 werd geschat
op […] miljoen EUR. De vrijstelling van onroerende voor
heffing lijkt echter nog steeds van kracht te zijn. Dientenge
volge moeten de effecten van de vrijstelling tot het jaar
2010 worden beoordeeld.

36. Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens het onderzoek
naast de in het besluit van 2003 geanalyseerde maatregelen
nog andere maatregelen uit de periode 1992-2002 zullen
worden ontdekt.

ii) Vrijstelling van onroerende voorheffing op gebouwen die voor
openbare diensten worden gebruikt

4. BEOORDELING

iii) Kapitaalinjecties
32. In het besluit van de Commissie van 2003 werd een reeks
kapitaalinjecties in De Post beoordeeld. De kennisgeving
door de Belgische autoriteiten in 2002 had betrekking op
een verhoging van het kapitaal van De Post met 297,5
miljoen EUR. Volgens België hebben de Belgische autoritei
ten bij de aangemelde kapitaalverhoging gehandeld als een
tegen marktvoorwaarden handelende particuliere investeer
der en vormden de kapitaalverhogingen derhalve geen
staatssteun. Bovendien hadden er in 1997 twee niet-aange
melde kapitaalverhogingen plaatsgevonden met een totale
waarde van 62 miljoen EUR. Deze middelen waren afkom
stig van uitgestelde compensaties voor openbaredienstver
leningstaken die niet tijdig aan De Post waren betaald en
wegens boekhoudkundige redenen later werden uitbetaald
in de vorm van kapitaalinjecties.
iv) Staatswaarborg voor leningen
33. Volgens het besluit van de Commissie van 2003 had De
Post de keuze om een beroep te doen op een staatswaar
borg voor al de door haar aangegane leningen tegen een
premie van 0,25 %. Tot dat tijdstip had De Post evenwel
geen beroep gedaan op de waarborgen in het kader van
deze faciliteit. Indien later waarborgen aan De Post zouden
zijn verleend, kan er sprake zijn geweest van een steun
maatregel.
v) Overdracht van gebouwen en bevrijding van de pensioenverplichtingen
34. In het besluit van 2003 werd een reeks maatregelen beoor
deeld die verband houden met de omvorming van De Post
tot een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid in 1992, toen de
activa en passiva werden overgedragen van het staatsagent
(1) „Programmawet” van 25 december 2005.

4.1. Aanwezigheid van staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag
37. Volgens artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt een
maatregel staatssteun als aan alle vier de volgende voor
waarden wordt voldaan:
i) de maatregel moet de begunstigde een voordeel opleve
ren;
ii) de maatregel moet de mededinging verstoren of dreigen
te verstoren doordat bepaalde ondernemingen worden
begunstigd;
iii) de maatregel moet zijn genomen door de staat of met
staatsmiddelen zijn bekostigd;
iv) de maatregel moet het handelsverkeer tussen de lidsta
ten ongunstig beïnvloeden.
4.1.1. Voordeel
38. Wat betreft de compensatie voor de kosten van de open
baredienstverlening, heeft het Hof van Justitie in het Alt
mark-arrest, dat dateert uit 2003, maar van na de datum
van het vernietigde besluit van de Commissie, de voorwaar
den geformuleerd waaraan overheidsmaatregelen moeten
voldoen om als compensatie voor openbaredienstverplich
tingen te worden beschouwd en niet als staatssteun in de
zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. In het voor
liggende geval lijkt niet aan deze criteria te zijn voldaan,
met name niet aan de vierde voorwaarde: De Post is niet
geselecteerd in een openbare aanbestedingsprocedure. Daar
enboven hebben de Belgische autoriteiten ook niet aange
toond dat de compensatie is toegekend op basis van een
analyse van de kosten die een gemiddelde, goed
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beheerde en adequaat met voldoende middelen uitgeruste
onderneming zou hebben gemaakt om deze openbare
dienstverplichtingen uit te voeren, noch beschikt de Com
missie over indicaties dat aan de vierde voorwaarde zou
zijn voldaan.
39. Overeenkomstig het arrest van het Gerecht van eerste aan
leg van 10 februari 2009 moet de Commissie ook nagaan
of de reeks maatregelen die zijn genomen bij de omvor
ming van De Post tot een afzonderlijke entiteit (de over
dracht van gebouwen, de overname van pensioenverplich
tingen en vervolgens de annulering van die verplichtingen;
zie de punten 34 tot en met 36 hierboven) De Post een
voordeel hebben opgeleverd omdat De Post bevrijd wordt
van kosten of financiële verplichtingen die ze anders zelf
had moeten dragen, of omdat haar een voordeel wordt
toegekend dat zij in normale marktomstandigheden niet
zou hebben verkregen. De Commissie onderstreept in het
bijzonder dat, volgens het arrest van het Gerecht van eerste
aanleg, „de Commissie geen informatie heeft verkregen die
haar in staat zou hebben gesteld zich overeenkomstig ar
tikel 87 van het EG-Verdrag uit te spreken over de kwali
ficatie van de overdracht door de Belgische Staat van eigen
dommen ten voordele van De Post, zelfs indien deze maat
regelen die onderneming een voordeel zouden hebben op
geleverd. De Commissie nam het aangevochten besluit aan
zonder dat zij over bewijzen beschikte die haar in het
bijzonder in staat zouden hebben gesteld om het voordeel
dat het gratis beschikbaar stellen van de eigendommen
inhoudt, te beoordelen (§109)” (vertaling).
40. Voor zover De Post geprofiteerd heeft van belastingvrijstel
lingen, is zij bevrijd geworden van kosten of financiële
verplichtingen die ze anders zelf had moeten dragen. De
Commissie zal derhalve nagaan of De Post in de periode
2003-2005 vrijgesteld is geworden van vennootschaps
belasting, terwijl De Post vrijgesteld geweest lijkt te zijn
van de betaling van onroerende voorheffing op gebouwen
sinds zij in 1992 een autonoom overheidsbedrijf is geworden.
41. Wat de kapitaalinjecties betreft zal de Commissie nagaan, in
het licht van de jurisprudentie van de rechterlijke instanties
van de Gemeenschap (1), of de drie kapitaalinjecties teza
men moeten worden beoordeeld wegens hun mogelijk ver
band qua tijdstip en doel. De Commissie zal ook beoor
delen of de injecties zijn uitgevoerd conform de mededeling
van de Commissie van 1993 over openbare bedrijven (2),
en met name of de injecties zijn verricht tegen voorwaar
den die een particuliere investeerder in een markteconomie
zou hebben aanvaard, waardoor zij dus geen steun zouden
vormen.
42. De Commissie betwijfelt of de kapitaalinjecties verricht wer
den tegen voorwaarden die een particuliere investeerder in
een markteconomie zou hebben aanvaard. Op het tijdstip
van de kapitaalinjecties was De Post verlieslatend, was er
geen deelname door de particuliere sector in de investerin
gen, en omvatten de kapitaalinjecties middelen die in feite
(1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 15.6.1998 in zaak
T-11/1995 BP Chemicals tegen Commissie luidt (overwegingen 170171): „in een geval waarin dezelfde investeerder in twee jaar tijd drie
kapitaalinjecties heeft verricht […], moest de Commissie nagaan …”
(2) Mededeling van de Commissie — Toepassing van de artikelen 92 en 93
van het EG-Verdrag en van artikel 5 van Richtlijn 80/723/EEG op
openbare bedrijven in de industriesector, PB C 307 van 13.11.1993
blz. 3-14.
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compensaties waren voor de openbaredienstverleningstaken
uit voorgaande jaren, welke niet tijdig aan De Post waren
betaald en wegens boekhoudkundige redenen later werden
uitgekeerd in de vorm van kapitaalinjecties, doch zonder
dat een adequate investeringsanalyse werd verricht. Deze
elementen lijken geen gedragingen van een typische inves
teerder in een markteconomie te vormen.
43. Met betrekking tot de staatswaarborgen zal worden nage
gaan of de maatregel voldoet aan de vereisten voor markt
conforme waarborgen, zoals is bepaald in de mededelingen
van de Commissie over staatssteun in de vorm van garan
ties (3), waardoor hij bijgevolg geen steun zou vormen. Met
name zal worden beoordeeld of de premie van 0,25 % in
overeenstemming is met de voorwaarde dat er een adequate
vergoeding moet worden betaald, rekening houdend met de
kredietwaardigheid van de begunstigde en het verstrekte
onderpand.
4.1.2. Selectiviteit
44. De maatregelen zijn duidelijk selectief, aangezien ze slechts
betrekking hebben op één onderneming, namelijk De Post.
4.1.3. Overdracht van staatsmiddelen
45. De maatregelen worden op een aantal manieren met staats
middelen gefinancierd:
— de compensaties die worden gegeven op grond van de
beheerscontracten (zie punt 19 hierboven) worden ge
financierd uit de gewone staatsbegroting;
— de belastingvrijstellingen (zie de punten 28 tot en met
29 hierboven) resulteren in een verlies aan belasting
inkomsten die de staat anders zou hebben ontvangen;
— de kapitaalinjecties (zie punt 32 hierboven) zijn uitge
voerd met staatsmiddelen;
— de staatswaarborgen (zie punt 33 hierboven) impliceren
dat de staat een financieel risico draagt dat hij anders
niet zou dragen, zonder dat er enig bewijs is dat hij
daarvoor een adequate vergoeding ontvangt;
— de bevrijding van de pensioenverplichtingen (zie de
punten 34 tot en met 35 hierboven) heeft plaatsgevon
den met behulp van staatsmiddelen voor zover de staat
de verantwoordelijkheid voor de pensioenbetalingen
van De Post heeft overgenomen, waardoor de financiele
verplichtingen van de staat zijn toegenomen;
— de gebouwen die aan De Post zijn overgedragen waren
daarvoor staatseigendom en de wisseling van eigendom
vormde daarom een overdracht van staatsmiddelen.
4.1.4. Beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten
46. Vanwege de concurrentie tussen bedrijven op de markt
voor postdiensten kunnen de maatregelen de concurrentie
verstoren en de intracommunautaire handel beïnvloeden.
De Europese markt voor de bezorging van pakketen en
expressebrieven wordt gekenmerkt door een intensieve
(3) Huidige versie van de mededeling: Mededeling van de Commissie be
treffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op
staatssteun in de vorm van garanties, PB C 155 van 20.6.2008,
blz. 10-22.
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concurrentie met andere dienstverleners, zoals Deutsche
Post, DHL International, UPS, TNT en Royal Mail. Ook
de distributie in de perssector en de financiële diensten
zijn markten die openstaan voor concurrentie. Er bestaat
daarom geen twijfel dat selectieve voordelen de mededin
ging en het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloeden.
47. De Commissie is van oordeel dat de hierboven beschreven
maatregelen op het eerste gezicht staatssteun in de zin van
artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag lijken te vormen. De
Commissie heeft evenwel twijfels over de aanwezigheid van
steun in de kapitaalinjecties, de vrijstelling van inkomsten
belasting en de staatswaarborgen; de Commissie zal voor
deze elementen onderzoeken of aan De Post een voordeel
werd verleend.
4.2. Verenigbaarheid van compensatie voor diensten
van algemeen economisch belang in de zin van
artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag
48. In artikel 86, lid 2, van het EG-Verdrag wordt bepaald dat
ondernemingen die belast zijn met het beheer van diensten
van algemeen economisch belang of die het karakter dragen
van een fiscaal monopolie onder de regels van dit Verdrag
vallen, met name onder de mededingingsregels. Artikel 86,
lid 2, maakt echter een afwijking van de regels van het
Verdrag mogelijk, mits aan een aantal criteria is voldaan.
In de eerste plaats moet er een besluit zijn waarmee de
staat een onderneming de verantwoordelijkheid toever
trouwt een bepaalde taak uit te voeren. Ten tweede moet
de toevertrouwde taak een dienst van algemeen economisch
belang betreffen. Ten derde moet deze afwijking voor de
uitvoering van de toevertrouwde taken noodzakelijk zijn en
daarmee evenredig zijn. Tot slot mag de ontwikkeling van
het handelsverkeer niet worden beïnvloed in een mate die
strijdig is met het belang van de Gemeenschap. De Com
missie zal nagaan of aan bovenvermelde criteria is voldaan.
49. De Commissie zal met name onderzoeken in hoeverre de
toegekende compensatie gerechtvaardigd was voor de uit
oefening van de openbaredienstverplichting vanaf de om
vorming tot een autonoom overheidsbedrijf van De Post in
1992 tot het eind van het huidige beheerscontract op
23 september 2010.
50. In het licht van de jurisprudentie van de rechterlijke instan
ties van de Gemeenschap heeft de Commissie — in haar
mededelingen van 1996 en 2001 (1), (2), evenals in de ka
derregeling voor diensten van algemeen economisch belang
van 2005 (3) — verduidelijkt op welke wijze zij artikel 86,
lid 2, zal toepassen.
51. De Commissie wil er in het bijzonder aan herinneren dat,
overeenkomstig de punten 14, 15 en 17 van de kaderrege
ling van 2005):
— het compensatiebedrag niet hoger mag zijn dan nodig is
om de kosten van de uitvoering van de openbaredienst
verplichtingen te dekken, rekening houdend met de op
(1) Diensten van algemeen belang in Europa (1996/C 281/03).
(2) Diensten van algemeen belang in Europa (2001/C 17/04).
(3) Communautaire kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van
compensatie voor de openbare dienst (2005/C 297/04).
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brengsten alsmede met een redelijke winst uit de uit
voering van die verplichtingen;
— de compensatie daadwerkelijk voor het beheer van de
betrokken dienst van algemeen economisch belang
moet worden gebruikt. Compensatie voor de openbare
dienst die wordt gebruikt om op andere markten werk
zaam te zijn, is niet gerechtvaardigd en is bijgevolg aan
te merken als onverenigbare staatssteun;
— de in aanmerking te nemen inkomsten alle door de
staat toegekende voordelen, in welke vorm ook, omvat
ten ongeacht hun kwalificatie ten aanzien van artikel 87
van het EG-Verdrag.
52. Het doel van het onderzoek zal zijn om na te gaan of er
geen overcompensatie van de openbaredienstverlenings
taken plaatsvindt. Hiertoe zal de toerekening van de kosten
en opbrengsten tussen commerciële activiteiten en activitei
ten die in het kader van de diensten van algemeen eco
nomisch belang worden uitgevoerd, moeten worden onder
zocht, in overeenstemming met de Transparantierichtlijn (4)
en het arrest-Chronopost (5). De kostenbasis die in aanmer
king zal worden genomen omvat alle nettokosten van het
verrichten van de economische openbare dienst, zowel de
in de beheerscontracten vermelde verplichtingen als de mo
gelijke andere, in andere wetgeving neergelegde verplichtin
gen, ongeacht of er een geoormerkte compensatie voor
deze diensten wordt betaald of niet (zie punt 20 hier
boven).
53. Om te kunnen bepalen of er mogelijk sprake is van over
compensatie zal de Commissie behalve de betalingen die
zijn ontvangen in het kader van de beheerscontracten, ook
de aanvullende steun in aanmerking nemen die De Post
heeft ontvangen uit hoofde van de in paragraaf 3.2 hier
boven genoemde ad-hocmaatregelen van fiscale of andere
aard, evenals de kapitaalverhoging door de Belgische staat
in 2003, voor zover die laatste maatregel niet in overeen
stemming is met het beginsel van de tegen marktvoorwaar
den handelende publieke investeerder, alsmede alle door de
staat toegekende voordelen, in welke vorm ook, ongeacht
hun kwalificatie ten aanzien van artikel 87 van het EGVerdrag.
4.3. Verenigbaarheid van de verlichting van pensioen
verplichtingen.
54. De Commissie zal de voorwaarden waaronder De Post in
1997 is bevrijd van de in de periode 1972-1992 geaccu
muleerde pensioenverplichtingen (zie de punten 34 tot en
met 35 hierboven) nagaan. In deze fase is de Commissie er
niet zeker van of deze maatregelen steunelementen bevat
ten die verder gaan dan de steun die toelaatbaar is volgens
de in vroegere, vergelijkbare zaken ontwikkelde benadering
van pensioenregelingen (EDF (6), La Poste (Frankrijk) (7),
Royal Mail (8) na de vaststelling van het besluit van de
Commissie van 23 juli 2003 (9).
(4) Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006,
PB L 318 van 17.11.2006.
(5) Zaak C-83/01 P, C-93/01 P en C-94/01 P.
(6) PB L 49 van 22.2.2005, blz. 9.
(7) PB L 63 van 7.3.2008, blz. 16.
(8) Zaak C 7/2007 Royal Mail C(2009)2468 definitief. Zie met name de
overwegingen 108-113.
(9) C(2003) 2508 definitief, PB C 241 van 8.10.2003 (2003/C 241/19).
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55. Tijdens het onderzoek zal de bevrijding van de pensioen
verplichtingen worden geanalyseerd in het licht van de
besluitvormingspraktijk van de Commissie. In het bijzonder
zal worden onderzocht of De Post als gevolg van de be
vrijding van verplichtingen in een vergelijkbare situatie ten
opzichte van haar concurrenten is geplaatst wat betreft de
socialezekerheidsbijdragen en de betaling van belastingen.
5. BESLUIT
56. Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Com
missie België, in het kader van de procedure van artikel 88,
lid 2, van het EG-Verdrag, om binnen een maand na de
ontvangst van dit schrijven opmerkingen in te dienen en
alle inlichtingen te verstrekken die dienstig zijn voor de
beoordeling van de in deze beschikking vermelde maatrege
len in het licht van de staatssteunregels. Zij verzoekt de
Belgische autoriteiten om onverwijld een kopie van dit
schrijven aan de potentiële begunstigde toe te zenden.
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57. De Commissie wil België eraan herinneren dat artikel 88,
lid 3, van het EG-Verdrag een opschortende werking heeft
en wijst op artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999
van de Raad, waarin wordt bepaald dat alle onrechtmatige
steun kan worden teruggevorderd van de begunstigde.

58. De Commissie wil België eraan herinneren dat zij alle be
langhebbende partijen op de hoogte zal brengen door dit
schrijven en een relevante samenvatting te publiceren in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Ook zal zij de belang
hebbende partijen in de EVA-landen die de EER-Overeen
komst hebben ondertekend in kennis stellen door bekend
making van een mededeling in het EER-supplement bij het
Publicatieblad van de Europese Unie, en de Toezichthoudende
Autoriteit van de EVA zal een afschrift van dit schrijven
ontvangen. Al deze belanghebbende partijen zullen worden
verzocht om binnen een maand na de datum van die pu
blicatie hun opmerkingen te maken.“

CS

C 176/32

Úřední věstník Evropské unie

Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc COMP/M.5585 – Centrica/Venture Production)
(Text s významem pro EHP)

(2009/C 176/08)
1.
Komise dne 22. července 2009 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení
Rady (ES) č. 139/2004 (1), kterým podnik Centrica Resources Limited (Spojené království) kontrolovaný
podnikem Centrica plc („Centrica“, Spojené království) získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady
na základě veřejné nabídky na koupi akcií zveřejněné dne 10. července 2009 kontrolu nad celým podnikem
Venture Production plc („Venture“, Spojené království).
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Centrica: vertikálně integrovaná energetická společnost činná ve výrobě a dodávkách zemního
plynu,
— podniku Venture: těžba a výroba zemního plynu a ropy, převážně v Severním moři.
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.
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 22964301 nebo 22967244) či poštou s uvedením čísla jednacího
COMP/M.5585 – Centrica/Venture Production 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.
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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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