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MEZINÁRODNÍ DOHODY
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 7. června 2012
o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím
o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci
v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001
(2012/305/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

Dohoda by měla být schválena.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 82 odst. 1 písm. d) ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a)
této smlouvy,

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného
království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpeč
nosti a práva připojeného ke Smlouvě o Evropské unii
a ke Smlouvě o fungování Evropské unie oznámily
Spojené království a Irsko své přání účastnit se přijímání
tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě
o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání
tohoto rozhodnutí, a toto rozhodnutí není pro ně
závazné ani použitelné,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Rada zmocnila dne 19. prosince 2002 předsednictví
Rady, aby za pomoci Komise zahájilo jednání s Islandem
a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy ze
dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních
věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu
k této úmluvě z roku 2001 (dále jen „Úmluva“).

V souladu s rozhodnutím Rady 2004/79/ES (1) byla
dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou
a Norským královstvím o používání některých ustano
vení úmluvy (dále jen „dohoda“) podepsána dne
19. prosince 2003 s výhradou jejího uzavření.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou
a Norským královstvím o používání některých ustanovení
Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních
věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této
úmluvě z roku 2001 (2) (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem
Unie.

Článek 2
(3)

Dohoda nebyla dosud uzavřena. Vzhledem ke vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se
postupy Unie směřující k uzavření dohody řídí
článkem 218 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(1) Úř. věst. L 26, 29.1.2004, s. 1.

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmoc
něné učinit jménem Unie podle čl. 6 odst. 1 dohody oznámení
zavazující Unii (3).
(2) Úř. věst. L 26, 29.1.2004, s. 3.
(3) Den vstupu dohody v platnost bude zveřejněn generálním sekreta
riátem Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
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Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
Článek 4
Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 7. června 2012.
Za Radu
předseda
M. BØDSKOV
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ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 12. června 2012
o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi
Evropským společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu
(2012/306/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/91/EU (3) byl
tento protokol podepsán a je prozatímně prováděn.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této
smlouvy,

(5)

Protokol by měl být schválen,

s ohledem na návrh Evropské komise,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Dne 22. listopadu 2007 přijala Rada nařízení (ES)
č. 1446/2007 o uzavření Dohody mezi Evropským
společenstvím a Mosambickou republikou o partnerství
v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda“). Protokol,
kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek
podle dohody (2), k ní byl připojen. Platnost tohoto
protokolu skončila dne 31. prosince 2011.
Unie sjednala s Mosambikem nový protokol, kterým se
stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle
Dohody mezi Evropským společenstvím a Mosambickou
republikou o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen
„protokol“), který přiznává plavidlům EU právo rybolovu
ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci
Mosambiku ve věcech rybolovu.
Výsledkem těchto jednání bylo parafování protokolu dne
2. června 2011.

(1) Úř. věst. L 331, 17.12.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 331, 17.12.2007, s. 39.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční
příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím
a Mosambickou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (4),
se schvaluje jménem Unie.
Článek 2
Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit
jménem Unie oznámení uvedené v s článku 16 protokolu
vyjadřující souhlas Unie být protokolem vázána (5).
Článek 3
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
V Lucemburku dne 12. června 2012.
Za Radu
předsedkyně
M. GJERSKOV

(3) Úř. věst. L 46, 17.2.2012, s. 3.
(4) Protokol byl zveřejněn v Úř. věst. L 46, 17.2.2012, s. 4 spolu
s rozhodnutím o podpisu.
(5) Den vstupu protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady
v Úředním věstníku Evropské unie.
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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 501/2012
ze dne 13. června 2012
o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
(Zhenjiang Xiang Cu) (CHZO))
(
EVROPSKÁ KOMISE,

(6)

V Evropské unii neexistují v této oblasti zvláštní právní
předpisy a ocet s nižší kyselostí může být zákonně
vyráběn a uváděn na trh v EU a stejně tak do EU
(Zhenjiang Xiang Cu) je kromě
dovážen.
toho rýžový ocet s typickými vlastnostmi, který je
spojován s čínskou kuchyní. Nebylo proto možné určit,
(Zhenjiang Xiang Cu)
že by skutečnost, že
bude uváděn na trh v EU s minimálním celkovým
obsahem kyseliny 4,5 g/100 ml, představovala riziko
zmatení spotřebitelů nebo hrozbu pro spravedlivé
a tradiční používání.

(7)

Pokud je Komisi známo, Čína by byla ochotna přistoupit
na to, že minimální celkový obsah kyseliny v
(Zhenjiang Xiang Cu) nebude nižší než 5,0 g na 100 ml,
což by splňovalo požadavek německých orgánů a výše
zmíněnou evropskou normu EN 13188. Německo
potvrdilo, že tímto by se jeho obavy vyřešily.

(8)

V zájmu co nejširšího konsensu by proto minimální
(Zhenjiang Xiang
celkový obsah kyseliny v
Cu) měl být stanoven na 5,00 g/100 ml.

(9)

Ve světle výše uvedených skutečností by název
(Zhenjiang Xiang Cu) měl být do rejstříku chráněných
označení původu a chráněných zeměpisných označení
zapsán.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro chráněná zeměpisná
označení a chráněná označení původu,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března
2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu
zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7
odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 byla
(Zhenjiang Xiang
žádost Číny o zápis názvu
Cu) jako chráněného zeměpisného označení (CHZO)
doručená dne 16. července 2007 zveřejněna v Úředním
věstníku Evropské unie (2).

Německo podalo v souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení (ES)
č. 510/2006 proti tomuto zápisu námitku. Tato námitka
byla na základě čl. 7 odst. 3 prvního pododstavce písm.
c) uvedeného nařízení shledána přípustnou.

Dopisem ze dne 2. srpna 2011 požádala Komise zúčast
něné strany, aby se pokusily o dohodu.

Vzhledem k tomu, že Německo a Čína ve stanovené
lhůtě a stanoveným způsobem formální dohody nedo
sáhly, měla by Komise postupem podle čl. 15 odst. 2
nařízení (ES) č. 510/2006 přijmout rozhodnutí.

V námitce bylo uvedeno, že navrhovaný zápis názvu
(Zhenjiang Xiang Cu) do rejstříku by ohrozil
existenci názvu, ochranné známky nebo produktů uvede
ných v čl. 7 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 510/2006
proto, že minimální celkový obsah kyselin (4,5 gramu)
v tomto octě je nižší, než jaký stanoví německé právo
(5,0 g) a evropská norma EN 13188. Strana podávající
námitky považuje obsah kyseliny octové za rozhodující
kritérium kvality octa a má za to, že uvádění navrhova
ného octa na trh v Evropské unii by bylo pro spotřebitele
zavádějící a vedlo by k narušení hospodářské soutěže.

(1) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) Úř. věst C 254, 22.9.2010, s. 10.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Označení uvedené v příloze tohoto nařízení se zapisuje do
rejstříku.
Článek 2
Aktualizovaný jednotný dokument je uveden v příloze II tohoto
nařízení.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

14.6.2012
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. června 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

PŘÍLOHA I
Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:
Třída 1.8: Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)
ČÍNA
(Zhenjiang Xiang Cu) (CHZO)

CS
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PŘÍLOHA II
JEDNOTNÝ DOKUMENT
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 510/2006
‘

’ (ZHENJIANG XIANG CU)
č. ES:: CN-PGI-0005-0630-16.07.2007
CHZO ( X ) CHOP ( )

1.

Název
‘

2.

’ (Zhenjiang Xiang Cu)

Členský stát nebo třetí země
Čínská lidová republika

3.

Popis zemědělského produktu nebo potraviny

3.1 Druh produktu
Třída 1.8: Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)
3.2 Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1
„Zhenjiang Xiang Cu“ je druh kvasného rýžového octa. Hlavní surovinou pro jeho výrobu je lepkavá rýže. Vyznačuje
se výraznou vůní a jemnou chutí. Má velmi lesklou červenohnědou barvu s jantarovými odlesky a výraznou vůni po
smažené rýži a lihovarnických výrobcích. Jeho chuť je plná a jemná, vybraná a svěží, kyselá, ale ne trpká, lahodná
a mírně sladká. V závislosti na jednotlivých variantách se celková kyselost (vyjádřená jako kyselina octová) pohybuje
v rozmezí 5,00–6,00 g na 100 ml (nejvýše 15,50 g), vázané kyseliny (vyjádřené jako kyselina mléčná) 1,20–1,60 g
na 100 ml, aminokyseliny (vyjádřené jako amoniakální dusík) 0,12–0,18 g na 100 ml a redukující cukry (vyjádřené
jako dextróza) nad 2,20 g na 100 ml.
Podle délky skladování se „Zhenjiang Xiang Cu“ dělí do dvou kategorií: „vonný ocet“, který je obvyklým typem
s dobou skladování nad 180 dnů, a „vyzrálý ocet“, což je označení pro vonný ocet „Zhenjiang“ skladovaný déle než
365 dnů.
3.3 Suroviny
1. Lepkavá rýže: pochází z regionu Zhenjiang. Je to rýže dlouhodobě dobré kvality, se silnou lepkavostí a patřičným
obsahem hrubých bílkovin. Obsah amylopektinu může dosahovat až 100°.
2. Pšeničné otruby: z místní zpracované pšenice prvotřídní kvality, bohaté na nutriční prvky nezbytné pro bakterie
kyseliny octové při kvašení.
3. Rýžové slupky: pochází ze zpracování místní rýže. Slouží jako substrát a vytváří zvláštní plynné prostředí pro
růst bakterií kyseliny octové při kvašení.
4. Daqu: vyrábí se tradičními metodami za pomocí bakteriálních kmenů kvašením zcukřených surovin, jejichž
základem jsou prvotřídní místní plodiny, jako například pšenice, ječmen a hrách.
5. Smažená rýže: kaše (congee) vyrobená z lepkavé a jemně opražené místní rýže prvotřídní kvality. Je hlavním
původcem charakteristické vůně a barvy vonného octu „Zhenjiang“.
6. Voda: čistá voda nahromaděná v charakteristické krajině a půdě regionu Zhenjiang, bohatá na různé minerální
látky. Má jemně nasládlou chuť, přiměřenou tvrdost a hodnotu pH, které jsou vhodné pro výrobu octa.
3.4 Krmivo (pouze u produktů živočišného původu)
—
3.5 Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit v označené zeměpisné oblasti
Výroba octa „Zhenjiang Xiang Cu“, zahrnující přípravu Daqu a zákvasu rýžového vína, kvašení, extrakci octa, paření
a skladování/zrání surového octa, se musí odehrát ve stanovené zeměpisné oblasti.
3.6 Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd.
Skleněné láhve, které splňují hygienické požadavky pro balení potravin. Jako vnější obaly se mohou použít lepen
kové krabice.
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3.7 Zvláštní pravidla pro označování
Štítek s označením „Zhenjiang Xiang Cu“ je vytištěn a trvale připevněn na láhev. Hlavní údaje na štítku zahrnují
název výrobku („Zhenjiang Xiang Cu“), způsob výroby (kvašení), kategorii octa (kvasný ocet), hlavní přísady, čistou
hmotnost, jméno a adresu výrobce, datum výroby a standardní kód výrobku.
4.

Stručné vymezení zeměpisné oblasti
Region Zhenjiang se nachází v jihovýchodní Číně na jižním břehu řeky Jang-c’-ťiang. Rozprostírá se mezi
31°37′–32°19′ severní šířky a 118°58′–119°58′ východní délky. Do regionu spadají města Ťü-žung, Tan-jang
a Jang-čung, oblasti Tan-tchu, Ťing-kchou, Žun-čou a rozvojová zóna Čen-ťiang.

5.

Souvislost se zeměpisnou oblastí

5.1 Specifičnost zeměpisné oblasti
Region Zhenjiang se nachází v jihovýchodní Číně, na soutoku řeky Jang-c’-ťiang a Velkého kanálu. Podnebí je zde
typicky vlhké monzunové s přechodem od teplého mírného do subtropického pásma. Průměrná roční délka
slunečního svitu je 2 050,7 hodin, míra slunečního svitu je 46,8 %, průměrná roční teplota je 15,4 °C, průměrná
vlhkost 77 % a průměrné roční srážky nad 1 000 mm. Krajina regionu je tvořena rozlehlými nízkými kopci,
úrodnou zemědělskou půdou, spletitou říční sítí a velkým množstvím malých říčních ostrůvků a přístavů. Oblast
leží v příjemném, jasném a vlhkém podnebí, plném zeleně.
5.2 Specifičnost produktu
Ocet „Zhenjiang Xiang Cu“ má velmi lesklou červenohnědou barvu s jantarovými odlesky. Má silnou vůni po
smažené rýži a lihovarnických výrobcích. Jeho chuť je plná a jemná, třebaže s kyselým nádechem, způsobeným
kyselinou octovou, mléčnou, jablečnou, jantarovou, citrónovou a glukonovou, ale není výrazně trpká. Je vybraná
a svěží, lahodná a jemně sladká.
5.3 Příčinná souvislost mezi zeměpisnou oblastí a specifickou jakostí, pověstí nebo jinou vlastností produktu
Region Zhenjiang leží v jihovýchodní Číně, kde je typicky vlhké monzunové podnebí s přechodem od teplého
mírného do subtropického pásma. Leží na soutoku řeky Jang-c’-ťiang a Velkého kanálu, v krajině s nízkými zelenými
kopci, úrodnou zemědělskou půdou, spletitou říční sítí a velkým množstvím malých říčních ostrůvků a přístavů.
Pěstuje se zde velké množství zemědělských plodin jako rýže, ječmen a hrách, které dávají vznik mnohým vedlejším
produktům, jako jsou pšeničné otruby a rýžové slupky. Vlhké a zelené prostředí regionu Zhenjiang může napomáhat
vzniku a rozmnožování bakterií kyseliny octové. Voda z kopců a pramenů, která se shromažďuje v řekách, jezerech
a mokřinách, protéká skrze kamenitou a skalnatou půdu a díky tomu je bohatá na minerální látky a má výraznou
a jemně nasládlou chuť, která je pro výrobu octa nejvhodnější.
Město Zhenjiang je již dlouho známé jako „Město v horských lesích a Domov octa“. Výroba octa v Zhenjiang začala
již před 1 400 lety. Používání „Zhenjiang Xiang Cu“ se zvláště prosadilo za dynastie Liang. Byl považován za nejlepší
rýžový ocet u raných klasiků čínské medicíny a za dynastie Čching vyhrál mezinárodní zlaté ocenění. „Zhenjiang
Xiang Cu“ se stal hlavním atributem města. Existuje zde skoro 100 průmyslových závodů na výrobu octa, vzduch je
proniknutý octovou vůní a všude je možné pozorovat tradiční jídla a kulturu stolování spojené s octem.
Odkaz na zveřejnění specifikace
(Ustanovení čl. 5 odst. 7 nařízení (ES) č. 510/2006)
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 502/2012
ze dne 13. června 2012
o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcí nařízením
Rady (EU) č. 2/2012 na dovoz některých spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné
oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem některých spojovacích prostředků a jejich
částí z korozivzdorné oceli zasílaných z Malajsie, Thajska a Filipín, bez ohledu na to, zda je u nich
deklarován původ z Malajsie, Thajska a Filipín, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu
B. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ KOMISE,
(4)

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listo
padu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí,
které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen
„základní nařízení“), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5
uvedeného nařízení,

C. ODŮVODNĚNÍ
(5)

Komise má k dispozici dostatečné přímé důkazy o tom,
že dochází k obcházení antidumpingových opatření
uložených na dovoz některých spojovacích prostředků
a jejich částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské
lidové republiky, a to formou překládky v Malajsii,
Thajsku a na Filipínách.

(6)

Komise má k dispozici tyto přímé důkazy:

(7)

Poté, co byla na dotčený výrobek uložena opatření, došlo
k významné změně obchodních toků týkajících se
vývozu z Čínské lidové republiky, Malajsie, Thajska
a Filipín do Unie a mimo uložení cla neexistuje pro
tuto změnu dostatečné opodstatnění nebo důvod.

(8)

Zdá se, že tato změna obchodních toků vyplývá
z překládky některých spojovacích prostředků a jejich
částí z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové
republiky v Malajsii, Thajsku a na Filipínách.

(9)

Důkazy dále ukazují, že jsou mařeny vyrovnávací účinky
stávajících antidumpingových opatření uvalených na
dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny.
Zdá se, že dovoz dotčeného výrobku byl ve velkém
množství nahrazen dovozem výrobku, který je před
mětem šetření. Kromě toho existují dostatečné důkazy,
že dovoz výrobku, jehož se týká šetření, probíhá za ceny,
které leží dosti hluboko pod úrovní ceny nepůsobící
újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stáva
jícím opatřením, upravených vzhledem k nárůstu nákladů
surovin.

po konzultaci s poradním výborem podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14
odst. 5 základního nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská komise (dále jen „Komise“) v souladu čl. 13
odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení rozhodla,
že z vlastního podnětu prošetří možné obcházení anti
dumpingových opatření uložených na některé spojovací
prostředky a jejich části z korozivzdorné oceli pocháze
jící z Čínské lidové republiky a u některých spojovacích
prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli zasílaných
z Malajsie, Thajska a Filipín bez ohledu na to, zda je
u nich deklarován původ z Malajsie, Thajska a Filipín či
nikoli, zavede celní evidenci.

A. VÝROBEK
(2)

(3)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou některé
spojovací prostředky a jejich části z korozivzdorné oceli
pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený
výrobek“), v současnosti kódů KN 7318 12 10,
7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61
a 7318 15 70.

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako
v předchozím bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Malajsie,
Thajska a Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj dekla
rován původ z Malajsie, Thajska a Filipín či nikoli,
v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek
(dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

Opatřeními, která jsou v současné době platná a k jejichž
obcházení možná dochází, jsou antidumpingová opatření
uložená prováděcí nařízením Rady (EU) č. 2/2012 (2) na
základě přezkumu před pozbytím platnosti opatření
uložených nařízením Rady (ES) č. 1890/2005 (3).

(2) Úř. věst. L 5, 7.1.2012, s. 1.
(3) Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 1.
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od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obchá
zeno žádné opatření.

Komise má k dispozici dostatečné přímé důkazy, že ceny
prošetřovaného výrobku jsou dumpingové ve vztahu
k obvyklé hodnotě, jež byla dříve stanovena pro dotčený
výrobek, upravená vzhledem k nárůstu nákladů surovin.
(18)

(11)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě překládky
i jiné praktiky obcházení přes Malajsii, Thajsko a Filipíny
ve smyslu článku 13 základního nařízení, může být
šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

D. ŘÍZENÍ
(12)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že
existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle
článku 13 základního nařízení a k zavedení celní
evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření,
bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malaj
sie, Thajska a Filipín, v souladu s čl. 14 odst. 5 základ
ního nařízení.

(14)

(15)

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje
za nezbytné, zašle Komise dotazníky známým vývoz
cům/výrobcům a sdružením vývozců/výrobců v Malajsii,
Thajsku a Filipínách, známým vývozcům/výrobcům
a sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice,
známým dovozcům a sdružením dovozců v Unii
a orgánům Čínské lidové republiky, Malajsie, Thajska
a Filipín. V případě potřeby mohou být informace
vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené v článku 3
tohoto nařízení, obrátit na Komisi, aby si ve lhůtě stano
vené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení vyžádaly dotazník,
vzhledem k tomu, že se lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2
tohoto nařízení vztahuje na všechny zúčastněné strany.

Orgány Čínské lidové republiky, Malajsie, Thajska a Filipín
budou informovány o zahájení šetření.

b) Shromažďování informací a pořádání slyšení
(16)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně
oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy.
Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout,
pokud o to písemně požádají a uvedou zvláštní důvody
pro takové slyšení.

c) Osvobození od evidence dovozů nebo opatření
(17)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být
dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen

Protože k možnému obcházení dochází vně Unie, osvo
bození se v souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení
může udělit výrobcům některých spojovacích prostředků
nebo jejich částí z korozivzdorné oceli v Malajsii, Thajsku
a na Filipínách, kteří mohou prokázat, že nejsou ve
spojení (1) s žádným výrobcem, na kterého se opatření
vztahují (2), a u kterých bylo zjištěno, že se nepodílejí na
praktikách obcházení vymezených v čl. 13 odst. 1 a 2
základního nařízení. Výrobci, kteří chtějí dosáhnout
osvobození, by měli ve lhůtě uvedené v čl. 3 odst. 3
tohoto nařízení podat žádost s příslušnými důkazy.

E. CELNÍ EVIDENCE
(19)

a) Dotazníky
(13)
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Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být
zavedena celní evidence dovozu výrobku, který je před
mětem šetření, aby bylo zajištěno, že pokud bude
šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová
cla v příslušné výši vybrána zpětně ode dne zavedení
celní evidence dovozu tohoto výrobku zasílaného z Malaj
sie, Thajska a Filipín.

F. LHŮTY
(20)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty,
během nichž:

— se mohou zúčastněné strany přihlásit Komisi, před
ložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník
nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při
šetření vzít v úvahu,
(1) V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93
o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení
považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo
správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně
uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměst
naneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží,
kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů
s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo
nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontro
luje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí
osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za
členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto
příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci
(i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo
neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové
(Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). (Úř. věst. L 253, 11.10.1993,
s. 1.). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo
právnická osoba.
(2) Nicméně, i pokud jsou výrobci ve spojení ve výše uvedeném smyslu
se společnostmi, na které se vztahují opatření týkající se dovozu
pocházejícího z Čínské lidové republiky (původní antidumpingová
opatření), může být osvobození přesto uděleno v případě, že neexis
tují důkazy, že spojení se společnostmi, na něž se vztahují původní
opatření, bylo vytvořeno nebo využíváno za účelem obcházení
původních opatření.
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— mohou výrobci v Malajsii, Thajsku a na Filipínách
požádat o osvobození od evidence dovozů nebo od
opatření,

— mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi
o slyšení.

(21)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon většiny proces
ních práv stanovených v základním nařízení závisí na
tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtě uvedené
v článku 3 tohoto nařízení.

14.6.2012

zprostředkování při procesních záležitostech ovlivňují
cích ochranu jejich zájmů v tomto řízení, zejména co
se týče otázek přístupu ke spisu, důvěrnosti, prodloužení
lhůt a nakládání se stanovisky podanými písemně a/nebo
ústně. Další informace a kontaktní údaje jsou zúčast
něným stranám k dispozici na internetových stránkách
úředníka pro slyšení na internetové stránce generálního
ředitelství pro obchod (http://ec.europa.eu/trade/tacklingunfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

G. NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

Článek 1

(22)

Pokud některá zúčastněná strana odmítne umožnit
přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne
v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem
překážky šetření, mohou podle článku 18 základního
nařízení vycházet pozitivní nebo negativní zjištění
z dostupných údajů.

(23)

Pokud se zjistí, že účastník řízení předložil nepravdivé
nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim
a bude se vycházet z dostupných údajů.

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES)
č. 1225/2009 s cílem stanovit, zda u dovozu do Unie některých
spojovacích prostředků a jejich částí z korozivzdorné oceli
zasílaných z Malajsie, Thajska a Filipín bez ohledu na to, zda
je u nich deklarován původ z Malajsie, Thajska a Filipín či
nikoli, v současnosti kódů KN ex 7318 12 10, ex 7318 14 10,
ex 7318 15 30, ex 7318 15 51, ex 7318 15 61 a ex 7318 15 70
(kódy TARIC: 7318 12 10 11, 7318 12 10 91, 7318 14 10 11,
7318 14 10 91,
7318 15 30 11,
7318 15 30 61,
7318 15 30 81,
7318 15 51 11,
7318 15 51 61,
7318 15 51 81,
7318 15 61 11,
7318 15 61 61,
7318 15 61 81,
7318 15 70 11,
7318 15 70 61
a 7318 15 70 81), dochází k obcházení opatření uložených
nařízením (EU) č. 2/2012.

(24)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolu
pracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18
základního nařízení zakládají na dostupných údajích,
může to vést k výsledku, který pro ni bude méně
příznivý, než kdyby spolupracovala.

H. ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ
(25)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření
ukončeno do devíti měsíců ode dne zveřejnění tohoto
nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2
Celní orgány se podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení
(ES) č. 1225/2009 vyzývají, aby přijaly vhodná opatření
k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1
tohoto nařízení.

Celní evidence končí devět měsíců ode dne vstupu tohoto naří
zení v platnost.

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(26)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci
tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne
18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi
Společenství a o volném pohybu těchto údajů (1).

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní
evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří
požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shle
dáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Článek 3
J. ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ
(27)

Dále se poznamenává, že domnívají-li se zúčastněné
strany, že se při uplatňování svých práv na obhajobu
setkávají s obtížemi, mohou požádat o intervenci úřed
níka pro slyšení z generálního ředitelství pro obchod.
Tento úředník slouží jako prostředník mezi zúčastněnými
stranami a útvary Komise a v případě nutnosti nabízí

(1) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

1.
Dotazníky je třeba si u Komise vyžádat do patnácti dnů
od vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.
Zúčastněné strany, mají-li být jejich stanoviska při šetření
zohledněna, se musí přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi
a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo
další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení
v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.
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3.
Výrobci v Malajsii, Thajsku a na Filipínách, kteří žádají
o osvobození od evidence dovozů nebo od opatření, předloží
své žádosti řádně doložené důkazy ve stejné sedmatřicetidenní
lhůtě.
4.
Zúčastněné strany mohou také ve stejné lhůtě 37 dnů
požádat Komisi o slyšení.
5.
Zúčastněné strany předloží veškerá podání a žádosti
v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu,
elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na
nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést název, poštovní adresu,
e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany.
Veškeré plné moci a podepsaná potvrzení připojené k odpo
vědím na dotazník nebo jakékoli jejich aktualizace se ovšem
podávají v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním,
na níže uvedenou adresu. Podle čl. 18 odst. 2 základního naří
zení, pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout svá podání
a žádosti v elektronické podobě, musí o tom neprodleně infor
movat Komisi. Další informace týkající se korespondence
s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové
stránce generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/
trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.
Veškerá
písemná
podání, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpo
vědí na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany posky
tují jako důvěrné, se označí poznámkou „Limited“ (1) a v souladu

L 153/11

s čl. 19 odst. 2 základního nařízení se k nim přiloží verze, která
není důvěrná a je označena poznámkou „For inspection by inte
rested parties“.
Korespondenční adresa Evropské komise, generálního ředitelství
pro obchod, ředitelství H:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kontaktní osoby:
E-mail pro příslušné šetření: TRADE-STEEL-FAST-13-A@ec.
europa.eu
Fax: +32 22984139
Článek 4
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se
Smlouvami.
V Bruselu dne 13. června 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(1) Dokument označený poznámkou „Limited“ je důvěrný dokument
podle článku 19 nařízení (ES) č. 1225/2009 a článku 6 Dohody
WTO o provádění článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidum
pingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř.
věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 503/2012
ze dne 13. června 2012,
kterým se zakazují rybolovné činnosti pro plavidla lovící košelkovými nevody plující pod vlajkou
Řecka nebo Itálie či registrovaná v Řecku nebo Itálii, která loví tuňáka obecného v Atlantském
oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
(5)

Podle informací, jež má Komise k dispozici, byla rybo
lovná práva pro tuňáka obecného v Atlantském oceánu
východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři
přidělená plavidlům lovícím košelkovými nevody
plujícím pod vlajkou Řecka nebo Itálie či registrovaným
v Řecku nebo Itálii vyčerpána dne 7. června 2012.

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listo
padu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajiš
tění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména
na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

(6)

Dne 8. června informovalo Řecko Komisi o skutečnosti,
že ode dne 8. června (od 8:00 hod.) uvalilo na svá
plavidla lovící košelkovými nevody, která působí v roce
2012 v rybolovu tuňáka obecného, zákaz rybolovných
činností.

vzhledem k těmto důvodům:

(7)

Ve dnech 3., 5. a 8. června 2012 informovala Itálie
Komisi o skutečnosti, že uvalila na svých 12 plavidel
lovících košelkovými nevody, která v roce 2012 působí
v rybolovu tuňáka obecného, zákaz rybolovných činností
s účinkem ode dne 3. června pro 4 plavidla, ode dne 5.
června pro 4 plavidla a ode dne 8. června pro zbývající 4
plavidla, což vedlo k zákazu veškerých činností ode dne
8. června 2012 (od 11:30 hod.).

(8)

Aniž jsou dotčena výše uvedená opatření Řecka a Itálie,
je nezbytné, aby Komise potvrdila zákaz rybolovu tuňáka
obecného v Atlantském oceánu východně od 45°
západní délky a ve Středozemním moři plavidly lovícími
košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Řecka nebo
Itálie či registrovanými v Řecku nebo Itálii ode dne
8. června 2012,

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

(1)

(2)

(3)

(4)

Nařízení Rady (EU) č. 44/2012 ze dne 17. ledna 2012,
kterým se pro rok 2012 stanoví rybolovná práva ve
vodách EU a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla
EU v některých vodách mimo EU, pro některé rybí popu
lace a skupiny rybích populací, na něž se vztahují mezi
národní jednání nebo dohody (2), stanoví množství
tuňáka obecného, které mohou rybářská plavidla
Evropské unie v roce 2012 odlovit v Atlantském oceánu
východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři.

Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009
o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve
východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně
nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES)
č. 1559/2007 (3) požaduje, aby členské státy sdělily
Komisi jednotlivé kvóty přidělené svým plavidlům
o délce přesahující 24 m.

Cílem společné rybářské politiky je zajistit dlouhodobou
životaschopnost odvětví rybolovu udržitelným využí
váním živých vodních zdrojů na základě preventivního
přístupu.

Pokud Komise na základě informací poskytnutých člen
skými státy a dalších informací, které má k dispozici,
zjistí, že rybolovná práva pro Evropskou unii, členský
stát nebo skupinu členských států jsou považována za
vyčerpaná pro jedno nebo více lovných zařízení či
loďstev, v souladu s čl. 36 odst. 2 nařízení Rady (ES)
č. 1224/2009 o tom vyrozumí dotyčné členské státy
a zakáže rybolovné činnosti pro příslušnou oblast,
lovné zařízení, populaci, skupinu populací nebo loďstvo,
kterých se dotyčné rybolovné činnosti týkají.

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Úř. věst. L 25, 27.1.2012, s. 55.
(3) Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od
45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly lovícími
košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Řecka či registrova
nými v Řecku se zakazuje ode dne 8. června 2012 (od 8:00
hod.).
Od tohoto data je rovněž zakázáno tuto populaci odlovenou
uvedenými plavidly uchovávat na palubě, umísťovat do klecí za
účelem výkrmu nebo chovu, překládat, přemísťovat nebo vyklá
dat.
Článek 2
Rybolov tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od
45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly lovícími
košelkovými nevody plujícími pod vlajkou Itálie či registrova
nými v Itálii se zakazuje ode dne 8. června 2012 (od 11:30
hod.).
Od tohoto data je rovněž zakázáno tuto populaci odlovenou
uvedenými plavidly uchovávat na palubě, umísťovat do klecí za
účelem výkrmu nebo chovu, překládat, přemísťovat nebo vyklá
dat.
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Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. června 2012.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Maria DAMANAKI

členka Komise
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 504/2012
ze dne 13. června 2012
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde
o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvede
ného nařízení.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jed
notné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze
dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k naří
zení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a
zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména
na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě
výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchod
ních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní
den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení
(EU) č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé
denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v plat
nost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího
nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto
nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 2012.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí (1)

0702 00 00

AL
MK
TR
ZZ

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

0707 00 05

MK
TR
ZZ

26,2
119,6
72,9

0709 93 10

TR
ZZ

97,9
97,9

0805 50 10

AR
BO
TR
ZA
ZZ

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

0808 10 80

AR
BR
CH
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

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

0809 10 00

TR
ZZ

186,0
186,0

0809 29 00

TR
ZZ

444,0
444,0

0809 40 05

ZA
ZZ

300,5
300,5

Paušální dovozní hodnota

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 19. října 2011
o režimech státních podpor zavedených Řeckem ve prospěch prefektur Kastorie, Evia, Florina,
Kilkis, Rhodope, Evros, Xanthi a Dodecanese a na ostrovech Lesbos, Samos a Chios
(restrukturalizace dluhů)
(č. C 23/04 (ex NN 153/03), C 20/05 (ex NN 70/04) a C 50/05 (ex NN 20/05))
(oznámeno pod číslem C(2011) 7252)
(Pouze řecké znění je závazné)
(Text s významem pro EHP)

(2012/307/EU)
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

Dopisem ze dne 4. srpna 2003, který byl zaevidován dne
6. srpna 2003, předalo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi informace požadované v dopise
ze dne 27. května 2003.

(4)

Po přezkumu těchto informací se ukázalo, že podpory
byly poskytnuty bez schválení Komise. Komise proto
rozhodla o otevření spisu o neoznámené státní podpoře,
který byl zaevidován pod číslem NN 153/03.

(5)

Dopisem ze dne 21. června 2004 (4) Komise informovala
Řecko o svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88
odst. 2 Smlouvy o ES (C 23/04) (dále jen „první rozhod
nutí o zahájení řízení“).

(6)

Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie (5). Komise vyzvala
zúčastněné strany k předložení jejich připomínek k před
mětným podporám.

(7)

Komise neobdržela od zúčastněných třetích stran žádné
připomínky.

(8)

Dopisem ze dne 13. července 2004, který byl zaevidován
dne 19. července 2004, Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii požádalo Komisi o prodloužení lhůty
poskytnuté řeckým orgánům na odpověď na první
rozhodnutí o zahájení řízení o jeden měsíc.

(9)

Faxem ze dne 6. srpna 2004 Komise požadované
prodloužení lhůty poskytla.

(10)

Dopisem ze dne 9. srpna 2004, který byl zaevidován dne
10. srpna 2004, předalo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi odpověď řeckých orgánů na
první rozhodnutí o zahájení řízení.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru,
a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek
v souladu s čl. 108 odst. 2 prvním pododstavcem této smlou
vy (1), a s ohledem na tyto připomínky,
vzhledem k těmto důvodům:
I. POSTUP
Podpory týkající se prefektur Kastorie a Euboia (2) –
C 23/04
(1)

(2)

Po obdržení informací, podle nichž byly v rámci nového
projednání dluhů údajně poskytnuty v roce 1993 a násle
dujících rocích podpory podnikům prefektur Kastorie
a Euboia, vyzvala Komise dopisem ze dne 27. května
2003 řecké orgány, aby jí ve lhůtě čtyř týdnů sdělily
znění právního základu tohoto opatření a dále také
všechny informace nutné pro přezkum podle článků 87
a 88 Smlouvy (3).
Dopisem ze dne 10. července 2003, který byl zaevidován
dne 17. července 2003, předalo Komisi Stálé zastoupení
Řecka při Evropské unii zprávu řeckých orgánů, v níž
tyto orgány žádají o prodloužení lhůty uvedené v 1.
bodě odůvodnění o jeden měsíc.

(1) Úř. věst. C 52, 2.3.2005, s. 9 ohledně státní podpory č. C 23/04; Úř.
věst. C 176, 16.7.2005, s. 13 ohledně státní podpory č. C 20/05;
Úř. věst. C 63, 16.3.2006, s. 2 ohledně státní podpory č. C 50/05.
(2) Ministerská vyhláška č. 69836/B1461, ve znění vyhlášek
č. 2035824/5887, 2045909/7431/0025, 2071670/11297 a
72742/B1723.
(3) Počínaje 1. prosincem 2009 byly články 87 a 88 Smlouvy o ES
nahrazeny články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
a odkaz na Evropské společenství odkazem na Evropskou Unii.

(4) Dopis č. SG-Greffe (2004) D/202445.
(5) Úř. věst. C 52, 2.3.2005, s. 9.
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Podpory týkající se prefektur Rhodope, Evros, Xanthi
a Dodecanese a ostrovů Lesbos, Samos a Chios (9) –
C 50/05

Podpory týkající se prefektur Florina a Kilkis (6) –
C 20/05
(11)

(12)

Při přezkumu informací sdělených řeckými orgány v jejich
dopise ze dne 4. srpna 2003 se ukázalo, že se předmětné
podpory netýkají pouze prefektur Kastorie a Euboia, ale
také prefektur Florina a Kilkis. Komise si proto faxem ze
dne 22. dubna 2004 vyžádala od řeckých orgánů
dodatečné informace o těchto podporách.
Dopisem ze dne 26. května 2004 Stálé zastoupení Řecka
při Evropské unii požádalo Komisi o prodloužení lhůty
poskytnuté řeckým orgánům na sdělení výše uvedených
dodatečných informací o jeden měsíc.

(13)

Faxem ze dne 7. června 2004 Komise požadované
prodloužení lhůty poskytla.

(14)

Dopisem ze dne 1. července 2004, který byl zaevidován
stejného dne, předalo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi informace požadované faxem ze
dne 22. dubna 2004.

(15)

Po přezkumu těchto informací se ukázalo, že podpory
byly poskytnuty bez schválení Komise. Komise proto
rozhodla o otevření spisu o neoznámené státní podpoře,
který byl zaevidován pod číslem NN 70/04.

(16)

Dopisem ze dne 9. června 2005 (7) Komise informovala
Řecko o svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88
odst. 2 Smlouvy o ES týkající se podpor poskytnutých
v prefekturách Florina a Kilkis (C 20/05) (dále jen „druhé
rozhodnutí o zahájení řízení“).

(17)

Rozhodnutí o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie (8). Komise vyzvala zúčastněné
strany k předložení jejich připomínek k předmětným
podporám.

(18)

Komise neobdržela od zúčastněných třetích stran žádné
připomínky.

(19)

Dopisem ze dne 24. června 2005, který byl zaevidován
dne 28. června 2005, Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii požádalo Komisi o prodloužení lhůty
poskytnuté řeckým orgánům na odpověď na druhé
rozhodnutí o zahájení řízení o dva měsíce.

(20)

Faxem ze dne 13. července 2005 Komise požadované
prodloužení lhůty poskytla.

(21)

Dopisem ze dne 18. srpna 2005, který byl zaevidován
dne 24. srpna 2005, předalo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi odpověď řeckých orgánů na druhé
rozhodnutí o zahájení řízení.

(6) Ministerská vyhláška č. 66336/B1398 ze dne 14. září 1993 a její
změněná znění.
(7) Dopis č. SG-Greffe (2005) D/202557.
(8) Úř. věst. C 176, 16.7.2005, s. 13.
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(22)

Při přezkumu informací sdělených řeckými orgány v jejich
dopise ze dne 1. července 2004 se ukázalo, že podpory
byly poskytnuty také v prefekturách, kterých se netýkala
dvě první rozhodnutí o zahájení řízení. Komise si proto
faxem ze dne 12. listopadu 2004 vyžádala od řeckých
orgánů dodatečné informace o těchto podporách.

(23)

Dopisem ze dne 13. prosince 2004, který byl zaevidován
dne 15. prosince 2004, Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii požádalo Komisi o prodloužení lhůty
poskytnuté řeckým orgánům na sdělení výše uvedených
dodatečných informací o jeden měsíc.

(24)

Faxem ze dne 6. ledna 2005 Komise požadované
prodloužení lhůty poskytla.

(25)

Dopisem ze dne 27. ledna 2005, který byl zaevidován
dne 1. února 2005, předalo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi informace požadované faxem ze
dne 12. listopadu 2004.

(26)

Po přezkumu těchto informací se ukázalo, že podpory
byly poskytnuty bez schválení Komise. Komise proto
rozhodla o otevření spisu o neoznámené státní podpoře,
který byl zaevidován pod číslem NN 20/05.

(27)

Dopisem ze dne 22. prosince 2005 (10) Komise informo
vala Řecko o svém rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88
odst. 2 Smlouvy o ES týkající se podpor poskytnutých
v prefekturách Rhodope, Evros, Xanthi a Dodecanese
a na ostrovech Lesbos, Samos a Chios (C 50/05) (dále
jen „třetí rozhodnutí o zahájení řízení“).

(9) Společná vyhláška č. 1648/B.22/13.1.94; vyhláška č. 2003341/
683/0025/17.2.94; společná vyhláška č. 14237/B.664/6.4.1994;
společná vyhláška č. 2022973/3968/0025/18.5.1994; společná
vyhláška č. 235/B.21/4.1.1995; společná vyhláška č. 44678/
B.1145/3.7.1995; vyhláška č. 2043231/6673/0025/11.7.95;
společná vyhláška č. 14946/B.566/30.4.1996; vyhláška č.
2030175/4446/0025/10.6.1996; společná vyhláška č. 44446/
B.1613/24.12.1996; vyhláška č. 2087184/49/0025/11.7.1997;
vyhláška č. 11362/B.472/7.4.1997; vyhláška č. 32576/B.1282/
9.10.1997; vyhláška č. 2016123/2133/0025/6.3.1998; vyhláška
č. 40412/B.1677/9.12.1997; vyhláška č. 2090373/11216/0025/
1.6.1998; vyhláška č. 42998/B.2026/15.12.1998; vyhláška
č. 44247/B.2108/23.12.1998; vyhláška č. 19954/B.957/7.6.1999;
vyhláška č. 2/42929/0025/7.10.1999; vyhláška č. 10123/B.507/
17.3.1999; vyhláška č. 2/21857/0025/7.10.1999; vyhláška č.
6244/B.270/18.2.2000; vyhláška č. 2/14774/0025/31.5.2000;
vyhláška č. 35913/B.2043/24.10.2000; vyhláška č. 2/82257/
0025/18.12.2000;
vyhláška
č.
43407/B.2428/19.12.2000;
vyhláška č. 2/7555/0025/25.5.2001; vyhláška č. 33951/B.1498/
10.10.2001; vyhláška č. 2/61352/0025/2001/31.1.2002; vyhláška
č. 42567/B.1770/4.12.2001; vyhláška č. 75113/B.2455/
11.11.2003; vyhláška č. 2/64046/0025/2003/28.1.2004; vyhláška
č. 2041901/16.5.1989; vyhláška č. 2078809/10.10.1989; vyhláška
č. 9034/B.289/10.2.2003; vyhláška č. 80295/B.2631/28.11.2003;
vyhláška č. 37497/B.1232/2.6.2003.
(10) Dopis č. SG-Greffe (2005) D/207656.
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(28)

Rozhodnutí o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie (11). Komise vyzvala zúčastněné
strany k předložení jejich připomínek k předmětným
podporám.

(29)

Komise neobdržela od zúčastněných třetích stran žádné
připomínky.

(30)

Dopisem ze dne 23. ledna 2006, který byl zaevidován
dne 25. ledna 2006, Stálé zastoupení Řecka při Evropské
unii požádalo Komisi o prodloužení lhůty poskytnuté
řeckým orgánům na odpověď na třetí rozhodnutí
o zahájení řízení o tři měsíce.

14.6.2012

sazba používaná u státních dluhopisů na dvanáct let při
jejich emisi předcházející počátek každého období
výpočtu úroků z půjčky navýšená během prvních pěti
let o dvě jednotky deseti procentních bodů s úrokovou
subvencí hrazené z účtu zřízeného zákonem
č. 128/75 (12)).
(38)

Výše uvedené podniky mohou u svých dluhů v drach
mách nebo ve valutách existujících k 30. červnu 1993
a spojených s investicemi v oblasti aktiv nebo
provozního kapitálu případně využívat po dobu pěti let
úrokové subvence ve výši deseti procentních bodů.

(39)

Podniky musí být po restrukturalizaci dluhu života
schopné (což předpokládá, že jsou v obtížích) a toto
kritérium ověřují banky.

(40)

(31)

Faxem ze dne 3. února 2006 Komise požadované
prodloužení lhůty poskytla.

(32)

Dopisem ze dne 10. května 2006, který byl zaevidován
dne 11. května 2006, předalo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi odpověď řeckých orgánů na třetí
rozhodnutí o zahájení řízení.

Vyhlášky č. 2035824/5887 ze dne 1. června 1994,
2045909/7431/0025 ze dne 26. srpna 1994,
2071670/11297 ze dne 9. listopadu 1994 a 72742/
B1723 ze dne 8. prosince 1994 upravují období osvo
bození a úrokové subvence u nových půjček a tyto
půjčky zabezpečují zárukou státu.

(33)

Po přezkumu všech sdělených právních základů požádala
Komise faxem ze dne 12. ledna 2011 řecké orgány, aby
jí ve lhůtě jednoho měsíce poskytly upřesnění ohledně
předmětných podpor.

Podpory poskytnuté podnikům v prefekturách Florina
a Kilkis

(34)

Elektronických dopisem ze dne 7. února 2011 požádalo
Stálé zastoupení Řecka při Evropské unii Komisi
o prodloužení výše uvedené lhůty o čtyřicet pracovních
dnů.

(35)

Faxem ze dne 17. února 2011 Komise poskytla prodlou
žení lhůty o dvacet pracovních dnů.

(36)

Elektronickými dopisy ze dne 15. března 2011
a 29. března 2011 sdělilo Stálé zastoupení Řecka při
Evropské unii Komisi výše uvedená upřesnění.
II. POPIS
Podpory týkající se prefektur Kastorie a Euboia

(37)

Vyhláška č. 69836/B1461 ze dne 30. září 1993 stanoví
přeměnu dluhů splatných či nesplatných k 30. červnu
1993, které vyplývají z půjček jakékoliv povahy (na
provozní kapitál a investice) v drachmách nebo ve valu
tách poskytnutých průmyslovým podnikům a podnikům
provozujícím řemeslnou výrobu, jenž jsou usazeny a bez
ohledu na své sídlo vyvíjejí činnost v prefekturách
Kastorie a Euboia, a také přeměnu bankovních záruk
v drachmách nebo ve valutách získaných na úkor těchto
podniků na novou půjčku splatnou do deseti roků
pomocí konstantních půlročních splátek jistiny a úroků
nebo půlročních splátek stejné částky a výpočtu úroků
každé pololetí v sazbě uplatňované v daném okamžiku
na restrukturalizaci dluhů (sazba použitelná na půjčku je

(11) Úř. věst. C 63, 16.3.2006, s. 2.

(41)

Vyhláška č. 66336/B1398 ze dne 14. září 1993 stanoví
stejná opatření a podmínky podpory jako v případě
popsaném v 37. bodě odůvodnění. Počítá rovněž s posky
tnutím státní záruky na jistinu a úroky u restrukturalizo
vaných dluhů průmyslových podniků a podniků
provozujících řemeslnou výrobu v prefekturách Florina
a Kilkis a také s tím, že stát uhradí v mezích rozpočtu
zákona č. 128/75 úroky ze zpoždění existující
k 31. prosinci 1992 u půjček poskytnutých těmto
stejným podnikům na provozní kapitál nebo na investice.

(42)

Vyhláška č. 66336/B1398 ze dne 14. září 1993 byla
změněna vyhláškou č. 30755/B1199 ze dne 21. července
1994, vyhláškou č. 60029/B1541 ze dne 23. září 1994,
vyhláškou č. 72742/B1723 ze dne 8. prosince 1994,
vyhláškou č. 236/B22 ze dne 4. ledna 1995, vyhláškou
č. 8014/B285 ze dne 28. února 1995, vyhláškou
č. 44678/B1145 ze dne 3. července 1995, vyhláškou
č. 44446/B1613 ze dne 24. prosince 1996, vyhláškou
č. 40410/B1678 ze dne 9. prosince 1997, vyhláškou
č. 10995/B546 ze dne 24. března 1999, vyhláškou
č. 12169/B736 ze dne 22. března 2000 a vyhláškou
č. 35913/B2043 ze dne 24. října 2000. Tyto různé
vyhlášky upravují délku půjček, období osvobození
a úvěrové subvence u nových půjček a také prodlužují
období, po kterém se neuhrazené splátky stávají vymaha
telnými.

(12) Tento účet otevřený u Řecké banky je zásobován z poplatků vybíra
ných od obchodních bank v závislosti na poskytnutých půjčkách.
Každé přečerpání tohoto účtu hradí stát (podle informací Komise
byl tento účet dlouhodobě přečerpán, a tím pádem zásobován
státem). Ve svém rozsudku ze dne 7. června 1988 ve věci C 57/86,
Řecká republika v. Komise (Sb. rozh. 1988, s. 2855), Soudní dvůr
Evropských společenství (nyní Soudní dvůr Evropské unie) konsta
toval, že činnost Řecké banky v oblasti správy a plateb podléhá
přímé kontrole státu.

14.6.2012

(43)
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Podniky musí být po restrukturalizaci dluhu života
schopné (což předpokládá, že jsou v obtížích) a toto
kritérium ověřují banky.

(47)

Vyhláška č. 2003341/683/0025/17.2.94 uděluje státní
záruku na půjčky na provozní kapitál poskytnuté počí
naje 1. dubnem 1993 průmyslovým, řemeslným
a těžebním podnikům, hospodářstvím s průmyslovým
typem chovu, hotelovým společnostem a loďařským
podnikům usazeným bez ohledu na jejich hlavní sídlo
v prefekturách Xanthi, Rhodope a Evros, a to až do
výše 100 000 000 GRD (293 470 EUR) na podnik,
a také státní záruku na dluhy (jistinu a úroky) vyplývající
z restrukturalizace dluhů k 31. prosinci 1993, které
vznikly na základě minulých půjček poskytnutých
v souladu s ustanoveními společné vyhlášky č. 1648/
G.G.54/B.22/13.1.94.

(48)

b) seskupení do nové půjčky se státní zárukou a splatné
do deseti roků pomocí konstantních půlročních
splátek jistiny a úroků celkové částky dluhů splatných
či nesplatných k 31. prosinci 1993 a vyplývajících
z půjček poskytnutých na investice nebo na provozní
kapitál průmyslovým, řemeslným a těžebním
podnikům, hospodářstvím s průmyslovým typem
chovu, hotelovým společnostem a podnikům kraje
Thrákie, a to během prvních pěti let s úrokovou
subvencí ve výši deseti procentních bodů hrazenou
z účtu zřízeného zákonem č. 128/75;

Vyhláška č. 2003341/683/0025/17.2.94 prošla řadou
změn zavedených vyhláškami č. 2022973/3968/0025/
18.5.94, 2043231/6673/0025/11.7.95, 2030175/4446/
0025/10.6.1996, 2087184/49/0025/11.7.97, 2016123/
2133/0025/6.3.1998, 2090373/11216/0025/1.6.98 (16),
2/21857/0025/7.10.1999, 2/14774/0025/31.5.2000, 2/
82257/0025/18.12.2000, 2/7555/0025/25.5.2001, 2/
61352/0025/31.1.2002
a
2/64046/0025/2003/
28.1.2004. Všechny tyto dokumenty uplatňují státní
záruku při provádění opatření stanovených různými
vyhláškami, kterými se mění vyhláška č. 1648/B.22/
13.1.1994 (viz 46. bod odůvodnění).

(49)

Ve výše uvedeném seznamu vyhláška č. 2/82257/
0025/18.12.2000 upřesňuje, že jejích ustanovení
mohou využít pouze podniky životaschopné jako takové
(a ne pouze až po restrukturalizaci dluhů, jak uvádějí
ostatní vyhlášky zmiňované v tomto rozhodnutí), což
předpokládá, že se nejedná o podniky v obtížích.

c) zahrnutí do restrukturalizace dluhů úroků ze zpož
dění dlužných k 31. prosinci 1992 u půjček na inves
tice nebo provozní kapitál.

(50)

Vyhláška č. 2041901/16.5.1989 poskytuje úrokovou
subvenci ve výši tří procentních bodů hrazenou ze
společného účtu zřízeného zákonem č. 128/75
u dlužných zůstatků půjček na provozní kapitál posky
tnutých počínaje 1. dubnem 1989 obchodním
a řemeslným podnikům, které mají sídlo v prefekturách
Evros, Lesbos, Samos, Chios a Dodecanese.

(51)

Vyhláška č. 2078809/10.10.89 stanoví úrokovou
subvenci ve výši tří procentních bodů (3 %) hrazenou
ze společného účtu zřízeného zákonem č. 128/75
u dlužných zůstatků půjček na provozní kapitál posky
tnutých počínaje 1. dubnem 1989 obchodním
a řemeslným podnikům, které mají sídlo v prefekturách
Rhodope, Xanthi a Samos.

(52)

Vyhlášky č. 9034/B.289/10.2.2003 a 37497/B.1232/
2.6.2003 doplňují vyhlášky uvedené v 50. a 51. bodě
odůvodnění tím, že upřesňují rozsah a některé technické
parametry stanovených úvěrových subvencí.

Podpory týkající se prefektur Rhodope, Evros, Xanthi
a Dodecanese a ostrovů Lesbos, Samos a Chios.
(44)
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Vyhláška č. 1648/B.22/13.1.1994 stanoví toto:
a) u nových půjček na provozní kapitál poskytnutých
počínaje 1. dubnem 1993 průmyslovým, řemeslným
a těžebním podnikům, hospodářstvím s průmyslovým
typem chovu, hotelovým společnostem a loďařským
podnikům usazeným bez ohledu na jejich hlavní sídlo
v prefekturách Xanthi, Rhodope a Evros úrokovou
subvenci ve výši deseti procentních bodů hrazenou
z účtu zřízeného zákonem č. 128/75, a to až do
výše 20 % obratu podniku v předchozím roce nebo
do výše 50 % zakázek ve stávajícím roce u úroků
účtovaných od 1. dubna 1993 do 31. března 1996
se státní zárukou až do celkové částky ve výši
100 000 000 GRD (293 470 EUR);

(45)

Podniky musí být po restrukturalizaci dluhu života
schopné (což předpokládá, že jsou v obtížích) a toto
kritérium ověřují banky.

(46)

Vyhláška č. 1648/B.22/13.1.1994 prošla řadou změn
zavedených vyhláškami č. 14237/B.664/6.4.1994, 235/
B.21/4.1.1995, 44678/B.1145/3.7.1995, 14946/B.566/
30.4.1996, 44446/B.1613/24.12.1996, 32576/B.1282/
9.10.1997 (13), 11362/B.472/7.4.1997, 40412/B.1677/
19954/
9.12.1997 (14), 42998/B.2026/15.12.1998,
B.957/7.6.1999, 10123/B.507/17.3.1999, 6244/B.270/
18.2.2000 a 35913/B.2043/24.10.2000 (15). Všechny
tyto dokumenty upravují technické parametry, jako jsou
úrokové subvence, období osvobození, délka půjček
a délka období, po jehož uplynutí se neuhrazené splátky
stávají vymahatelnými.

(13) Změněna vyhláškou č. 43407/B.2428/19.12.2000, jež byla
změněna vyhláškou č. 33951/B.1498/10.10.2001, která byla opět
změněna vyhláškou č. 75113/B.2455/11.11.2003.
(14) Změněna vyhláškou č. 44247/B.2108/23.12.1998,
(15) Změněna vyhláškou č. 42567/B.1770/4.12.2001.

(16) Sama změněna vyhláškou č. 2/42929/0025/7.10.1999.
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se státní podpory ve formě záruk použitelných od
okamžiku, kdy vstoupila v platnost první z výše
uvedených vyhlášek.

III. DŮVODY, KTERÉ VEDLY K ZAHÁJENÍ FORMÁL
NÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ
(53)

U třech předmětných režimů měla Komise pochyby
nejenom o neexistenci státních podpor, ale také o sluči
telnosti podpor, o jejichž přítomnosti byla přesvědčena,
s vnitřním trhem.

14.6.2012

b) Odůvodnění druhého rozhodnutí o zahájení řízení
(55)

Druhé řízení bylo zahájeno z těchto kumulativních
důvodů:

a) Odůvodnění prvního rozhodnutí o zahájení řízení
(54)

První řízení bylo zahájeno z těchto kumulativních
důvodů:
a) když byly řecké orgány požádány o vysvětlení
ohledně předmětných podpor, uvedly, že vyhlášky,
jež jim posloužily jako právní základ, nebyly ozná
meny, protože se domnívaly, že podpory, které tyto
vyhlášky zavedly, nepředstavují státní podpory ve
smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES; kromě toho
dodaly, že i když neznají přesný počet příjemců, vzta
huje se pravděpodobně na částky předmětných
podpor pravidlo de minimis;
b) vzhledem ke skutečnosti, že v době poskytnutí půjček
nebylo pravidlo de minimis použitelné v odvětví země
dělství a že vyhlášky sloužící jako právní základ před
mětných podpor se týkaly podniků, které čelily
potížím s likviditou, Komise soudila, že je podpory
nutno analyzovat z hlediska různých pravidel použi
telných na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtí
žích, a to počínaje okamžikem, kdy vstoupila v plat
nost první z výše uvedených vyhlášek; dostupné infor
mace ovšem neumožňovaly zjistit, zda byla tato
pravidla dodržena;
c) pokud jde stále o odvětví zemědělství, dostupné infor
mace neumožňovaly zjistit, zda byla státní záruka
poskytnuta při dodržení různých pravidel použitel
ných na státní podpory ve formě záruk, a to od
okamžiku, kdy vstoupila v platnost první z výše
uvedených vyhlášek;
d) v odvětvích průmyslu a řemeslné výroby bylo sice
pravidlo de minimis použitelné, protože ale řecké
orgány neznaly počet příjemců opatření stanovených
výše uvedenými vyhláškami a protože se podpory de
minimis vypočítávají za období tří let a ne pro jedno
rázové opatření, nebylo možno zjistit, zda se na
podpory stanovené výše uvedenými vyhláškami
mohlo skutečně vztahovat pravidlo de minimis; v těchto
souvislostech bylo rovněž nutno analyzovat podpory
na základě různých pravidel použitelných na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích, která platila
v okamžiku, kdy vstoupila v platnost první z výše
uvedených vyhlášek; dostupné informace ovšem
neumožňovaly zjistit, zda byla tato pravidla dodržena;
e) v případě těchto stejných odvětví neumožňovaly
dostupné informace zjistit, zda byla státní záruka
poskytnuta při dodržení různých pravidel týkajících

a) když byly řecké orgány požádány o vysvětlení
ohledně předmětných podpor, uvedly, že i když
neznají přesný počet příjemců, vztahuje se pravděpo
dobně na částky předmětných podpor pravidlo de
minimis; kromě skutečnosti, že se pravidlo de minimis
až do 1. ledna 2005 nevztahovalo na odvětví země
dělství, Komise neměla žádný údaj, který by jí
umožnil zjistit, do jaké míry částky obdržené země
dělskými podniky na základě vyhlášky č. 66336/
B.1398 a jejích změněných znění spadají do pole
působnosti nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze
dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na podporu de minimis v zemědělském odvě
tví (17), kterým se zavedlo pravidlo de minimis v odvětví
zemědělství;
b) vzhledem ke skutečnosti, že se výše uvedené vyhlášky
vztahovaly na podniky v obtížích, bylo nutno analy
zovat podpory z hlediska různých pravidel použitel
ných na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtí
žích, a to od okamžiku, kdy vstoupila v platnost první
z dotyčných vyhlášek, tj. počínaje 21. zářím 1993;
dostupné informace ovšem neumožňovaly zjistit,
zda byla tato pravidla dodržena;
c) pokud jde stále o odvětví zemědělství, dostupné infor
mace neumožňovaly zjistit, zda byla státní záruka
poskytnuta při dodržení různých pravidel použitel
ných na státní podporu ve formě záruk, a to od
21. září 1993;
d) v odvětvích průmyslu a řemeslné výroby bylo sice
pravidlo de minimis použitelné, protože ale řecké
orgány neznaly počet příjemců opatření stanovených
výše uvedenými vyhláškami a protože se prahy
podpor vypočítávají za období tří let a ne pro jedno
rázové opatření, nebylo možno zjistit, zda se na
podpory stanovené výše uvedenými vyhláškami
mohlo skutečně vztahovat pravidlo de minimis; v těchto
souvislostech bylo nutno analyzovat podpory rovněž
na základě různých pravidel použitelných na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích od 21. září
1993; dostupné informace ovšem neumožňovaly zjis
tit, zda byla tato pravidla dodržena;
e) v případě těchto stejných odvětví neumožňovaly
dostupné informace zjistit, zda byla státní záruka
poskytnuta při dodržení různých pravidel použitel
ných na státní podpory ve formě záruk, a to od
21. září 1993.
(17) Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 4. Nařízení (ES) č. 1860/2004 bylo
zrušeno a nahrazeno dne 1. ledna 2008 nařízením Komise (ES)
č. 1535/2007.

14.6.2012

CS

Úřední věstník Evropské unie

c) Odůvodnění třetího rozhodnutí o zahájení řízení
(56)

Třetí řízení bylo zahájeno z těchto kumulativních
důvodů:

a) v informacích, jež poskytly, řecké orgány stejně jako
v případě obou prvních rozhodnutí o zahájení řízení
uvedly, že předmětné částky měly pravděpodobně
spadat pod pravidlo de minimis; kromě skutečnosti,
že až do 1. ledna 2005 se pravidlo de minimis netý
kalo odvětví zemědělství, neměla Komise k dispozici
žádné údaje, které by jí umožnily posoudit, do jaké
míry by částky obdržené zemědělskými podniky na
základě vyhlášek, jež tvořily právní základ předmět
ného režimu, mohly spadat do oblasti působnosti
nařízení (ES) č. 1860/2004;

b) vzhledem k tomu, že se předmětné vyhlášky vztaho
valy na podniky v obtížích, bylo nutno analyzovat
podpory z hlediska různých pravidel použitelných
na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích,
a to od okamžiku, kdy vstoupila v platnost první
z dotyčných vyhlášek, přičemž dostupné informace
neumožňovaly zjistit, zda byla tato pravidla dodržena;

c) v odvětvích průmyslu, hotelových služeb a řemeslné
výroby bylo sice pravidlo de minimis použitelné,
protože ale řecké orgány neposkytly informace
o počtu příjemců podpor a protože se prahy podpory
de minimis vypočítávají za období tří let a ne pro
jednorázové opatření, nebylo možno zjistit, zda se
na podpory stanovené výše uvedenými vyhláškami
mohlo skutečně vztahovat pravidlo de minimis;
v těchto souvislostech bylo rovněž nutno analyzovat
podpory na základě různých pravidel použitelných na
záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, která
platila v okamžiku, kdy vstoupila v platnost první
z výše uvedených vyhlášek; dostupné informace
ovšem neumožňovaly zjistit, zda byla tato pravidla
dodržena;

d) na odvětví těžby a loďařství se pravidlo de minimis
vztahovalo až počínaje vstupem v platnost nařízení
Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis (18); ovšem z důvodů uvedených v písmenu
c) bylo rovněž nutno analyzovat podpory na základě
různých pravidel použitelných na záchranu a restruk
turalizaci podniků v obtížích, která platila v okamžiku,
kdy vstoupila v platnost první z výše uvedených
vyhlášek; dostupné informace ovšem neumožňovaly
zjistit, zda byla tato pravidla dodržena;

e) v odvětví námořní dopravy nebylo pravidlo de minimis
použitelné a podpory bylo rovněž nutno analyzovat
(18) Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.
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na základě pravidel použitelných na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích, která platila
od vstupu v platnost první z výše uvedených vyhlá
šek; dostupné informace ovšem neumožňovaly zjistit,
zda byla tato pravidla dodržena

f) v žádném z uvedených odvětví neumožňovaly
dostupné informace zjistit, zda byla státní záruka
poskytnuta při dodržení různých pravidel použitel
ných na státní podpory ve formě záruk, a to od
okamžiku, kdy vstoupila v platnost první z výše
uvedených vyhlášek;

g) vyhláška č. 2041901/16.5.1989 a vyhlášky zmíněné
ve výše uvedeném 50. a 51. bodě odůvodnění stano
vily podpory pro jiné prefektury než Rhodope, Xanthi
a Evros a nebylo možno zjistit, zda se u plánovaného
systému zásahů jedná o rozšíření systému použitého
u výše uvedených tří prefektur nebo o samostatný
systém, a bez ohledu na zvažovaný případ nebylo
také možno na základě dostupných informací zjistit,
zda byly dodrženy normy použitelné na státní
podporu (normy použitelné na regionální podporu
nebo na pravidlo de minimis);

h) za předpokladu, že by vyhlášky uvedené v písmenu g)
představovaly rozšíření systému zásahů použitého
v prefekturách Rhodope, Xanthi a Evros, nebylo
možno zjistit, zda by plánované podpory mohly
spadat do rámce pravidla de minimis nebo zda by
mohly být považovány za slučitelné s ustanoveními,
kterými se řídí poskytování podpor na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích;

i) za předpokladu, že by vyhlášky uvedené v písmenu g)
představovaly samostatný systém zásahů, bylo
vzhledem k neupřesnění této otázky v jejich ustano
veních nutno zvážit slučitelnost jeho použití na
zdravé podniky a na podniky v obtížích, přičemž
analýza dospěla k těmto závěrům:

— pokud jde o podniky v obtížích, nebylo možno
zjistit, zda by plánované podpory nemohly spadat
pod pravidlo de minimis nebo zda by je nebylo
možno považovat za slučitelné s ustanoveními,
kterými se řídí poskytování podpor na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích,

— pokud jde o zdravé podniky, nebylo možno zjistit,
zda provozní kapitál vytvořený díky půjčce
s poskytnutou úrokovou subvencí sloužil k finan
cování způsobilých investic ve smyslu nařízení EU
o regionálních podporách.
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fondu (EZOZF) (21); tato nařízení byla uplatněna
zavedením operačních programů druhého a třetího
rámce podpory Společenství; podniky, které investo
valy a obdržely za tímto účelem podporu od minis
terstva zemědělství, rozvoje a výživy, nemohly využít
restrukturalizace dluhů, protože se s tím nepočítalo;
nebylo použito ani pravidlo de minimis, protože
k získání dotace musely hospodářské subjekty
provést práce a nést s nimi spojené náklady;

IV. PŘIPOMÍNKY ŘECKÝCH ORGÁNŮ K ROZHODNUTÍ
O ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ

a) Připomínky řeckých orgánů k prvnímu rozhodnutí
o zahájení vyšetřovacího řízení
(57)

Ve svém dopise ze dne 9. srpna 2004 uvedly řecké
orgány následující:
a) u seskupení půjček se jedná o správní nástroj, který
pro veřejnou správu nepředstavuje vysoké náklady;
b) výpočet úroků za období šesti měsíců již podpořila
judikatura vnitrostátního nejvyššího soudu, který
prohlásil čtvrtletní kapitalizaci za protiprávní
a nevhodnou, protože je odpovědná za zhoršování
zadlužení;

i)

odkaz na pravidlo de minimis slouží výlučně k dokres
lení skutečnosti, že většina poskytnutých podpor
nepřesáhla prahovou hodnotu de minimis, aniž by
se přitom zvláště odkazovalo na odvětví zemědělství;

j)

kritérium „životaschopnosti po restrukturalizaci
dluhu“ nemá žádný vliv na celkové posouzení života
schopnosti podniku provedené úvěrovou institucí,
protože o způsobilosti k restrukturalizaci dluhu se
rozhoduje ihned po vypracování studie životaschop
nosti;

c) poskytnutí státní záruky nelze považovat za
podporu, protože její použití provázejí opatření, jež
jsou pro dlužníky mimořádně tvrdá;

k) restrukturalizace se týká starých půjček a na nové
investice nebylo poskytnuto žádné financování;

d) během referenčního období zůstaly úrokové sazby
v Řecku bez ohledu na úrokovou subvenci nadále
mnohem vyšší než ve zbývající části Unie, čímž
nedošlo k narušení hospodářské soutěže, a to tím
spíše, že podniky, které byly příjemci podpory,
musely být životaschopné; úroková subvence byla
kromě toho financována ze zvláštního účtu mimo
státní rozpočet;

l)

e) poskytnutí období osvobození nelze považovat
podporu, protože dluh a úroky přetrvávají: jedná se
pouze o odložení splátek, jež lze odůvodnit hospo
dářskou situací;
f)

h) vyhláška č. 69836/B1451 a její změněná znění se
týkala obecně zpracovatelských podniků a nezmiňo
vala konkrétně zpracovatelské podniky v odvětví
zemědělství, které byly pokryty nařízením Rady
(EHS) č. 866/1990 ze dne 29. března 1990 o zlepšení
podmínek zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů (19), nařízením Rady (ES) č. 951/1997 ze
dne 20. května 1997 o zlepšení podmínek zpraco
vání a uvádění na trh zemědělských produktů (20)
a nařízením Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne
17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského orientačního a záručního
(19) Úř. věst. L 91, 6.4.1990, s. 1.
(20) Úř. věst. L 142, 2.6.1997, s. 22.

pokud jde o celkový grantový ekvivalent podpory na
restrukturalizaci dluhů, drtivá většina podpor předsta
vovala nízké částky, u cílených oblastí (Kastorie
a Euboia) se jednalo o znevýhodněné oblasti ve
smyslu směrnice Rady 75/268/EHS ze dne 28. dubna
1975 o zemědělství v horských a znevýhodněných
oblastech (22) a celá země je součástí cíle č. 1;

m) úroková sazba použitá u nových půjček odpovídá
sazbě u poslední emise státních dluhopisů a úroková
subvence se netýká celé doby trvání restrukturalizo
vané půjčky ale pouze prvních kritických roků,
přičemž rozdíl sazeb není příliš významný (jeden
až dva procentní body);

vyhláška č. 72742/B1723 (viz výše uvedený 42. bod
odůvodnění) nevede k žádným dodatečným
nákladům v porovnání s náklady vyvolanými vyhláš
kou, která tvoří základ předmětného režimu;

g) uvolnění jištění na základě vyhlášky č. 2071670/
11297 nelze považovat za podporu podniku,
protože tato jištění jsou přizpůsobena výši restruktu
ralizovaných půjček a záruka řeckého státu navíc
nepokrývá jakékoli náklady uložené vypůjčovatelům
bankami;
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n) režim trval od 30. června 1993 do 30. června 2003.
b) Připomínky řeckých orgánů k druhému rozhodnutí
o zahájení vyšetřovacího řízení
(58)

Ve svém dopise ze dne 18. srpna 2005 řecké orgány
předložily tyto argumenty, přičemž se ve většině případů
jednalo o tvrzení již obsažená v jejich odpovědi na první
rozhodnutí o zahájení řízení (viz předchozí bod odůvod
nění):
a) u seskupení půjček se jedná o správní nástroj, který
pro veřejnou správu nepředstavuje vysoké náklady
(k tomu dodávají, že cílem tohoto nástroje není selek
tivní poskytování podpor);
b) výpočet úroků za období šesti měsíců již podpořila
judikatura vnitrostátního nejvyššího soudu, který
prohlásil čtvrtletní kapitalizaci za protiprávní
a nevhodnou, protože je odpovědná za zhoršování
zadlužení;

(21) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
(22) Úř. věst. L 128, 19.5.1975, s. 1.
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c) během referenčního období zůstaly úrokové sazby
v Řecku bez ohledu na úrokovou subvenci nadále
mnohem vyšší než ve zbývající části Společenství;

malou část zemědělské produkce dotyčných prefektur
a hrubý domácí produkt (HDP) těchto prefektur sice
během šetřeného období vzrostl (jak v absolutních
údajích, tak na obyvatele), ale zůstával přesto nadále
značně pod vnitrostátním průměrem;

d) poskytnutí státní záruky nelze považovat za podporu,
protože její použití provázejí podmínky, jež jsou pro
dlužníky mimořádně tvrdé;

d) vyhlášky č. 2041901/16.5.1989 a 2078809/1989,
jež stanovily úrokové subvence u půjček na provozní
kapitál podniků v prefekturách Lesbos, Samos, Chios
a Dodecanese, stanovily také, že tyto podniky musí
být před a po restrukturalizaci svých dluhů života
schopné;

e) úroky z prodlení a úrokové subvence byly financo
vány ze zvláštního účtu (účet zřízený zákonem
č. 128/75) mimo státní rozpočet;
f) poskytnutí období osvobození nelze považovat
podporu, protože dluh a úroky přetrvávají: jedná se
pouze o odložení splátek, jež lze odůvodnit hospodář
skou situací;
g) ustanovení ministerské vyhlášky 66336/B.1398/1993
a její změněná znění počítala s možností zásahu ve
prospěch podniků usazených v prefekturách Florina
a Kilkis bez výrazných nákladů pro veřejnou správu
a za podmínky, že uvedené podniky jsou považovány
za životaschopné; nenarušovala proto hospodářskou
soutěž ve smyslu článku 87 Smlouvy o ES; kromě
toho nelze zapomínat na to, že prefektury Florina
a Kilkis sousedí s bývalou jugoslávskou republikou
Makedonie a že během referenčního období (devade
sátá léta) značně trpěly nestabilitou a válečným
stavem v tomto regionu;

e) příslušné orgány v Řecku byly sice požádány, aby
shromáždily údaje o skutečně poskytnutých
podporách, nebyly ale schopny je poskytnout;
f) úrokové subvence byly financovány z účtu zřízeného
zákonem č. 128/75, který neobsahuje státní
prostředky, protože se jedná o účet určený hlavně
na přerozdělování finančních prostředků.
d) Dopisy řeckých orgánů ze dne 15. a 29. března
2011
(60)

h) výše uvedená vyhláška k tomu odkazuje na průmys
lové podniky a podniky s řemeslnou výrobou a podle
řeckých orgánů se její ustanovení údajně netýkala
zemědělských podniků.

b) 30. června 2000 v případě vyhlášky č. 66336/
B/398/14-9-1993 (prefektury Florina a Kilkis);

Ve svém dopise ze dne 10. května 2006 uvedly řecké
orgány tyto argumenty:
a) prefektury dotčené předmětnými vyhláškami se
nacházely v obtížné hospodářské situaci pozname
nané nízkým stupněm hospodářské činnosti a vyšší
mírou nezaměstnanosti než ve zbylé části země,
přičemž tyto okolnosti zhoršoval válečný stav
v sousedních zemích (např. v Kosovu); k narušení
hospodářské soutěže proto nemohlo dojít a podpory
poskytnuté formou restrukturalizace dluhů a úvěro
vých subvencí mohly využít výjimky stanovené v čl. 87
odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o ES;
b) podpory byly zaměřeny na vyřešení potíží v podobě
nedostatečné dynamiky místních trhů, oslabení
pracovního trhu, snížení poptávky a rovněž na dlou
hodobý hospodářský rozvoj;
c) pokud jde o tvrzení Komise, podle nějž mohlo údajně
dojít k narušení podmínek obchodu v rámci Spole
čenství vzhledem k silné hospodářské soutěži, jež
existuje v odvětví zemědělství, se ze všech zkouma
ných vyhlášek pouze vyhláška 1648/B22/13.1.1994
týká podniků s průmyslovým typem chovu; k tomu
produkce masa v prefekturách Evros, Rhodope
a Xanthi představovala v období 1995–2004 pouze

V dopisech ze dne 15. a 29. března 2011 řecké orgány
především upřesnily konce platnosti výchozích vyhlášek,
kterými se řídily předmětné režimy. Jedná se o tyto
termíny:
a) 30. června 2003 v případě vyhlášky č. 69836/B1461
(prefektury Kastorie a Euboia);

c) Připomínky řeckých orgánů k třetímu rozhodnutí
o zahájení vyšetřovacího řízení
(59)
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c) 31. prosince 2005 v případě vyhlášky č. 1648/B.22/
13.1.94 (prefektury Xanthi, Rhodope a Evros);
d) 31. prosince 2004 v případě vyhlášky č. 2041901/
16-5-1989 (prefektury Rhodope, Evros, Xanthi,
Dodecanese a ostrovy Lesbos, Samos a Chios).
(61)

Řecké orgány dále upřesňují, že kritérium životaschop
nosti podniků po restrukturalizaci dluhů nepředstavovalo
výlučně zohlednění životaschopnosti podniků po restruk
turalizaci dluhů ale spíše celkové posouzení životaschop
nosti podniků před a po restrukturalizaci.

(62)

Oba dopisy obsahují rovněž tabulky s uvedením granto
vého ekvivalentu předmětných podpor obdrženého
každým podnikem-příjemcem, přičemž účelem tabulek
je zdůraznit procentuální podíl podniků, u nichž by
podpory mohly spadat do rámce režimu de minimis.
Řecké orgány nicméně přiznávají, že u podpor poskytnu
tých na základě vyhlášek č. 2041901/16-5-1989 (pre
fektury Xanthi, Rhodope a Evros a ostrovy Samos,
Lesbos, Chios a Dodecanese) a č. 1648/B.22/13.1.94
(prefektury Xanthi, Rhodope a Evros) zahrnují dostupné
údaje pouze období 2004–2007. Údaje poskytnuté

L 153/24

CS

Úřední věstník Evropské unie

šek, jež představují právní základ předmětných režimů,
vždy použitelné na všechna dotyčná odvětví (což byl
ostatně jeden z důvodů rozhodnutí o zahájení řízení),
jsou tyto údaje i podle přiznání uvedených orgánů
neúplné (viz 62. bod odůvodnění). Kromě toho se výše
podpor de minimis liší podle jednotlivých odvětví
(v odvětví průmyslu a v odvětví zemědělství nejsou
stejné) a na základě poskytnutých tabulek se lze domní
vat, že řecké orgány tento rozdíl zcela jasně nepochopily.
Na rozdíl od tvrzení řeckých orgánů, podle nichž
podniky výroby, zpracování a uvádění na trh zeměděl
ských produktů nebyly způsobilé pro předmětné režimy
podpory, Komise zjišťuje, že z výše zmíněných tabulek
jasně vyplývá, že některé podniky z těchto odvětví
činnosti byly přesto příjemci podpor a že tyto podpory
jsou považovány za podpory v rámci režimu de minimis,
i když zjevně přesahují přípustnou prahovou hodnotu.

ohledně podpor poskytnutých na základě vyhlášky
č. 69836/B1461 (prefektury Kastorie a Euboia) pokrývají
období 1993–1998 a údaje ohledně podpor poskytnu
tých na základě vyhlášky č. 66336/B/398/14-9-1993
(prefektury Florina a Kilkis) období 1993–2001. Tyto
údaje byly získány od bank, ale ne všechny na žádost
odpověděly. Řecké orgány se přesto domnívají, že číselné
údaje se blíží celkové částce poskytnutých podpor,
protože banky, které reagovaly, představují hlavní posky
tovatele úvěrů pro dotyčné prefektury. Podle nich analýza
údajů prokazuje, že podpory zapadají do rámce prahové
hodnoty de minimis v 73,55 až 99,46 % případů
v závislosti na období a zvažované vyhlášce.

(63)

Řecké orgány nakonec upřesňují, že výrobní a zpracova
telské podniky zemědělských produktů a podniky uvádě
jící je na trh nebyly pro podpory způsobilé a že termín
„důlní podniky“ ve skutečnosti znamená podniky těžící
mramor a kámen.

(66)

Komise připomíná, že každá jednotlivá podpora posky
tnutá na základě režimu, který splňuje v okamžiku
poskytnutí podmínky uvedené v použitelném nařízení
o podpoře de minimis, je považována za podporu, jež
nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1
Smlouvy.

(67)

V okamžiku, kdy řecké orgány začaly poskytovat před
mětné podpory, pro odvětví zemědělství dosud neexisto
valy předpisy Unie, kterými se řídí podpory de minimis.

(68)

První předpisy Společenství v této oblasti představují
ustanovení nařízení (ES) č. 1860/2004 (25).

(69)

Podle nařízení (ES) č. 1860/2004, které zahrnuje jak
zemědělskou prvovýrobu, tak zpracování a uvádění na
trh zemědělských produktů, neovlivňují podpory nepře
sahující částku 3 000 EUR na příjemce a na tři roky
obchod mezi členskými státy, nenarušují nebo nemohou
narušit hospodářskou soutěž, a nespadají proto pod
čl. 107 odst. 1 SFEU.

(70)

Při použití článku 5 nařízení (ES) č. 1860/2004 platí
stejné pro podpory poskytnuté před vstupem v platnost
dotyčného nařízení, pokud tyto podpory splňují všechny
podmínky stanovené v jeho článcích 1 a 3.

(71)

Dne 1. ledna 2008 bylo nařízení (ES) č. 1860/2004
nahrazeno nařízením Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne
20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na podporu de minimis v produkčním

V. HODNOCENÍ
V.I. EXISTENCE PODPORY
(64)

(65)

Podle čl. 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jaké
koli formě státem nebo ze státních prostředků, které
narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím,
že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy,
neslučitelné s vnitřním trhem. Bráno doslova odpovídají
předmětné podpory této definici v tom smyslu, že jsou
financovány státem nebo ze státních prostředků, že se
týkají určitých podniků (podniků odvětví zemědělství,
řemeslné výroby, průmyslu, hotelových služeb, těžby –
viz 63. bod odůvodnění – a loďařství v uvedených
prefekturách), které zvýhodňují opatřeními, jako je splát
kový kalendář jejich půjček, snížení splátek v důsledku
jejich rozložení v čase, úvěrové subvence nebo posky
tnutí záruk, a že mohou ovlivnit obchod (23) a narušit
hospodářskou soutěž (24).

Řecké orgány se samozřejmě pokusily prokázat, že před
mětné podpory mohou spadat do rámce režimu de mini
mis, a nepředstavují proto státní podpory ve smyslu
čl. 107 odst. 1 SFEU. Ovšem kromě skutečnosti, že
pravidlo de minimis nebylo během období platnosti vyhlá

(23) Každé opatření podpory, které poskytuje zvýhodnění podniku
v odvětví otevřenému obchodní výměně (jako je odvětví zeměděl
ství nebo průmyslu) nebo které může přilákat spotřebitele z jiných
členských států (jako je odvětví hotelových služeb), má dopad na
obchodní toky. Řecko se v odvětví zemědělství podílelo na
obchodní výměně v rámci Společenství celkovou částkou 13,684
miliardy EUR při dovozu a celkovou částkou 19,31 miliardy EUR
při vývozu.
(24) Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie pouhá skutečnost
zlepšení postavení podniku v hospodářské soutěži poskytnutím
zvýhodnění, kterého by se mu nedostalo v běžných tržních
podmínkách a které nemají ostatní konkurenční podniky, je dosta
čující k prokázání narušení hospodářské soutěže (rozsudek ze dne
17. září 1980 ve věci 730/79, Philip Morris v. Komise, Sb. rozh.
1980, s. 2671, zvláštní vydání v řeckém znění 1980/III, s. 13).
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(25) Viz poznámka pod čarou 17.
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odvětví zemědělských produktů (26), kterým se zvýšila
částka podpory de minimis na 7 500 EUR na příjemce
a období tří fiskálních hospodářských roků, a to bez
ohledu na formu a cíle podpor při maximální částce na
členský stát, která odpovídá 0,75 % hodnoty roční
produkce.

(72)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1535/2007
uvádí, že „[…] nařízení se vztahuje na podporu posky
tnutou před 1. lednem 2008 podnikům produkčního
odvětví zemědělských produktů, pokud tato podpora
splňuje všechny podmínky stanovené v článcích 1, 2, 3
a 4, s výjimkou požadavku výslovného odkazu na toto
nařízení uvedeného v čl. 4 odst. 1 prvním pododstavci“.
Nařízení se ovšem vztahuje pouze pro zemědělskou
prvovýrobu.

(73)

Pravidlo de minimis použitelné od 1. ledna 2007 v oblasti
zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je
stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne
15. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis (27).

(74)

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1998/2006
stanoví částku, do jejíž výše podpora neovlivňuje obchod
mezi členskými státy, nenarušuje nebo nemůže narušit
hospodářskou soutěž, a nespadá proto pod čl. 107 odst. 1
SFEU, na 200 000 EUR.

(75)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1998/2006
uvádí, že „toto nařízení se […] použije na podpory
poskytnuté před jeho vstupem v platnost podnikům
provozujícím zpracovávání a uvádění na trh zeměděl
ských produktů, jestliže podpora splňuje veškeré
podmínky stanovené v článku 1 a 2. ...“.

(76)

V těchto souvislostech nebude Komise považovat za
státní podporu podpory poskytnuté na základě analyzo
vaných vyhlášek, které nepřesahují na příjemce:

a) v případě zemědělské prvovýroby: 3 000 EUR za
tříleté období, pokud byly v okamžiku jejich udělení
v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1860/2004,
nebo 7 500 EUR za období tří fiskálních roků, pokud
byly v okamžiku jejich udělení v souladu s ustanove
ními nařízení (ES) č. 1535/2007;

b) v případě zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů: 3 000 EUR za tříleté období, pokud byly
v okamžiku jejich udělení v souladu s ustanoveními
nařízení (ES) č. 1860/2004, nebo 200 000 EUR za
období tří fiskálních roků, pokud byly v okamžiku
jejich udělení v souladu s ustanoveními nařízení (ES)
č. 1998/2006.
(26) Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 35.
(27) Úř. věst. L 379, 28.12.2006, s. 5.
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(77)

Komise ovšem zdůrazňuje, že ustanovení nařízení (ES)
č. 1998/2006 a (ES) č. 1535/2007 nemohou využívat
podniky v obtížích.

(78)

V jiných odvětvích, než je zemědělství (což v tomto
konkrétním případě znamená v různých odvětvích
uvedených v tomto rozhodnutí s výjimkou odvětví loďař
ství, o němž bude pojednáno níže v 80. a 81. bodě
odůvodnění (28)), bylo použitelné v okamžiku, kdy byly
předmětné podpory poskytnuty, pravidlo de minimis
stanovené ve sdělení Komise ze dne 20. května 1992
s názvem „Rámec Společenství pro podpory malým
a středním podnikům z roku 1992“ (29) (dále jen „rámec
Společenství z roku 1992“). Sdělení stanovilo, že „[…]
vyplacení ad hoc podpor nepřesahujících částku 50 000
ecu na daný druh výdajů a režimy, na jejichž základě je
částka podpory, již může získat podnik pro daný typ
výdajů za tříleté období, omezena na tuto výši, nemusí
být nadále oznamovány podle čl. 93 odst. 3 [Smlouvy
o ES] (30) za podmínky, že poskytnutí podpory nebo
podmínky režimu obsahují výslovné ustanovení, které
stanoví, že dodatečná podpora poskytnutá stejném
podniku na stejný druh výdajů z jiných zdrojů financo
vání nebo v rámci jiných režimů nesmí zvýšit celkovou
částku, jejímž je podnik příjemcem, na hranici přesahující
prahovou hodnotu ve výši 50 000 ecu. …“. Toto
pravidlo bylo následně předefinováno ve sdělení Komise
o podpoře de minimis (31) z roku 1996 (dále jen „sdělení
z roku 1996“), které stanovilo výši podpory de minimis
na 100 000 ecu za stejné období, a poté v nařízení (ES)
č. 69/2001, které stanovilo tuto částku na 100 000 EUR
za stejné období.

(79)

Vzhledem k termínům ukončení platnosti analyzovaných
režimů (poslední k 31. prosinci 2005) a k nemožnosti
zpětného uplatnění předpisů, pokud jde o odvětví
uvedená v 78. bodě odůvodnění, nebude Komise pova
žovat za státní podporu podpory poskytnuté na základě
analyzovaných vyhlášek, které nepřesahují na příjemce:

a) 50 000 ecu za tři roky během období od 19. srpna
1992 do 5. března 1996, pokud tyto podpory byly
v okamžiku jejich poskytnutí v souladu s ustanoveními
rámce z roku 1992;

b) 100 000 ecu/EUR za tři roky během období od
6. března 1996 do 1. února 2001, pokud tyto
podpory byly v okamžiku jejich poskytnutí v souladu
s příslušnými ustanoveními sdělení z roku 1996;
(28) Na odvětví lodní přepravy se pravidlo de minimis nemůže v tomto
konkrétním případě vztahovat, protože toto odvětví je vyloučeno
z působnosti všech dokumentů, kterými se řídí podpory de minimis,
s výjimkou nařízení (ES) č. 1998/2006, které ovšem neplatí pro
podniky v obtížích.
(29) Úř. věst. C 213, 19.8.1992, s. 2.
(30) Který se stal čl. 108 odst. 3 SFEU.
(31) Úř. věst. C 68, 6.3.1996, s. 9.
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c) pokud jde o hospodářskou soutěž, nepředstavuje
poskytnutí období osvobození (viz 57. bod odůvod
nění písm. e) a 58. bod odůvodnění písm. f)) pouze
časové posunutí splátek, protože se jím snižuje splát
ková zátěž v konkrétním okamžiku a příjemci se
poskytuje dočasné finanční ulehčení;

c) 100 000 EUR za tři roky během období od 2. února
2001 do 31. prosince 2005, pokud tyto podpory byly
v okamžiku jejich poskytnutí v souladu s příslušnými
ustanoveními nařízení (ES) č. 69/2001.

(80)

(81)

(82)

Pokud jde o odvětví loďařství, pravidlo de minimis je
použitelné pouze od vstupu v platnosti nařízení (ES)
č. 69/2001.

d) přestože účet zřízený zákonem č. 128/75, který se
používá pro financování úrokových subvencí (viz
57. bod odůvodnění písm. d), 58. bod odůvodnění
písm. e) a 59. bod odůvodnění písm. f)), nebyl, jak
uvádějí samy řecké orgány, zahrnut do rozpočtu
řeckého státu, představuje státní prostředek (33);

Komise proto nebude považovat za státní podporu
podpory poskytnuté na základě analyzovaných vyhlášek,
které nepřesahují částku 100 000 EUR na příjemce a tři
roky během období od 2. února 2001 do 31. prosince
2005, pokud tyto podpory byly v okamžiku jejich posky
tnutí v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (ES)
č. 69/2001.

e) poskytnutí úrokové subvence u půjček poskytuje
podnikům, které jsou jejím příjemcem, zvýhodnění,
i když jsou úrokové sazby v zemi vysoké;

Ostatní tvrzení, kterými řecké orgány odůvodňují neexis
tenci státní podpory, nemůže Komise přijmout z následu
jících důvodů, které platí v každém případě, kdy jsou tato
tvrzení použita:

f) přestože uvolnění jištění poskytovaných pro získání
záruky (viz 57. bod odůvodnění písm. g)) nepředsta
vuje podle vyhlášky č. 2071670/11297 pro řecký stát
žádný přímý výdaj, obsahuje prvek podpory, protože
stát tím, že s touto možností počítá, nejenom posky
tuje podnikům-příjemcům možnost získání kapitálu,
ale ruší zároveň kompenzační opatření požadované
pro získání své záruky;

a) tvrzením, že seskupení půjček nevede k vysokým
nákladům pro veřejnou správu (viz zejména 57. bod
odůvodnění písm. a) a 58. bod odůvodnění písm. a)),
řecké orgány uznávají, že opatření znamená pro stát
náklad, tj. zapojuje státní prostředky;

b) až do vstupu v platnost sdělení o použití článků 87
a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě
záruk (32) (dále jen „sdělení z roku 2000“) byly
všechny záruky považovány za obsahující prvek státní
podpory (viz 105. bod odůvodnění písm. a)); sdělení
z roku 2000 stanoví, že záruku lze považovat za
prostu státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1
Smlouvy, pokud se u příjemců nejedná o vypůjčovatele
ve finančních obtížích a pokud by v zásadě mohli
získat půjčku na finančních trzích za tržních
podmínek bez zásahu státu, jestliže jsou záruky
spojeny s konkrétní finanční operací, týkají se určité
maximální částky, nepokrývají více než 80 % splat
ného zůstatku půjčky nebo jiného finančního závazku
(s výjimkou investičních dluhopisů a podobných
nástrojů), nejsou neomezené, pokud jsou podmínky
režimu stanoveny na základě realistického posouzení
rizik ohledně zajištění co nejpravděpodobnějšího
vlastního financování pomocí pojistného hrazeného
podniky-příjemci, pokud režim určuje způsoby posky
tování záruk a stanoví, že jeho obecné financování
bude předmětem přezkumu nejméně jednou za rok
a pokud pojistné kryje jak běžná rizika spojená
s poskytnutím záruky, tak správní náklady režimu
a umožňuje běžné odměňování výchozího kapitálu
případně poskytnutého státem pro rozběh režimu;
řecké orgány ovšem neposkytly žádnou informaci,
která by potvrzovala přijatelnost tohoto scénáře
v tomto konkrétním případě;
(32) Úř. věst. C 71, 11.3.2000, s. 14.
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g) skutečnost, že v Řecku byly údajně vysoké úrokové
sazby (viz 57. bod odůvodnění písm. d)), neznamená
nepřítomnost podpory v tom smyslu, že bez ohledu
na hospodářské okolnosti, za nichž došlo k restruktu
ralizacím dluhů s úrokovými subvencemi, už pouhá
skutečnost jejich poskytnutí se rovná zbavení
příjemců zátěže, kterou by musely za běžných okol
ností nést při výkonu své činnosti.

(83)

Vzhledem ke všem těmto důvodům nezbývá Komisi než
dospět k závěru, že podpory, které nesplňují prahové
hodnoty a podmínky pro poskytování podpor de minimis
uvedených v 68. až 81. bodě odůvodnění, spadají do
oblasti působnosti čl. 107 odst. 1 SFEU.

V.II. SLUČITELNOST PODPORY
(84)

V případech stanovených v čl. 107 odst. 2 a 3 SFEU
mohou být ovšem určité podpory uplatněním výjimky
považovány za slučitelné s vnitřním trhem.

(85)

V tomto konkrétním případě je nutno v rámci každého
zahájeného řízení přezkoumat, jakou výjimku by bylo
možno uplatnit podle jednotlivých dotčených odvětví
(při odlišení odvětví zemědělství a ostatních odvětví).

(33) Viz poznámka pod čarou 11.
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i) Předpisy použitelné na podpory na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích během
zvažovaného období

V.II.1 PODPORY

TÝKAJÍCÍ SE PREFEKTUR KASTORIE
A EUBOIA, KTERÉ BYLY PŘEDMĚTEM PRVNÍHO
ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

a) Odvětví zemědělství
(86)

Vzhledem k povaze poskytnutých podpor je jedinou
výjimkou, o které lze uvažovat při odůvodnění jejich
slučitelnosti s vnitřním trhem, výjimka, s níž počítá
čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU a podle níž lze považovat
za slučitelné s vnitřním trhem podpory, které mají
usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo
hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky
obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se
společným zájmem.
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I. Období od 1. října 1993 do 31. prosince 1997
(90)

Podpory podnikům v obtížích podléhají určitému počtu
pravidel. V okamžiku vstupu v platnost vyhlášky
č. 69836/B1461 Komise prováděla politiku, na jejímž
základě považovala v odvětví zemědělství tyto podpory
za provozní, jež mohly být prohlášeny za slučitelné
s vnitřním trhem pouze za splnění třech následujících
podmínek:

a) předmětné podpory se musely týkat finančních
nákladů půjček uzavřených za účelem financování
již provedených investic;
(87)

Jelikož se u předmětných podpor jedná o neoznámené
podpory, je nutno pro použití této výjimky, aby byly
v souladu s pravidly o státní podpoře, jež platila
v okamžiku jejich poskytnutí. Podle údajů poskytnutých
řeckými orgány trval předmětný režim od 30. června
1993 do 30. června 2003. Slučitelnost předmětného
režimu s vnitřním trhem bude proto analyzována na
základě předpisů o státní podpoře použitelných během
tohoto období.

b) kumulovaný grantový ekvivalent podpor případně
poskytnutých u předem dojednaných půjček a před
mětných podpor nesměl přesáhnout obecně přijímané
míry, tj.:

i) u investic na úrovni zemědělské prvovýroby: 35
nebo 75 % v znevýhodněných oblastech ve smyslu
směrnice 75/268/EHS,
(88)

(89)

Jedním z důvodů, které vedly Komisi k zahájení řízení
podle čl. 108 odst. 2 SFEU, je, že podpory se zdály být
určeny pro podniky v obtížích. V této věci řecké orgány
ve svém dopise ze dne 9. srpna 2004 uvedly, že krité
rium „životaschopnosti po restrukturalizaci dluhů“
nemělo žádný vliv na celkové posouzení životaschop
nosti podniku, které provedla úvěrová instituce, protože
o způsobilosti k restrukturalizaci se rozhodovalo
okamžitě po vypracování studie životaschopnosti. Toto
tvrzení bylo opakováno v dopisech ze dne 15.
a 29. března 2011 (viz 61. bod odůvodnění).

Komise se domnívá, že toto vysvětlení neumožňuje
dospět k závěru, že podpory nebyly poskytovány
podnikům v obtížích, protože se sice, jak tvrdí řecké
orgány, o způsobilosti k restrukturalizaci dluhů rozhodo
valo ihned po vypracování studie životaschopnosti, ale
samotná studie byla zaměřena na výhledy životaschop
nosti příjemců po provedení restrukturalizace dluhů, což
znamená, že zájemci-příjemci se mohli nacházet
v okamžiku provádění studie v potížích a přitom být
do režimu zahrnuti, protože subjekt provádějící studii
mohl odhadnout možnosti návratu k životaschopnosti
po restrukturalizaci dluhů (Komise tento prvek ostatně
zdůraznila ve 23. bodě odůvodnění svého rozhodnutí
o zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU, protože
se preambule vyhlášky č. 2045909/7931/0025 zmiňo
vala o nutnosti podpořit podniky prefektur Kastorie
a Euboia, které čelí potížím s likviditou).

ii) u investic na úrovni zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů: 55 nebo 75 % v oblastech
cíle 1 u projektů, které jsou v souladu s odvětvo
vými programy nebo jedním z cílů článku 1 naří
zení (EHS) č. 866/90 (34), a 35 % (nebo 50 %
v oblastech cíle 1) u ostatních projektů za
podmínky, že nejsou vyloučeny z výběrových
kritérií stanovených v bodě 2 přílohy rozhodnutí
Komise 90/342/EHS ze dne 7. června 1990
o přijetí výběrových kritérií pro investice do zlep
šení zpracovatelských a marketingových podmínek
pro zemědělské a lesnické produkty (35) (či rozhod
nutí 94/173/ES (36), které jej nahradilo);

c) předmětné podpory musí následovat po úpravách
sazeb nových půjček provedených za účelem zohled
nění kolísání hodnoty peněz (výše podpor musí být
nižší nebo se rovnat změně sazeb u nových půjček)
a musí se týkat zemědělských hospodářství, u kterých
existují záruky životaschopnosti, a to zejména v přípa
dech, kdy by finanční zátěž vyplývající ze stávajících
půjček byla takové míry, že by u hospodářství existo
valo riziko ohrožení či dokonce úpadku.
(34) Úř. věst. L 91, 6.4.1990, s. 1. Nařízení (ES) č. 866/90 bylo zrušeno
a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 951/97 (Úř. věst. L 142,
2.6.1997, s. 22).
(35) Úř. věst. 163, 29.6.1990, s. 71.
(36) Úř. věst. L 79, 23.3.1994, s. 29.
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V dopise ze dne 9. srpna 2004 řecké orgány uvedly, že
se vyhláška č. 69836/B1451 a její změněná znění týkají
zpracovatelských podniků obecně, že tato vyhláška se
nijak zvláště nezmiňuje o zpracovatelských podnicích
odvětví zemědělství, které jsou pokryty nařízeními
(EHS) č. 866/90, (ES) č. 951/97 a (ES) č. 1257/1999,
že celé území země patří k cíli 1 a že podniky, které
investovaly a získaly za tím účelem podporu od minister
stva zemědělství, rozvoje a výživy, nemohly využít
restrukturalizace dluhů, protože se s tím nepočítalo.
Pokud jde o celkový grantový ekvivalent restrukturalizace
dluhů, dodávají, že drtivá většina podpor představovala
nízké částky a že restrukturalizace dluhů se týká starých
půjček, a tím pádem již provedených investic.

(92)

Upřesnění poskytnutá řeckými orgány v prvé řadě
Komisi neumožňují vyloučit, že zpracovatelské podniky
odvětví zemědělství nemohly být příjemci podpor na
základě vyhlášky č. 69836/B1451 a jejích změněných
znění, protože skutečnost, že dotyčné podniky nejsou
zvláště zmiňovány, automaticky neznamená, že nepatří
do obecné kategorie zpracovatelských podniků (průmys
lových podniků), které spadají do oblasti působnosti
vyhlášky.

(93)

Pokud jde o dodržení podmínek stanovených v 90. bodě
odůvodnění, Komise zjišťuje, že vyhláška č. 69836/B1451
a její změněná znění pokrývala restrukturalizaci půjček,
jež se mohly týkat jak investic, tak provozního kapitálu.

(94)

Pokud jde o restrukturalizaci půjček spojených s investiční
činností, upřesnění poskytnutá řeckými orgány umožňují
Komisi konstatovat, že podmínka stanovená v 90. bodě
odůvodnění písm. a) je splněna, protože se tyto půjčky
týkaly již provedených investic.

(95)

Komise může rovněž považovat druhou možnost
podmínky stanovené v 90. bodě odůvodnění písm. c)
za splněnou, protože podniky-příjemci musí být po
restrukturalizaci dluhů životaschopné na základě posou
zení provedeného finančními institucemi.

(96)

Komise ale nemůže na základě informací, které má
k dispozici, dospět k závěru o nezpochybnitelném
dodržení podmínky stanovené v 90. bodě odůvodnění
písm. b), protože řecké orgány ve svém dopise ze dne
9. srpna 2004 upřesnily, že se na podniky zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů vztahovala
mimo jiné nařízení (EHS) č. 866/90 a (ES) č. 951/97
a že tato nařízení byla uplatněna při dodržení jejich
ustanovení, což znamená, že podpory již mohly být
poskytnuty ve výši maximální povolené míry stanovené
dotyčnými nařízeními (75 % pro oblasti cíle 1, k nimž
Řecko patří) a že uplatnění předmětného režimu v tomto
konkrétním případě mohlo vést kvůli kumulování
podpor k překročení této míry.

(97)
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Pokud jde o restrukturalizaci půjček spojených s vytvo
řením provozního kapitálu, k provádění předmětného
režimu také nemohlo dojít při dodržení všech podmínek
stanovených v 90. bodě odůvodnění, protože první ze
stanovených podmínek (písmeno a) výslovně stanoví, že
půjčky musí být vázány na investice.

II. Období od 1. ledna 1998 do 30. června 2000
(98)

V roce 1997 byly podmínky stanovené v 90. bodě
odůvodnění nahrazeny ustanoveními sdělení Komise
s názvem „Pokyny Společenství pro státní podporu na
záchranu a restrukturalizaci podniků v nesnázích“ (dále
jen „pokyny z roku 1997“) (37). V bodě 4.4 dotyčných
pokynů se stanoví, že „pokud jde o odvětví zemědělství,
jsou [pokyny] použitelné od 1. ledna 1998 na nové
státní podpory a na stávající podpory od stejného dne
nebo, pokud Komise zahájila v těchto souvislostech vůči
jednomu nebo více členských států řízení podle čl. 93
odst. 2 Smlouvy [o ES], ode dne přijetí konečného
rozhodnutí Komisí na základě čl. 93 odst. 2 Smlouvy
[o ES] týkajícího se dotyčného členského státu či člen
ských států“.

(99)

Pokyny z roku 1997, které byly pro odvětví zemědělství
zcela nové, stanovily mimo jiné toto:

a) pokud jde o podpory na záchranu: poskytování
podpor likvidity z akutních sociálních důvodů ve
formě úvěrových záruk nebo splatných úvěrů se
sazbou odpovídající tržní sazbě, v částce omezené
na výši nezbytně nutnou k provozování podniku
(např. pokrytí mzdových nákladů a zajištění běžného
zásobování) a dobu rovněž nezbytně nutnou ke
stanovení nezbytných a možných opatření na ozdra
vení, aniž by došlo k destabilizaci průmyslové nebo
zemědělské situace v ostatních členských státech;

b) pokud jde o podpory na restrukturalizaci: poskytování
podpor spojených s prováděním restrukturalizačního
plánu zaměřeného na omezení nebo nezvratné
uzavření výrobních kapacit v případě nadbytečných
strukturálních kapacit v odvětví (omezení kapacit
musí být dodatečné ke každému omezení, ke kterému
by došlo v případě neexistence podpory na restruktu
ralizaci) s jedinou výjimkou v případech, kdy by se
rozhodnutí přijatá ve prospěch všech příjemců během
následných dvanáctiměsíčních období netýkala
celkově určitého množství produktu nepřesahujícího
stanovený procentuální podíl na celkové roční
produkci tohoto produktu v zemi (3 % u opatření
cílených na určitou kategorii produktů nebo hospo
dářských subjektů a 1,5 % u opatření necílených).
(37) Úř. věst. C 283, 19.9.1997, s. 2.
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(100) Členské státy měly možnost požádat o provádění těchto

zemědělských ustanovení namísto ustanovení stanove
ných pokyny z roku 1997 pro jiná odvětví než zeměděl
ství, která spadala do oblasti jejich působnosti (pro tato
jiná odvětví platila velmi přísná kritéria, a to zejména
v oblasti restrukturalizačního plánu a příspěvku příjemce
na restrukturalizaci – viz mimo jiné kapitola b) „nezemě
dělské odvětví“, body 109 až 121).

(101) V dopise ze dne 9. srpna 2004 řecké orgány neposkytly

žádnou informaci, která by Komisi umožnila konstatovat,
že došlo k přizpůsobení režimu podpor těmto ustano
vením a že během zvažovaného období byly proto
podpory poskytovány za dodržení příslušných podmínek
pokynů z roku 1997, nebo-li za dodržení buď podmínek
popsaných výše v 99. bodě odůvodnění písm. b), nebo
za dodržení podmínek stanovených pro jiná odvětví než
zemědělství (předložení restrukturalizačního plánu
s výhledem na návrat k životaschopnosti v přiměřené
době a vycházejícímu z realistických předpokladů, se
zmírněním dopadů podpor na konkurenční subjekty,
při dodržení zásady jediné podpory, provázenému
omezením kapacit v případě nadbytečných strukturálních
kapacit v odvětví, zaručujícímu proporcionalitu mezi
podporou a náklady na restrukturalizaci a výhodami
z ní plynoucími a s pokrytím jejích sociálních nákladů).

III. Období od 1. července 2000 do 30. června 2003
(102) Pokyny z roku 1997 byly nahrazeny dne 9. října 1999

pokyny Společenství o státní podpoře na záchranu
a restrukturalizaci podniků v nesnázích (dále jen „pokyny
z roku 1999“) (38). V bodě 6.3 pokynů z roku 1999 je
uvedeno, že „členské státy musí upravit své stávající
režimy podpory na záchranu a restrukturalizaci, které
mají zůstat v platnosti po 30. červnu 2000, aby je
přizpůsobily … pokynům … po tomto dnu“. Kromě
toho, „aby Komise mohla kontrolovat postup úprav,
členské státy jí musí předložit seznam těchto režimů
do 31. prosince 1999. Následně jí musí, v každém
případě do 30. června 2000, poskytnout informace
postačující k tomu, aby jí umožnily kontrolovat, zda
jsou režimy skutečně upraveny v souladu s … pokyny“.
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nosti snížení kapacit) a učinila platnou zásadu jediné
podpory, podle níž podpory na restrukturalizaci mohou
být poskytnuty pouze jednou.

(104) V dopise ze dne 9. srpna 2004 řecké orgány neposkytly

žádnou informaci, která by Komisi umožnila konstatovat,
že došlo k přizpůsobení režimu podpor těmto ustano
vením a že během zvažovaného období byly proto
podpory poskytovány za dodržení příslušných podmínek
pokynů z roku 1999, nebo-li po předložení restruktura
lizačního plánu stanovujícímu zejména omezení kapacit
v případě nadbytečných strukturálních kapacit a případně
omezenou výjimku uvedenou ve 103. bodě odůvodnění,
a to na základě zásady jediné podpory.

ii) Záležitost záruk
(105) Další oblast, kvůli které Komise zahájila řízení podle

čl. 108 odst. 2 SFEU, je otázka slučitelnosti podpor
poskytnutých formou záruk. Řecké orgány ve svém
dopise ze dne 9. srpna 2004 vyjádřily několik připo
mínek (viz 57. bod odůvodnění písm. c) a g)). Komise
soudí, že tyto připomínky vyžadují následující
poznámky:

a) pokud jde o písmeno c), skutečnost, že poskytnutí
záruky provázejí přísné podmínky, sama o sobě
neznamená nepřítomnost státní podpory: pravidla
použitelná během trvání předmětného režimu
a uvedená v dopisech členským státům SG(89)
D/4328 ze dne 5. dubna 1989 a SG(89) D/12772
ze dne 12. října 1989 a rovněž v bodě č. 38 sdělení
Komise členským státům o použití článků 92 a 93
Smlouvy a článku 5 směrnice Komise 80/723/EHS na
veřejné podniky v odvětví průmyslu (39) naopak jasně
stanoví, že „[…] každá záruka poskytnutá státem
přímo nebo prostřednictvím jím pověřených finanč
ních institucí spadá do působnosti čl. 92 odst. 1
Smlouvy o ES“, a vyžadují uplatnění podmínek,
které mohou vést až k likvidaci podniku; výše
uvedené dopisy byly sice v roce 2000 nahrazeny
sdělením o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES
na státní podpory ve formě záruk, jež počítalo se
scénářem, který umožňuje dospět k závěru o nepří
tomnosti státní podpory, ale řecké orgány ve svém
dopise ze dne 9. srpna 2004 neposkytly žádné infor
mace, jež by umožnily dospět k závěru, že poskytnuté
záruky lze zahrnout do tohoto scénáře;

(103) Pokyny z roku 1999 obsahovaly rovněž zvláštní kapitolu

věnovanou restrukturalizaci podniků v obtížích v odvětví
zemědělství. V porovnání s kapitolou pokynů z roku
1997 definovala tato kapitola nadbytečnou strukturální
kapacitu odvětví, omezila výjimku uvedenou v 99. bodě
odůvodnění písm. b) na podniky prvovýroby (což
znamená, že pododvětví zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů automaticky podléhalo povin

(38) Úř. věst. C 288, 9.10.1999, s. 2.

b) i v případě, kdy by řecké orgány poskytly informace
za účelem prokázání, že poskytnuté záruky spadají do
scénáře o nepřítomnosti podpory, Komise by tento
scénář nemohla schválit už jenom proto, že jej lze
použít pouze, pokud podniky-příjemci nejsou ve
finančních obtížích;
(39) Úř. věst. C 307, 13.11.1993, s. 3.
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c) pokud jde o písm. g), skutečnost, že záruka nepokrývá
některé náklady, nepředstavuje v žádném případě
důkaz o dodržení všech podmínek, které umožňují
dospět k závěru o slučitelnosti podpory obsažené
v poskytnutí záruky s vnitřním trhem; navíc je
nutno konstatovat, že žádná z informací poskytnu
tých řeckými orgány v jejich dopise ze dne 9. srpna
2004 nepotvrzuje jejich dodržení.

14.6.2012

(112) Bod č. 227 zprávy upřesňuje, že podpory na záchranu

lze z hlediska Smlouvy odůvodnit, pokud jsou vázány na
restrukturalizaci prováděnou s cílem trvale konsolidovat
situaci dotyčných podniků a/nebo regionů v obtížích
a pokud mají dostatečně regionální nebo odvětvovou
povahu, aby bylo možno posoudit jejich dopady.

(113) Bod č. 228 zprávy upřesňuje podrobněji stanovisko
(106) Po tomto upřesnění Komise spíše soudí, že záruky před

stavovaly během trvání předmětného režimu jeden
z prvků souboru nástrojů poskytování podpor podnikům
v obtížích, a jejich slučitelnost je proto spojena se sluči
telností celého procesu restrukturalizace, k němuž, jak
dostatečně ukazuje analýza v 94. až 104. bodě odůvod
nění, řecké orgány neposkytly žádné informace, jež by
umožnily Komisi zbavit se pochyb, jež vyjádřila při
zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU (tyto úvahy
ohledně záruk platí pro všechna tři řízení uvedená
v tomto rozhodnutí a pro všechna uváděná odvětví
s výjimkou záruk stanovených vyhláškou 2/82257/
0025/18.12.2000, které budou předmětem odděleného
přezkumu vzhledem k použitému kritériu životaschop
nosti, tj. životaschopnosti před restrukturalizací dluhů).

Komise ohledně podpor na záchranu a stanoví, co mají
představovat „průvodní podpory“.

(114) Podpory na záchranu musí:

a) spočívat v podporách likvidity formou úvěrových
záruk nebo záruk za splatné úvěry s úrokovou sazbou
rovnající se sazbě tržní;

b) omezit se ve své výši na částku nezbytně nutnou pro
další zajištění mzdových nákladů a běžného zásobo
vání;

(107) Ostatní tvrzení rozváděná řeckými orgány v jejich dopise

ze dne 9. srpna 2004 (použitá úroková sazba, záležitost
existence či neexistence dodatečných výdajů vyvolaných
vyhláškami tvořícími právní základ režimu, periodicita
úroků) nepřinášejí žádné skutečnosti, které by mohly
změnit výše vysvětlené stanovisko Komise.

c) být vypláceny pouze po dobu nutnou (obvykle šesti
měsíční) na určení nezbytných a možných opatření
ozdravění;

(108) Protože informace poskytnuté řeckými orgány neumož

d) být odůvodněny akutními sociálními potížemi, aniž
by zachování podniku, jež umožňují, vedlo k destabi
lizaci průmyslové situace v ostatních členských
státech.

ňují odstranit pochyby vyjádřené při zahájení řízení
podle čl. 108 odst. 2 SFEU, může Komise pouze dospět
k závěru o neslučitelnosti předmětného režimu se
společným trhem.

(115) Průvodní podpory musí být úzce podmíněny provedením

b) Nezemědělské odvětví
(109) Stejně jak tomu učinila pro odvětví zemědělství, musí

Komise analyzovat předmětné podpory na základě
pravidel použitelných pro státní podpory na záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích.

řádně strukturovaného programu restrukturalizace/pře
měny činnosti schopným skutečně obnovit v dlouho
dobém výhledu konkurenceschopnost předmětné
produkce a musí být omezeny na míru a výši nezbytně
nutné k zajištění rovnováhy podniku během nevyhnutel
ného přechodného období do doby, než podobný
program přinese své výsledky, což znamená období
značně omezené a s dostatečnou sestupností.

(110) V okamžiku vstupu v platnost vyhlášky č. 69836/B1461,

tj. 1. října 1993, byla dotyčná pravidla stanovena v osmé
zprávě o politice hospodářské soutěže, a to zejména
v bodech č. 177, 227 a 228 této zprávy.

(111) Bod č. 117 zprávy uvádí, že v případě, kdy se mohou

opatření na záchranu ukázat jako nutná pro poskytnutí
odkladu, během nějž začnou být prováděna dlouhodobá
řešení obtíží daného podniku, nesmí být těchto opatření
využito k tomu, aby se zabránilo nutným snížením kapa
cit, a smí se jich proto použít pouze v případech, kdy
jsou nutná pro vyřešení akutních sociálních potíží.

(116) Tyto podmínky byly nahrazeny pokyny Společenství

o státní podpoře na záchranu a restrukturalizaci podniků
v nesnázích z roku 1994 (40), které vstoupily v platnost
dne 23. prosince 1994 (dále jen „pokyny z roku 1994“),
následně pokyny z roku 1997, které vstoupily v platnost
dne 1. ledna 1998, a konečně pokyny z roku 1999,
které se staly použitelnými počínaje 1. červencem
2000, a to při zohlednění období na přizpůsobení
režimů podpory poskytnutého členským státům (viz
98. a 102. bod odůvodnění).

(40) Úř. věst. C 368, 23.12.1994, s. 12.
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(117) Pokyny z roku 1994 potvrzují politiku prováděnou

Komisí v oblasti podpor na záchranu (viz 114. bod
odůvodnění) a definují přesněji obsah a důsledky restruk
turalizačních plánů, které se mají předkládat (výhledy na
návrat k životaschopnosti v přiměřené době na základě
realistických předpokladů, zmírnění dopadů podpor na
konkurenční subjekty, zásada jediné podpory, snížení
kapacit v případě nadbytečných strukturálních kapacit
dotyčného odvětví, proporcionalita mezi podporou
a náklady a výhodami restrukturalizace, pokrytí sociál
ních nákladů restrukturalizace).

L 153/31

V.II.2 PODPORY PODNIKŮM PREFEKTUR FLORINA A KILKIS,
JEŽ BYLY PŘEDMĚTEM DRUHÉHO ROZHODNUTÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

a) Odvětví zemědělství
(122) V dopise ze dne 18. srpna 2005 řecké orgány uvedly, že

základní vyhláška, jíž se řídí poskytování podpor
(vyhláška č. 66336/B.1398/1993), odkazuje na průmys
lové podniky a podniky řemeslné výroby a že se její
ustanovení netýkala žádného zemědělského podniku.

(123) Komise bere na vědomí tato upřesnění a soudí proto, že
(118) V nezemědělském odvětví potvrzují pokyny z roku

1997, které jsou výsledkem pravidelného přezkumu poli
tiky prováděné Komisí v oblasti záchrany a restrukturali
zace podniků v obtížích, obsah pokynů z roku 1994.

nemusí analyzovat předmětný režim na základě pravidel
o státní podpoře platných pro odvětví zemědělství
v okamžiku poskytnutí podpor.

b) Nezemědělské odvětví
(119) Pokyny z roku 1999 zpřísňují podmínky poskytování

podpor na záchranu tím, že zavádějí přesnou lhůtu pro
předložení restrukturalizačního plánu. V oblasti restruk
turalizace jsou přísnější zejména s ohledem na malé
a střední podniky a stanoví možnost požadovat snížení
kapacit i v případě, kdy v odvětví nadbytečné strukturální
kapacity neexistují.

(120) Vzhledem k tomu, že vysvětlení poskytnutá řeckými

orgány v jejich dopise ze dne 9. srpna 2004 platí jak
pro odvětví zemědělství, tak pro nezemědělské odvětví,
může Komise jen konstatovat, stejně jak to již učinila pro
odvětví zemědělství, že žádná z informací poskytnutých
řeckými orgány neumožňuje zjistit, zda byly dodrženy
různé podmínky stanovené v pokynech z roku 1994,
1997 a 1999 (stačí jen uvést, že nic nenasvědčuje
tomu, že by podniky-příjemci předložily jakýkoli restruk
turalizační plán obsahující nutná kompenzační opatření).
Toto zjištění platí rovněž pro dodržení ustanovení popsa
ných v osmé zprávě o politice hospodářské soutěže.

(121) Bez podkladů, které by potvrzovaly dodržení výše uvede

ných podmínek, není Komise schopna zjistit, zda
podpory byly poskytnuty následně po předložení restruk
turalizačního plánu vykazujícího všechny náležitosti
stanovené v různých výše zmíněných předpisech (k nimž
patří zejména výhledy na návrat k životaschopnosti
v přiměřené době na základě realistických předpokladů,
zmírnění dopadů podpor na konkurenční subjekty,
zásada jediné podpory, snížení kapacit, proporcionalita
mezi podporou a náklady a výhodami restrukturalizace
a pokrytí sociálních nákladů restrukturalizace). Nemůže
se proto zbavit pochyb, jež vyjádřila při zahájení řízení
podle čl. 108 odst. 2 SFEU, a může tak dospět pouze
k závěru o neslučitelnosti předmětného režimu se
společným trhem.

(124) Komise, jež se při zahájení řízení domnívala, že režim byl

plánován pro podniky v obtížích, jelikož vyhláška
č. 66336/B.1398/1993 stanoví, že podniky musí být
po restrukturalizaci životaschopné (což neumožňovalo
vyloučit obtížný stav v okamžiku rozhodnutí o způsobi
losti pro získání podpory), musí přezkoumat slučitelnost
předmětných podpor na základě pravidel, která platila
pro podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků
v obtížích v okamžiku jejich poskytnutí.

(125) Pravidla, jež platila pro záchranu a restrukturalizaci

podniků v obtížích v okamžiku poskytnutí předmětných
podpor, byla postupně ustanovení bodů č. 177, 227
a 228 osmé zprávy o politice hospodářské soutěže,
pokyny z roku 1994 a pokyny z roku 1997.

(126) Pokud jde o dodržení ustanovení bodů č. 177, 227

a 228 osmé zprávy o politice hospodářské soutěže,
pokynů z roku 1994 a pokynů z roku 1997, poskytly
řecké orgány ve svém dopise ze dne 18. srpna 2005
stejná vysvětlení jako v případě zdůvodnění poskytnutí
podpor v prefekturách Kastorie a Euboia (tvrzení řeckých
orgánů popsaná v 57. bodě odůvodnění písm. a) až f)
jsou již uvedena v 56. bodě odůvodnění písm. a) až e)).
Analýza provedená Komisí v 110. až 121. bodě odůvod
nění je proto v tomto konkrétním případě nadále platná,
což znamená, že Komise není schopna se zbavit pochyb,
jež vyjádřila při zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2
SFEU, a že může dojít pouze k závěru o neslučitelnosti
předmětného režimu se společným trhem.

(127) V dopise ze dne 18. srpna 2005 se řecké orgány rovněž

pokusily zdůvodnit předmětné podpory skutečností, že
prefektury Florina a Kilkis sousedí s bývalou jugoslávskou
republikou Makedonií a že místní podniky velmi trpěly
nestabilitou a válečným stavem v regionu.
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(128) Kvůli tomuto odkazu na mimořádné události by snad

bylo možno uplatnit výjimku stanovenou v čl. 107
odst. 2 písm. b) SFEU, podle níž jsou s vnitřním trhem
slučitelné podpory určené k náhradě škod způsobených
přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými
událostmi. Řecké orgány ovšem neposkytly žádný prvek
analýzy, který by dokládal zmiňované potíže podniků
obou prefektur a příčinnou souvislost s nestabilitou
v regionu vyvolanou událostmi v Jugoslávii. Komise
kromě toho nemá k dispozici informace, jež by mohly
dokládat, že by se události zmiňované řeckými orgány
mohly projevovat po celou dobu trvání režimu. Komise
si konečně také klade otázku, proč se režim týkal jen
některých odvětví hospodářství obou prefektur, když by
zmiňované události měly mít logicky dopad na všechny
místní podniky ve všech odvětvích.

(129) Vzhledem k těmto skutečnostem Komise také nechápe,

jak by předmětný režim podpor mohl být způsobilý pro
uplatnění výjimky stanovené čl. 107 odst. 2 písm. b)
SFEU. Může proto opět dojít pouze k závěru o neslučitel
nosti předmětného režimu se společným trhem.

14.6.2012

a) Odvětví zemědělství
(132) Komise musí režim přezkoumat na základě pravidel

použitelných na státní podporu na záchranu a restruktu
ralizaci podniků v obtížích, která platila v okamžiku, kdy
byla podpora poskytnuta.

(133) Pokud jde o odvětví zemědělství, byla příslušná pravidla

zdůrazněna v 90. a 98. až 103. bodě odůvodnění.
Vzhledem k tomu, že platnost dotyčného režimu skon
čila dne 31. prosince 2005, je nutno přidat k seznamu
použitelných předpisů pokyny Společenství pro státní
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtí
žích (41) z roku 2004 (dále jen „pokyny z roku 2004“);
pokyny z roku 2004 vstoupily v platnost dne 10. října
2004 a zpřísnily podmínky stanovené pokyny z roku
1999 (zejména opět potvrdily, že příspěvek příjemce
k restrukturalizaci musí být skutečný a nezávislý na
podpoře). Navíc vzhledem k povaze příjemců (hospodář
ství s průmyslových chovem zvířat a hospodářství
zaměřená na produkci mléka) je oprávněné se domnívat,
že režim mohl zahrnovat jak prvovýrobu (pouze chov
zvířat), tak zpracování a uvádění na trh (např. hospodář
ství se zpracovatelskou linkou přímo na místě).

V.II.3 PODPORY TÝKAJÍCÍ SE

PREFEKTUR RHODOPE,
EVROS, XANTHI A DODECANESE, KTERÉ BYLY PŘED
MĚTEM TŘETÍHO ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(130) Vzhledem k tomu, že Komise ve svém rozhodnutí

o zahájení řízení uvedla, že na základě informací, které
má k dispozici, nemůže rozhodnout, zda obě vyhlášky
z roku 1989 a následující, které jsou uvedeny ve výše
uvedeném 50. až 52. bodě odůvodnění, představují nezá
vislý režim podpor nebo zda se jedná o nedílnou součást
celkového systému analyzovaného v různých zahájených
řízeních, a vzhledem k tomu, že řecké orgány ve svém
dopise ze dne 10. května 2006 neposkytly v tomto
ohledu žádné vysvětlení, bude slučitelnost podpor stano
vených vyhláškami s vnitřním trhem přezkoumána oddě
leně. Záruky stanovené vyhláškou č. 2/82257/0025/
18.12.2000 (viz 49. bod odůvodnění) budou rovněž
předmětem odděleného přezkumu, protože tato vyhláška
stanoví, že podniky-příjemci musí být povinně života
schopné a nikoli životaschopné až po restrukturalizaci,
jak je tomu v ostatních uváděných případech.

(134) Pokud jde o soulad s vlastními podmínkami, Komise se

domnívá, že ministerská vyhláška č. 1648/B22 ze dne
13. ledna 1994 a její následná změněná znění zavedla
restrukturalizaci půjček, kterou bylo možno využít pro
investování nebo vytvoření provozního kapitálu.

(135) Pokud jde o restrukturalizaci půjček vázanou na inves

tice, řecké orgány ve svém dopise ze dne 10. května
2006 neposkytly žádné informace, jež by Komisi umož
nily potvrdit, že restrukturované půjčky byly skutečně
vázány na již provedené investice. Komise proto nemůže
konstatovat, že byla splněna podmínka stanovená v 90.
bodě odůvodnění písm. a).

(136) Na základě dostupných informací není Komise podobně
(131) Pokud jde o vyhlášky uvedené ve 44. až 52. bodě

odůvodnění, bude se analýza skládat ze dvou základních
oblastí, a to zemědělské a nezemědělské, jak tomu bylo
také v případě režimů, jichž se týkala dvě první rozhod
nutí o zahájení řízení, přičemž nezemědělská oblast bude
rozdělena na několik částí: odvětví průmyslu, hotelových
služeb a řemeslné výroby na jedné straně a odvětví loďař
ství na straně druhé. Odvětví těžby, které bylo rovněž
zahrnuto do rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 108
odst. 2 SFEU, zde nebude nadále projednáváno, protože
řecké orgány ve svých dopisech ze dne 15. a 29. března
2011 uvedly, že dotyčná těžební činnost se týkala těžby
mramoru a kamene, čímž dotyčné podniky spadají do
rámce analýzy podpor poskytnutých odvětví průmyslu.

schopna dospět k nezpochybnitelnému závěru, že došlo
k dodržení podmínky stanovené v 90. bodě odůvodnění
písm. b), protože řecké orgány neposkytly v tomto
ohledu ve svém dopise ze dne 10. května 2006 žádné
podrobnosti.

(137) S ohledem na požadavek stanovený v 90. bodě odůvod

nění písm. c), Komise soudí, že došlo ke splnění druhé
možnosti, protože podniky-příjemci musely být života
schopnými po restrukturalizaci, a to na základě posou
zení vypracovaného bankami.

(41) Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2.
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(138) Pokud jde o restrukturalizaci půjček vázanou na vytvo

ření provozního kapitálu, dotyčný režim nemohl být
uplatněn v souladu se všemi podmínkami stanovenými
v 90. bodě odůvodnění, protože první požadavek (90.
bod odůvodnění písm. a)) výslovně stanoví, že půjčky
musí být vázány na investice.

(139) Pokud jde o podporu poskytovanou od 1. ledna 1998 až

do vstupu v platnost pokynů z roku 1994, platí analýza
provedená v 98. až 104. bodě odůvodnění také pro
podstatu tohoto konkrétního případu, protože řecké
orgány ve svém dopise ze dne 10. května 2006 nepo
skytly žádnou informaci, jež by Komisi umožnila
potvrdit, že byl za účelem získání předmětné podpory
předložen jakýkoli restrukturalizační plán provázený
povinným příspěvkem.

(140) Pokud jde konečně o podporu poskytovanou ode dne

vstupu v platnost pokynů z roku 2004, může Komise
pouze poznamenat, že řecké orgány ve svém dopise ze
dne 10. května nepředložily žádné skutečnosti, jež by
Komisi umožnily potvrdit, že byl za účelem obdržení
dotyčné podpory předložen restrukturalizační plán
provázený povinným vlastním příspěvkem. Komise
proto není schopna zbavit se všech pochyb vyjádřených
při zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy, a je
proto nucena dospět k závěru o neslučitelnosti předmět
ného režimu se společným trhem.

(141) V dopise ze dne 10. května se řecké orgány pokusily

odůvodnit předmětnou podporu válečným stavem
v sousedních regionech. Řecko vyjádřilo názor, že tyto
okolnosti učinily podporu způsobilou pro výjimku podle
čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy (viz 59. bod
odůvodnění písm. a)).
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máhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně
nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstna
ností, jakož i rozvoji regionů uvedených v
článku 349 (42) s ohledem na jejich strukturální,
hospodářskou a sociální situaci;

c) aby byla
podpora
se řídí
podniků
nedošlo.

tato výjimka použitelná, bylo by nutno, aby
byla poskytnuta v souladu s pravidly, jimiž
podpory na záchranu a restrukturalizaci
v obtížích, k čemuž, jak je doloženo výše,

(143) Komise není schopna zjistit, zda nelze použít čl. 107

odst. 2 písm. b) Smlouvy, a to z těchto důvodů:

a) v dopise ze dne 10. května 2006 řecké orgány sice
oprávněně zdůraznily, že během období provádění
režimu byl v dotyčných prefekturách jak celkový
HDP, tak HDP na obyvatele nižší než v ostatních
regionech země, ale zároveň uvedly, že HDP zazna
menal během stejného období určitý růst, což
dokládá, že válečný stav v sousedních regionech
neměl na hospodářství dotčených oblastí katastrofální
dopad;

b) jak dokládá popis právního základu režimu, k několika
jeho změnám došlo téměř deset let po ukončení bojů
v sousedních regionech, a nelze proto soudit, že
Řecko bylo nuceno zasáhnout kvůli válečnému stavu
v příhraničních oblastech a že existovala příčinná
souvislost mezi tímto stavem a potížemi podniků
(jako příklad stačí uvést tuto poznámku: ministerská
vyhláška č. 2/64046/0025/2003 ze dne 28. října
2004 uvedená ve 48. bodě odůvodnění zahrnuje
půjčky, které si mohly brát průmyslové podniky, tj.
případně podniky s průmyslovým chovem zvířat, až
do 31. prosince 2004).

(142) Komise nemůže přijmout tento názor z několika důvodů:
(144) Pokud jde o ostatní tvrzení řeckých orgánů v jejich

a) z hlediska předpisů je existence konfliktu považována
za mimořádnou událost, jež může spadat pouze pod
čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy, podle kterého jsou
slučitelné s vnitřním trhem podpory určené k náhradě
škod způsobených přírodními pohromami nebo
jinými mimořádnými událostmi;

b) v odvětví zemědělství je slučitelnost opatření podpory
posuzována na základě výjimky stanovené v čl. 107
odst. 3 písm. c) Smlouvy, který stanoví, že za sluči
telné s vnitřním trhem mohou být považovány
podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospo
dářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud
nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla
v rozporu se společným zájmem, a ne na základě
výjimky stanovené v čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy,
který stanoví, že za slučitelné s vnitřním trhem
mohou být považovány podpory, které mají napo

dopise ze dne 10. května 2006, Komise zdůrazňuje
následující (s výjimkou písm. b) platí tyto poznámky
pro všechna odvětví, na něž se vztahuje zahájené řízení):

a) potíže jako nedostatek dynamiky na místních trzích
nebo pokles poptávky nelze řešit pomocí podpory
poskytované podnikům v obtížích, aniž by se přistou
pilo k jejich restrukturalizaci. Vhodnější způsob
pomoci představují strukturální opatření;

b) podíl produkce masa v dotyčných prefekturách na
celkové řecké produkci nemá vůbec žádný vztah
s rizikem narušení hospodářské soutěže, které před
stavuje podpora poskytnutá mimo stanovený předpi
sový rámec (v tomto konkrétním případě se jedná
o podporu poskytnutou podnikům v obtížích bez
(42) Ostrovní regiony.
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restrukturalizačního plánu); podle judikatury Soud
ního dvora, pokud finanční podpora poskytnutá člen
ským státem posílí postavení určitého podniku ve
srovnání s ostatními podniky zapojenými do hospo
dářské soutěže (což je podstatou tohoto konkrétního
případu), může tato podpora představovat konku
renční zvýhodnění vůči ostatním podnikům, které
nejsou příjemci této pomoci (43);
c) záležitost životaschopnosti podniků ve smyslu stano
veném oběma ministerskými vyhláškami z roku 1989
bude řešena v tomto rozhodnutí níže;
d) tvrzení, podle nějž účet zřízený zákonem č. 128/75
nepředstavuje státní prostředek, bylo vyřešeno v 82.
bodě odůvodnění písm. d).

14.6.2012

(151) Komise musí přezkoumat předmětný režim z hlediska

pravidel, kterými se řídí podpory na záchranu a restruk
turalizaci podniků v obtížích.

(152) Pokud jde o stavbu lodí, platily pro záchranu a restruktu

ralizaci podniků v obtížích od vstupu v platnost minis
terské vyhlášky č. 1648/B.22 ze dne 13. ledna 1994 tyto
předpisy:

a) do 31. prosince 1998: směrnice Rady 90/684/EHS ze
dne 21. prosince 1990 o podporách na stavbu
lodí (44);
b) od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2003: nařízení
Rady (ES) č. 1540/98 ze dne 29. června 1998
o nových pravidlech pro podporu na stavbu lodí (45);

(145) Vzhledem k těmto důvodům je Komise nucena dospět

k závěru o neslučitelnosti předmětného režimu s vnitřním
trhem.

c) od 1. ledna 2004: rámec pro státní podporu na
stavbu lodí (46).

b) Odvětví průmyslu, řemeslné výroby a hotelových
služeb

(153) Ve svém dopise ze dne 10. května 2006 řecké orgány

(146) Komise musí přezkoumat předmětný režim z hlediska

pravidel, kterými se řídí podpory na záchranu a restruk
turalizaci podniků v obtížích.

(147) Stejně jako v případě podpor, jichž se týkala první dvě

řízení, platila pro záchranu a restrukturalizaci podniků
v obtížích v době poskytnutí předmětné podpory
pravidla stanovená postupně body č. 177, 227 a 228
osmé zprávy o politice hospodářské soutěže a pokyny
z roku 1994, 1997 a 1999. Ve zkoumaném případě je
k tomuto seznamu nutno přidat pokyny z roku 2004,
protože v některých prefekturách skončilo provádění
režimu k 31. prosinci 2005.

nepředložily žádnou informaci, která by Komisi umož
nila dospět k závěru, že předmětný režim podpory byl
prováděn v souladu s pravidly platnými pro záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích tohoto odvětví.
Komise proto není schopna zbavit se všech pochyb
vyjádřených při zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2
Smlouvy a je proto nucena dospět k závěru o neslučitel
nosti předmětného režimu s vnitřním trhem.

(154) Pokud jde o námořní přepravu, musí Komise podobně

přezkoumat předmětný režim z hlediska pravidel,
kterými se řídí podpory na záchranu a restrukturalizaci
podniků v obtížích.

(155) Od vstupu v platnost ministerské vyhlášky č. 1648/B.22
(148) Informace poskytnuté řeckými orgány v jejich dopise ze

dne 10. května 2006 a uvedené v 59. bodě odůvodnění
neobsahovaly žádné podrobnosti ohledně dodržení pravi
del, kterými se řídí záchrana a restrukturalizace podniků
v obtížích. Komise proto není schopna ověřit, zda byly
dodrženy body 177, 227 a 228 osmé zprávy o politice
hospodářské soutěže a pokyny z roku 1994, 1997, 1999
a 2004.

(149) Komise proto není schopna zbavit se všech pochyb

vyjádřených při zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2
Smlouvy a je proto nucena dospět k závěru o neslučitel
nosti předmětného režimu se společným trhem.
c) Odvětví loďařství

(150) Slučitelnost předmětného režimu s vnitřním trhem bude

posuzována ze dvou hledisek, protože pojem „odvětví
loďařství“ zahrnuje jak stavbu lodí, tak lodní přepravu.

(43) Viz poznámka pod čarou č. 24, věc C-730/79, body č. 11 a 12.

ze dne 13. ledna 1994 platily a nadále platí pro záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích v odvětví loďařství
tyto předpisy:
a) finanční a daňová opatření ohledně využívání plavidel
registrovaných ve Společenství (47);
b) pokyny Společenství ke státní podpoře v námořní
dopravě z roku 1997 (48);
c) pokyny Společenství ke státní podpoře v námořní
dopravě z roku 2004 (49).

(44) Úř. věst. L 380, 31.12.1990, s. 27.
(45) Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 1.
(46) Úř. věst. C 317, 30.12.2003, s. 11. Tento rámec byl poprvé
rozšířen v roce 2006 (Úř. věst. C 260, 28.10.2006, s. 7) a podruhé
v roce 2008 (Úř. věst. C 173, 8.7.2008, s. 3).
(47) SEK(89) 921 v konečném znění, 3. srpen 1989.
(48) Úř. věst. C 205, 5.7.1997, s. 5.
(49) Úř. věst. C 13, 17.1.2004, s. 3.
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(156) Ve svém dopise ze dne 10. května 2006 řecké orgány

opět nepředložily žádnou informaci, která by Komisi
umožnila dospět k závěru, že předmětný režim podpory
byl prováděn v souladu s pravidly platnými pro záchranu
a restrukturalizaci podniků v obtížích tohoto odvětví.
Komise proto není schopna zbavit se pochyb vyjádře
ných při zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy
a je proto nucena dospět k závěru o neslučitelnosti před
mětného režimu s vnitřním trhem.

d) Podpory poskytnuté v prefekturách Lesbos, Samos,
Chios a Dodecanese, kterých se rovněž týkalo třetí
rozhodnutí o zahájení řízení

L 153/35

(160) Pokud jde o druhý předpoklad, je nutno zvážit dva

scénáře: podpora byla poskytnuta podnikům v obtížích
nebo byla poskytnuta podnikům životaschopným.

(161) V případě prvního scénáře zůstává platná analýza

provedená ve 146. až 149. bodě odůvodnění, přičemž
vysvětlení podaná řeckými orgány v jejich dopise ze dne
10. května 2006 neodstraňují pochyby vyjádřené při
zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy, a Komise
je proto nucena dospět k závěru o neslučitelnosti před
mětného režimu s vnitřním trhem.

(157) Protože Komise neměla dostatečné informace, posoudila

v rámci řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy dva před
poklady:

a) podpora poskytnutá na základě ministerské vyhlášky
č. 2041901 ze dne 16. května 1989 a ministerské
vyhlášky č. 2078809 ze dne 10. října 1989 a jejich
pozměněných znění spadala do stejného rámce jako
byl rámec stanovený vyhláškami uvedenými ve 44. až
48. bodě odůvodnění;

b) podpora byla součástí systému financování, který
nebyl postaven na stejných základech.

(158) V dopise ze dne 10. května 2006 řecké orgány prohlá

sily, že obě ministerské vyhlášky vydané v roce 1989
stanovily, že podniky musí být životaschopné před
a po restrukturalizaci svých dluhů. Komise toto prohlá
šení nemůže přijmout, protože se po přezkumu ukazuje,
že ani jedna z obou dotyčných vyhlášek neříká, že
podniky musely být životaschopné před a po restruktu
ralizaci dluhů. Komise proto posoudí slučitelnost
podpory stanové oběma vyhláškami a jejich pozměně
nými zněními nejenom na základě předpokladů uvede
ných ve 157. bodě odůvodnění, ale také s tím, že
u druhého předpokladu nevyloučí možnost, že tato
podpora mohla být poskytována podnikům v obtížích.

(159) Pokud jde o první předpoklad uvedený ve 157. bodě

odůvodnění, Komise je nucena dospět k závěru, že
v případě, pokud obě ministerské vyhlášky vydané
v roce 1989 a jejich pozměněná znění spadají do stej
ného rámce, jako byl rámec stanovený ministerskými
vyhláškami uvedenými ve 44. až 48. bodě odůvodnění,
zůstává v platnosti analýza provedená ve 146. až 149.
bodě odůvodnění, a protože vysvětlení podaná řeckými
orgány v jejich dopise ze dne 10. května 2006 neodstra
ňují pochyby vyjádřené při zahájení řízení podle čl. 108
odst. 2 Smlouvy, je Komise nucena dospět k závěru
o neslučitelnosti předmětného režimu s vnitřním trhem.

(162) V případě druhého scénáře Komise rovněž poznamenává,

že vysvětlení podaná řeckými orgány v jejich dopisech ze
dne 10. května 2006, 15. března 2011 a 29. března
2011 neumožňují zjistit, zda provozní kapitál vytvořený
využitím dotovaných půjček financoval způsobilé inves
tice ve smyslu předpisů Unie v oblasti regionální podpory
(od vstupu v platnost ministerské vyhlášky č. 2041901
ze dne 16. května 1989 platily jako předpisy sdělení
Komise o metodě použití čl. 92 odst. 3 písm. a) a c)
na regionální podporu (50) a následně pokyny k regionální
podpoře z roku 1998 (51)). Komise je proto nucena
dospět k závěru o neslučitelnosti předmětného režimu
s vnitrním trhem.

(163) V případě, že tento provozní kapitál nefinancoval způso

bilé investice ve smyslu stanoveném předpisy Unie
v oblasti regionální podpory, musí Komise přezkoumat,
zda nelze podporu poskytnutou na vytvoření tohoto
kapitálu, která by tak představovala podporu na provoz,
prohlásit za slučitelnou na základě příslušných ustano
vení předpisů Unie v oblasti regionální podpory.
V tomto ohledu si Komise přeje zdůraznit, že přísluší
dotyčnému členskému státu za účelem splnění jeho
povinnosti spolupráce s Komisí poskytnout všechny
poznatky, aby bylo Komisi umožněno ověřit slučitelnost
předmětné podpory (52). Protože informace v různých
dopisech zaslaných řeckými orgány neumožnily Komisi
ověřit soulad s ustanoveními předpisů Unie v oblasti
regionální podpory, může Komise dospět pouze k závěru
o neslučitelnosti předmětného režimu s vnitřním trhem.

Podpora ve formě záruk poskytnutých na základě
ministerské vyhlášky č. 2/82257/0025 ze dne
18. prosince 2000 (viz 49. bod odůvodnění)
(164) Záruku

poskytnutou
na
základě
vyhlášky
č. 2/82257/0025 ze dne 18. prosince 2000 nelze pova
žovat za nástroj pomoci při restrukturalizaci podniku

(50) Úř. věst. C 212, 12.8.1988, s. 2.
(51) Úř. věst. C 74, 10.3.1998, s. 9.
(52) Rozsudek Soudu prvního stupně (nyní Tribunál) ve věci T-171,
Regione autonoma della Sardegna v. Komise, Sb. rozh. 2005, s. II –
2123, bod 129.
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pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (53), je-li v případech
protiprávní podpory přijato záporné rozhodnutí, Komise
rozhodne, že dotyčný členský stát učiní všechna
nezbytná opatření, aby příjemce podporu navrátil
(v tomto konkrétním případě se jedná o všechny
podniky, které využily možností zkoumaných minister
ských vyhlášek). Řecko musí učinit všechna nezbytná
opatření, aby od příjemců získalo zpět poskytnutou
neslučitelnou podporu. V souladu s ustanoveními bodu
č. 42 oznámení Komise s názvem „Cesta k účinnému
provádění rozhodnutí Komise, jimiž se členským státům
nařizuje zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory“ (54) má Řecko lhůtu čtyři měsíce od oznámení
tohoto rozhodnutí na jeho provedení. Podpora, která má
být vrácena, musí zahrnovat úroky vypočítané v souladu
s nařízením Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 659/1999,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES (55).

v obtížích, jako je tomu v případě ostatních vyhlášek,
jichž se toto rozhodnutí týká, protože ministerská
vyhláška č. 2/82257/0025 stanoví, že záruka může být
poskytnuta pouze životaschopným podnikům a ne
podnikům, které se stanou životaschopnými až po
restrukturalizaci dluhů. Tuto záruku je proto nutno
přezkoumat podle použitelných předpisů o státní
podpoře.

(165) Od vstupu v platnost ministerské vyhlášky č. 2/

82257/0025 ze dne 18. prosince 2000 se záruky až
do 31. prosince 2005 (ukončení provádění režimu) řídily
sdělením z roku 2000.

(166) Sdělení z roku 2000 stanoví, že Komise musí posuzovat

slučitelnost podpory vázané na poskytnutí záruky na
základě předpisů platných pro jiné formy podpory,
a uvádí různé rámce a pokyny použitelné v dotyčných
odvětvích. Záruku lze navíc pouze přijmout, pokud je její
využití smluvně vázáno na konkrétní podmínky, jež
mohou vést až k povinnému vyhlášení úpadku příjemce
nebo jiným podobným opatřením.

(171) Toto rozhodnutí musí být provedeno okamžitě, a to

zejména s ohledem na navrácení všech jednotlivých
podpor poskytnutých v rámci režimu podpory při vylou
čení jednotlivých podpor poskytnutých na konkrétní
projekty, které splňovaly v okamžiku poskytnutí podpory
všechny podmínky stanovené v nařízení o blokové
výjimce nebo v nařízení o podpoře de minimis použitelné
podle článků 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne
7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy
o založení Evropského společenství na určité kategorie
horizontální státní podpory (56) či podle režimu podpory
schváleného Komisí.

(167) V tomto konkrétním případě řecké orgány nepředložily

k poskytnutým zárukám žádné informace. Komise proto
tyto záruky nemůže posoudit na základě různých před
pisů použitelných v dotyčných odvětvích nebo ověřit,
zda opatření podpory nemohlo přesáhnout příslušnou
platnou míru nezbytně nutnou pro podniky, které se
nenacházejí v obtížích (v odpovědi na třetí rozhodnutí
o zahájení řízení řecké orgány navíc neposkytly žádné
informace o dodržení různých předpisů).

14.6.2012

(172) Článek 15 nařízení (ES) č. 659/1999 ovšem stanoví, že

pravomoci Komise ve věci navrácení podpory podléhají
promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůta počíná dnem, kdy je
protiprávní podpora udělena příjemci buď jako jednotlivá
podpora, nebo v rámci režimu podpory. Jakékoli
opatření přijaté Komisí nebo členským státem jednajícím
na žádost Komise, týkající se protiprávní podpory,
přerušuje běh promlčecí lhůty a každým přerušením
počíná lhůta běžet znovu.

(168) Za těchto okolností Komise nemůže dojít k závěru, že

podpora poskytnutá formou záruk na základě minis
terské vyhlášky č. 2/82257/0025 ze dne 18. prosince
2000 je slučitelná s vnitřním trhem.

VI. ZÁVĚR
(169) Komise zjišťuje, že Řecko provedlo předmětná opatření

podpory protiprávně porušením čl. 108 odst. 3 Smlouvy.
Předchozí analýza dokládá, že podporu nelze prohlásit za
slučitelnou s vnitřním trhem, protože Řecko nepředložilo
žádné informace, které by potvrzovaly dodržení různých
uvedených předpisů, a Komise proto není schopna
odstranit pochyby vyjádřené při zahájení různých řízení.
V této souvislosti Komise připomíná, že přísluší dotyč
nému členskému státu za účelem splnění jeho povinnosti
spolupráce s Komisí poskytnout všechny poznatky, aby
bylo Komisi umožněno ověřit slučitelnost předmětné
podpory.

(170) V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 659/1999

ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí

(173) V tomto konkrétním případě se Komise za účelem navrá

cení podpory může vracet zpět k těmto termínům:

a) v případě podpory, jíž se týkalo první řízení: 1. říjen
1993 vzhledem ke skutečnosti, že Komise přijala
první opatření dne 27. května 2003, zatímco minis
terská vyhláška č. 69836/B1461, která byla přijata
dne 14. září 1993, byla zveřejněna v řeckém vládním
věstníku dne 1. října 1993, kdy také vstoupila v plat
nost;
(53)
(54)
(55)
(56)

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.
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L 142, 14.5.1998, s. 1.
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b) v případě podpory, jíž se týkalo druhé řízení:
22. duben 1994 vzhledem ke skutečnosti, že Komise
přijala první opatření dne 22. dubna 2004;
c) v případě podpory, jíž se týkalo třetí řízení:
12. listopad 1994 vzhledem ke skutečnosti, že
Komise přijala první opatření dne 12. listopadu 2004,
PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ

Článek 1

L 153/37

Řecko zajistí, aby toto rozhodnutí bylo provedeno do čtyř
měsíců ode dne jeho oznámení.
Článek 5
1.
Do dvou měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí
poskytne Řecko Komisi následující informace:
a) seznam příjemců, kteří na základě režimů uvedených
v článku 1 obdrželi podporu, a celkovou částku podpory,
kterou každý z nich obdržel v rámci dotyčného režimu;

Režimy podpory v podobě restrukturalizace dluhů, které Řecko
provedlo protiprávně při porušení čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování Evropské unie v prefekturách Kastorie, Euboia,
Florina, Kilkis, Rhodope, Evros, Xanthi a Dodecanese a na ostro
vech Lesbos, Samos a Chios, jsou neslučitelné s vnitřním trhem.

b) celkovou částku (hlavní částka a úroky), kterou má každý
příjemce navrátit v případě podpory, která nespadá pod
pravidlo de minimis;

Článek 2

c) podrobný popis opatření již přijatých a plánovaných
k dosažení souladu s tímto rozhodnutím;

Jednotlivá podpora poskytnutá v rámci jednoho z režimů
uvedených v článku 1 nepředstavuje podporu, pokud
v okamžiku svého poskytnutí splňovala podmínky stanovené
v jednom z předpisů přijatých podle článku 2 nařízení (ES)
č. 994/98 použitelného v okamžiku poskytnutí podpory.
Článek 3
1.
Řecko si vyžádá neslučitelnou podporu, která byla posky
tnuta v rámci režimů uvedených v článku 1, od příjemců zpět.
2.
Částky, které mají být navráceny, podléhají úrokům ode
dne, kdy byly příjemcům dány k dispozici, až do dne, kdy byly
skutečně získány zpět.

d) doklady prokazující, že příjemcům bylo nařízené podporu
vrátit.
2.
Řecko informuje Komisi o vývoji vnitrostátních opatření
přijatých s cílem provést toto rozhodnutí až do úplného navrá
cení podpory poskytnuté na základě režimu uvedeného
v článku 1. Na žádost Komise neprodleně předloží informace
o již přijatých a plánovaných opatřeních k dosažení souladu
s tímto rozhodnutím. Bude rovněž poskytovat podrobné infor
mace o částkách podpory a úrocích, které příjemci již vrátili.
Článek 6

3.
Výše úroků se vypočte jako složený úrok podle kapitoly
V nařízení (ES) č. 794/2004.

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

4.
S účinkem ode dne oznámení tohoto rozhodnutí Řecko
zruší všechny neprovedené platby v rámci režimů podpory
uvedených v článku 1.

V Bruselu dne 19. října 2011.

Článek 4

Za Komisi

Navrácení podpory poskytnuté v rámci režimů uvedených
v článku 1 musí být okamžité a účinné.

Dacian CIOLOȘ

člen Komise

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2012 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 310 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

840 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

100 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

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 DVD.
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
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
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
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