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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 18ηr Νοεµβρου 1997
σον αφορ τιr αντεγγυσειr που χοργησε το οµσπονδο κρτοr τηr Σαξοναr-νχαλτ για
την κλυψη εγγυσεων που χοργησε η Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH υπρ
προβληµατικν επιχειρσεων
(Το κεµενο στη γερµανικ γλσσα εναι το µνο αυθεντικ)
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/276/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 92 και 93,
τη συµφωνα για την δρυση του Ευρωπαϊκο Οικονοµικο
Χρου, και ιδωr το ρθρο 61,
Αφο ταξε στα λλα κρτη µλη και τουr λοιποr ενδιαφερµενουr προθεσµα για να υποβλουν τιr παρατηρσειr
τουr σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr συνθκηr
ΕΚ,
Εκτιµνταr τα ακλουθα:

Ι
Στιr 9 Οκτωβρου 1996, η Επιτροπ αποφσισε να κινσει
τη διαδικασα του ρθρου 93 παργραφοr 2 τηr συνθκηr
ΕΚ σον αφορ την εφαρµογ κοινο προγρµµατοr ενισχσεων του οµσπονδου κρτουr τηr Σαξοναr-νχαλτ και
τηr Bürgschaftsbank (τρπεζα εγγυσεων) Sachsen-Anhalt
GmbH (στο εξr: «η Bürgschaftsbank»).
Στο πλασιο του «Sonderbürgschaftsprogramms “Liquiditätssicherung”» (ειδικο προγρµµατοr παροχr εγγυσεων
για την κλυψη των ρευστν διαθεσµων), η Bürgschaftsbank χοργησε υπρ επιχειρσεων µε δρα το οµσπονδο
κρτοr τηr Σαξοναr-νχαλτ, οι οποεr αντιµετωπζουν,
λγω εξωτερικν, απρβλεπτων παραγντων, δυσχρειεr
ρευσττηταr που θτουν σε κνδυνο την επιβωσ τουr,
εγγυσειr που καλπτουν ωr το 90 % του ποσο των
δανεων, τα οποα οι υπ εξταση επιχειρσειr πρεπε να
λβουν απ ιδιωτικ ιδρµατα και τα οποα δεν θα µποροσαν να αποκτσουν χωρr την παροχ αυτr τηr κλυψηr.
Το πργραµµα ρχισε να εφαρµζεται τον ∆εκµβριο του

1994· σχετικr αιτσειr γιναν αποδεκτr ωr το τλοr του
1995. Το οµσπονδο κρτοr τηr Σαξοναr-νχαλτ παρσχε
συνολικ αντεγγηση για την κλυψη αρχικο ποσο
ψουr 100 εκατ. DEM. Το ποσ αυτ µειθηκε τον Απρλιο
του 1996, δηλαδ µετ τη λξη τηr προθεσµαr για την
υποβολ των αιτσεων, σε 16 εκατ. DEM. Το οµσπονδο
κρτοr εκπροσωπεται στην επιτροπ γκρισηr τηr Bürgschaftsbank. Αποφσειr για τη χοργηση καλυπτµενων
απ την αντεγγηση του οµσπονδου κρτουr εγγυσεων
δεν ταν δυνατν να ληφθον χωρr την γκριση των
εκπροσπων τηr κυβρνησηr του οµσπονδου κρτουr.
Το καθεστr ενισχσεων, το οποο δεν κοινοποιθηκε,
κατ παρβαση του ρθρου 93 παργραφοr 3 τηr συνθκηr
ΕΚ, εφαρµστηκε το 1994 και το 1995 (προβλεφθεσα περοδοr υποβολr αιτσεων για τη χοργηση εγγησηr).
Η Επιτροπ εχε ενδοιασµοr σον αφορ το συµβιβσιµο
του καθεσττοr ενισχσεων µε την κοιν αγορ, δεδοµνου
τι στιr επιχειρσειr των οποων απειλεται η επιβωση
παρχεται η δυναττητα να συνεχσουν τιr δραστηριτητr
τουr χωρr να πληρονται τα κριτρια που ορζονται στιr
κοινοτικr κατευθυντριεr γραµµr σον αφορ τιr κρατικr ενισχσειr για τη δισωση και την αναδιρθρωση
προβληµατικν επιχειρσεων (στο εξr: «κατευθυντριεr
γραµµr») (1).
Με επιστολ τηr 22αr Οκτωβρου 1996, η Γερµανα ενηµερθηκε για την απφαση τηr Επιτροπr να κινσει τη
διαδικασα και κλθηκε να υποβλει τιr παρατηρσειr τηr
επ του θµατοr. Τα λλα κρτη µλη και οι λοιπο ενδιαφερµενοι ενηµερθηκαν µε δηµοσευση τηr παροσαr επιστολr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων (2), και κλθηκαν να υποβλουν τιr παρατηρσειr
τουr.
Η Γερµανα υπβαλε τιr παρατηρσειr τηr µε επιστολ τηr
18ηr ∆εκεµβρου 1996. Τα λλα κρτη µλη και οι λοιπο
ενδιαφερµενοι δεν υπβαλαν παρατηρσειr.
(1) ΕΕ C 368 τηr 23. 12. 1994, σ. 12.
(2) ΕΕ C 35 τηr 4. 2. 1997, σ. 10.
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ΙΙ
Οι µτοχοι τηr Bürgschaftsbank, εταιρεαr περιορισµνηr
ευθνηr, εναι πντε περιφερειακο οικονοµικο φορεr,
πντε βιοµηχανικ, εµπορικ και βιοτεχνικ επιµελητρια
του οµσπονδου κρτουr, ντεκα πιστωτικ ιδρµατα,
καθr και τρειr ασφαλιστικr εταιρεεr. Το κεφλαιο τηr
εταιρεαr ανρχεται σε 16 146 000 DEM.
Σµφωνα µε τιr διατξειr του ειδικο προγµµµατοr εγγυσεων για την κλυψη των ρευστν διαθεσµων που περιγρφεται στο τµµα Ι, οι επιχειρσειr που αντιµετωπζουν
δυσχρειεr ρευσττηταr οφειλµενεr σε εξωτερικοr, απρβλεπτουr στο πλασιο τηr οµαλr λειτουργαr παργοντεr,
δντανται να υποβλουν ατηση στη Bürgschaftsbank για
την παροχ εγγυσεων εναποµεναντοr υπολοπου, προκειµνου να καλψουν τραπεζικ δνεια ωr το 90 % του
ποσο τηr πστωσηr, τα οποα δεν θα µποροσαν να
αποκτσουν χωρr τη χοργηση εγγυσεων ελλεψει
παροχr επαρκν ασφαλειν απ τιr διεr. Κθε επιχερηση η οποα καταθτει ατηση πρπει να υποβλει σχδιο οικονοµικr εξυγανσηr και εποµνωr να καταδεξει τι
η εγγηση θα συµβλει στην ανκαµψη τηr οικονοµικr
κατστασηr τηr επιχερησηr.
Οι εγγυσειr παρχονγται για περοδο τριν ετν κατ’
αντατο ριο και περιορζονται στο αντατο ποσ των 2
εκατ. DEM αν επιχερηση. Σµφωνα µε το γρµµα των
διατξεων που διπουν την παροχ εγγυσεων, ορζεται τι
οι εγγυσειr χορηγονται, καταρχν, µνο σε επιχειρσειr
που χουν την δρα τουr στη Σαξονα-νχαλτ, που απασχολον προσωπικ που δεν υπερβανει τα 250 τοµα και των
οποων ο κκλοr εργασιν εναι µικρτεροr των 40 εκατ.
DEM. Ωστσο, δεν αποκλεεται ρητ τη παροχ εγγυσεων
υπρ µεγλων επιχειρσεων  εταιρειν που αναπτσουν
δραστηριτητεr σε οικονοµικοr τοµεr για τουr οποουr
ισχουν ιδιατεροι καννεr ενσχυσηr. Οι εγγυηθεσεr
πιστσειr χορηγονται ωr πιστσειr σταθερο επιτοκου µε
επιτκιο κατ 1 % χαµηλτερο του συνθουr επιτοκου για
αντστοιχεr πιστσειr. Η Bürgschaftsbank λαµβνει για
την εγγηση να εφπαξ ποσ για την κλυψη διοικητικν
εξδων 2 %, καθr και ετσια προµθεια 1 % του ποσο τηr
εγγησηr.
Προϋπθεση για τη χοργηση τηr αντεγγησηr απ το
οµσπονδο κρτοr τηr Σαξοναr-νχαλτ, πωr περιγρφεται στο τµµα Ι, εναι τι οι υπ εξταση εγγυσειr πρπει
να παρχονται αποκλειστικ σε µικροµεσαεr επιχειρσειr
(χωρr αναφορ στον κοινοτικ ορισµ τηr ννοιαr
«ΜΜΕ») καθr και σε ανεξρτητουr επαγγελµατεr οι
οποοι δεν διαθτουν επαρκεr ασφλειεr που συνθωr
απαιτονται απ τα πιστωτικ ιδρµατα για τη σναψη
δανεων.
Ο χρηµατοοικονοµικr κνδυνοr κατανµεται, εποµνωr, ωr
εξr:
∆ανειστr (πιστωτικ δρυµα):
Bürgschaftsbank:
Οµσπονδο κρτοr τηr Σαξοναr-νχαλτ:

10 %
9%
81 %.

Το οµσπονδο κρτοr εκπροσωπεται στην επιτροπ
γκρισηr τηr Bürgschaftsbank. Οι αποφσειr για την
παροχ εγγυσεων που καλπτονται απ την αντεγγηση
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του οµσπονδου κρτουr δεν µπορον να λαµβνονται
χωρr την γκριση των εκπροσπων τηr κυβρνησηr του
οµσπονδου κρτουr.
Η Bürgschaftsbank χοργησε συνολικ σε 39 επιχειρσειr
εγγυσειr εναποµνοντοr υπολοπου καλυπτµενεr απ την
αντεγγηση του οµσπονδου κρτουr τηr Σαξοναr-νχαλτ,
αξαr µεταξ 18 000 DEM και 1,8 εκατ. DEM. Ο αριθµr
των εργαζοµνων στιr αποδκτριεr επιχειρσειr κυµαινταν
απ 2 ωr 174 τοµα. Η τελευταα εγγυση εγκρθηκε τον
Απρλιο του 1996. Απ το συνολικ αντατο ποσ των 100
εκατ. DEM, το οποο εχε αρχικ προβλεφθε για την
αντεγγηση, χρησιµοποθηκαν στην πραγµατικτητα µνο
15,645 εκατ. DEM, µε αποτλεσµα το αντατο ποσ να
µειωθε τον Απρλιο του 1996 σε 16 εκατ. DEM.
ΙΙΙ
Η γερµανικ οµοσπονδιακ κυβρνηση, σµφωνα µε πληροφορεr που χει στη διθεσ τηr, θερησε τι η νταση
ενσχυσηr, στιr περιπτσειr εφαρµογr του ειδικο προγρµµατοr παροχr εγγυσεων για την κλυψη των
ρευστν διαθεσµων, εναι µικρτερη απ το ριο που προβλπεται στον καννα «de minimis». Η οµοσπονδιακ
κυβρνηση πληροφρησε, εξλλου, την Επιτροπ τι η επιτροπ γκρισηr βασστηκε για την εφαρµογ του καθεσττοr ενισχσεων στον ορισµ των µικροµεσαων επιχειρσεων που αναφρεται στην σσταση τηr Επιτροπr, τηr 3ηr
Απριλου 1996. Επιπλον, τα προβλµατα που αντιµετωπζουν οι αποδκτριεr επιχειρσειr, δεν αποτελον δυσχρειεr
κατ την ννοια των κατευθυντριων γραµµν αλλ µνο
προβλµατα ρευσττηταr που απορρουν απ απλρωτεr
απαιτσειr  απ καθυστερσειr πληρωµν εκ µρουr των
πελατν. Τα χαµηλ δια κεφλαια των εν λγω επιχειρσεων µια συνθηr κατσταση, κατ την ποψη τηr γερµανικr οµοσπονδιακr κυβρνησηr, για ανατολικογερµανικr επιχειρσειr και αποτλεσµα τηr διαρεσηr τηr Γερµαναr πριν απ το 1990 κατστησαν δυσχερστερη την
επλυση των οικονοµικν προβληµτων. Το καθεστr ενισχσεων δεν πρπει, εξλλου, να συµβλει στην αναδιρθρωση των δικαιοχων επιχειρσεων για την αποκατσταση τηr αποδοτικτηταr γεγονr το οποο θα απαιτοσε την κατρτιση ενr σχεδου αναδιρθρωσηr αλλ
µνο στην οικονοµικ εξυγανση καταρχν βισιµων επιχειρσεων.
σον αφορ την προϋπθεση σµφωνα µε την οποα µνο
επιχειρσειr µε δρα τη Σαξονα-νχαλτ δνανται να εναι
επιλξιµεr για ενσχυση, η γερµανικ οµοσπονδιακ
κυβρνηση πληροφρησε την Επιτροπ τι η επιτροπ
γκρισηr επλεξε επσηr δο επιχειρσειr µε δρα την Κτω
Σαξονα και τη Βρειο Ρηνανα-Βεστφαλα, οι οποεr εχαν
µνο τιr θυγατρικr τουr στη Σαξονα-νχαλτ.
σον αφορ την ανγκη να περιοριστε το ποσ τηr ενσχυσηr στο ελχιστο απαιτοµενο για την επτευξη των
επιδιωκµενων στχων, η γερµανικ οµοσπονδιακ
κυβρνηση επεσµανε τιr διατξειr του προϋπολογισµο
του οµσπονδου κρτουr τηr Σαξοναr-νχαλτ, σµφωνα µε
τιr οποεr οι δηµσιεr υπηρεσεr, κατ τη διεκπεραωση
χρηµατοοικονοµικν συναλλαγν του ∆ηµοσου, οφελουν
να επιτυγχνουν τα καλτερα δυνατ αποτελσµατα µε το
χαµηλτερο κστοr.
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IV
Οι εγγυσειr που χοργησε η Bürgschaftsbank, στο πλασιο του ειδικο προγρµµατοr παροχr ενισχσεων για την
κλυψη των ρευστν διαθεσµων, συνιστον κρατικr ενισχσειr κατ την ννοια του ρθρου 92 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr ΕΚ και του ρθρου 61 παργραφοr 1 τηr συµφωναr ΕΟΧ, δεδοµνου τι καλπτονται κατ 90 % απ
αντεγγηση του οµσπονδου κρτουr τηr Σαξοναr-νχαλτ
και εγκρθηκαν µε τη συµµετοχ των κρατικν αρχν.
Εγγυσειr καλυπτµενεr απ αντεγγυσειr δεν ταν δυνατν να χορηγηθον χωρr την γκριση τηr κυβρνησηr του
οµσπονδου κρτουr.
Ο κνδυνοr που επωµζεται η Bürgschaftsbank, περιορζεται
στο 9 % του ποσο τηr εγγυηµνηr πστωσηr. Ο κνδυνοr
καλφθηκε µε ετσια προµθεια εγγησηr ψουr 1 % του
ποσο τηr εγγησηr. Η τρπεζα λαβε εποµνωr για τον
κνδυνο που επωµσθηκε επασφλιστρο 10 % Ο δανειστr
εφρµοσε στο συνολικ ποσ τηr πστωσηr το σνηθεr
ετσιο επιτκιο που ισχει για τιr εγγυηµνεr πιστσειr
µεον 1 % προκειµνου να καλψει τον κνδυνο που επωµζεται, ψουr 10 % του συνολικο ποσο τηr πστωσηr. Τα
εµπλεκµενα πιστωτικ ιδρµατα εφρµοσαν εποµνωr για
τον χρηµατοοικονοµικ κνδυνο που επωµσθηκαν υψηλ
επιτκιο σε σχση µε τα συνθη επιτκια τηr αγορr για
δνεια λειτουργαr, το οποο θα επαρκοσε να καλψει τον
εναποµεναντα κνδυνο που συνδεται µε τη χοργηση ανεπαρκr εγγυηµνων πιστσεων υπρ επιχειρσεων µε δυσχρειεr ρευσττηταr. Ο δικαιοχοr δηλαδ κθε επιχερηση η οποα χει λβει εγγυηµνο δνειο λειτουργαr
δεν κατβαλε στο κρτοr προµθεια για τη συνδροµ του
υπ µορφ αντεγγησηr. Το στοιχεο ενσχυσηr που εµπεριχεται στο µτρο στριξηr εκτιµται εποµνωr βσει
του ποσο που καλπτεται απ την αντεγγηση των δηµσιων αρχν σε 81 % τηr πστωσηr που χορηγθηκε στην
υπ εξταση επιχερηση.
Το καθεστr ενσχυσηr δεν δναται να θεωρηθε τι συµβιβζεται µε την κοιν αγορ σµφωνα µε το ρθρο 92
παργραφοr 3 στοιχεο γ) τηr συνθκηr ΕΚ σε σχση µε τιr
κατευθυντριεr γραµµr, δεδοµνου τι οι διατξειr που
διπουν τη χοργηση τηr ενσχυσηr:
 δεν αποκλεουν ρητ απ την ενσχυση τιr επιχειρσειr
που αναπτσουν δραστηριτητεr σε οικονοµικοr
τοµεr για τουr οποουr ισχουν ειδικο κοινοτικο
καννεr σον αφορ τιr κρατικr ενισχσειr (βλπε
σηµεο 2.2 των κατευθυντριων γραµµν), οτε περιχουν στοιχεα που να επιτρπουν στην Επιτροπ να
διαπιστσει εν ευθυγραµµζονται µε τιr σχετικr διατξειr που εφαρµζονται στιr κρατικr ενισχσειr σε
ορισµνουr οικονοµικοr τοµεr,
 δεν αποκλεουν ρητ απ την εφαρµογ του καθεσττοr ενισχσεων τιr µεγλεr επιχειρσειr και δεν προβλπουν αντστοιχη προηγοµενη κοινοποηση,
 δεν προβλπουν καννεr σρευσηr µε λλεr ενισχσειr
διου σκοπο,
 δεν απαγορεουν οτε αποκλεουν την εκ νου
χοργηση  παρταση των εγγυσεων,
 δεν περιορζουν την ενσχυση στην περοδο που απαιτεται για την κατρτιση αναγκαου βισιµου σχεδου
αναδιρθρωσηr,
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 προβλπουν µνο την υποβολ σχεδου οικονοµικr
εξυγανσηr τηr επιχερησηr αντ την υποβολ ενr σχεδου αναδιρθρωσηr (σηµεο 3.2 των κατευθυντριων
γραµµν),
 δεν περιορζουν ρητ το ποσ τηr ενσχυσηr στο ελχιστο που απαιτεται για την αναδιρθρωση  δισωση
τηr οικεαr επιχερησηr.
Οι διατξειr του υπ εξταση καθεσττοr ενισχσεων δεν
εναι, εποµνωr κατλληλεr για την πλρωση των βασικν
κριτηρων που ορζονται για τιr ενισχσειr δισωσηr και
αναδιρθρωσηr, σµφωνα µε τιr κατευθυντριεr γραµµr.
Η γερµανικ οµοσπονδιακ κυβρνηση ισχυρστηκε τι οι
επιχειρσειr στιr οποεr εφαρµστηκε αρχικ το πργραµµα ενισχσεων δεν ταν προβληµατικr επιχειρσειr,
αλλ καταρχν βισιµεr επιχειρσειr οι οποεr αντιµετπιζαν ορισµνα προβλµατα ρευστν διαθεσµων. Το πργραµµα σχεδιστηκε προκειµνου να βοηθηθον οι επιχειρσειr οι οποεr αντιµετωπζουν συνθη για την ανατολικ Γερµανα προβλµατα, πωr π.χ. δυσχρειεr στην εσπραξη απαιτσεων απ τουr πελτεr και χαµηλ κλυψη
ιδων κεφαλαων, η οποα δεν εναι επαρκr για την επλυση των προβληµτων ρευσττηταr που δηµιουργονται
απ αυτ την κατσταση.
Η εν λγω επιχειρηµατολογα δεν εναι βσιµη. Οι επιχειρσειr οι οποεr δεν διαθτουν επαρκ κεφλαια προκειµνου να επωµισθον συνθειr κινδνουr, πωr οι καθυστερσειr πληρωµν εκ µρουr των πελατν  προκειµνου
να συνψουν ασφλιση πιστσεων για την κλυψη του εν
λγω κινδνου, πρπει να θεωρηθον ωr προβληµατικr
επιχειρσειr ταν ανακπτουν προβλµατα ρευσττηταr τα
οποα θτουν σε κνδυνο την επιβωσ τουr. Τα καθεσττα
ενισχσεων που καταρτστηκαν για την ρση αυτν των
δυσχερειν πρπει να εξεταστον βσει των κοινοτικν
κατευθυντριων γραµµν σον αφορ τιr κρατικr ενισχσειr για τη δισωση και την αναδιρθρωση προβληµατικν
επιχειρσεων προκειµνου να εκτιµηθε κατ πσο συµβιβζονται µε την κοιν αγορ.
Το γεγονr τι ττοιου εδουr προβλµατα ανακπτουν
συχντερα στην ανατολικ Γερµανα απ ,τι σε λλεr
περισστερο ανεπτυγµνεr περιοχr τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr δεν εναι αποτλεσµα τηr διαρεσηr τηr Γερµαναr
πριν απ το 1990, αλλ τηr γενικ ασθενοr οικονοµικr
κατστασηr τηr εν λγω περιφρειαr, η οποα παρατηρεται
επσηr και σε λλεr µειονεκτικr περιοχr τηr Ευρωπαϊκr
νωσηr. Κατ συνπεια, το καθεστr ενισχσεων δεν συµβιβζεται µε την κοιν αγορ σµφωνα µε το ρθρο 92
παργραφοr 2 στοιχεο γ) τηr συνθκηr ΕΚ.
Επσηr, δεν δναται να θεωρηθε τι το καθεστr ενισχσεων συµβιβζεται µε την κοιν αγορ σµφωνα µε το
ρθρο 92 παργραφοr 3 στοιχεο α) τηr συνθκηr ΕΚ.
Κριοr στχοr του εν λγω καθεσττοr εναι η υποστριξη
προβληµατικν επιχειρσεων µε δρα τη Σαξονα-νχαλτ.
Ο περιορισµr τηr εφαρµογr ττοιου καθεσττοr ενισχσεων σε συγκεκριµνη ενισχυµενη περιοχ δεν επηρεζει
το γεγονr τι πρπει να λαµβνονται υπψη οι αρχr που
ορζονται στιr κατευθυντριεr γραµµr. Στο σηµεο 3.2.3
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των κατευθυντριων γραµµν ορζεται ρητ τι: «Τα κριτρια που αναφρονται στο σηµεο 3.2.2 εφαρµζονται επσηr
στιr ενισχυµενεr περιοχr, ακµα και ταν λαµβνονται
υπψη οι ανγκεr τηr περιφεριακr ανπτυξηr.»
Επιπλον, οι επιχειρσειr που εναι εγκατεστηµνεr σε λλο
οµσπονδο κρτοr απ εκενο τηr Σαξοναr-νχαλτ εξαιρονται ρητ απ την ενσχυση, γεγονr που αποτελε απαρδεκτη δικριση, σµφωνα µε το ρθρο 52 και επµενα
τηr συνθκηr ΕΚ. Το γεγονr τι στο πλασιο του εν λγω
καθεσττοr δο δυτικογερµανικr επιχειρσειr λαβαν
επσηr ενισχσειr, κατ παρβαση αυτr τηr διταξηr, δεν
χει σηµασα, δεδοµνου τι αυτ που εξετζεται εν προκειµνω εναι το διο το καθεστr ενισχσεων και η εφαρµογ
του σµφωνα µε τουr ρουr που ορζονται σ’ αυτ και χι
µεµονωµνεr υποθσειr. Η εκτµηση αυτ ισχει επσηr και
για τον περιορισµ του καθεσττοr σε µικροµεσαεr επιχειρσειr, καθr και σε επιχειρσειr που αναπτσουν
δραστηριτητεr σε τοµεr για τουr οποουr ισχουν ειδικο
καννεr ενσχυσηr.
∆εδοµνου τι το υπ εξταση καθεστr ενισχσεων δεν
αποσκοπε σε κανναν απ τουr λοιποr στχουr που αναφρονται στο ρθρο 92 παργραφοι 2 και 3 τηr συνθκηr
ΕΚ, η Επιτροπ καταλγει στο συµπρασµα τι δεν µπορε
να θεωρηθε τι συµβιβζεται µε την κοιν αγορ.
Οι ενισχσειr χορηγθηκαν παρνοµα, διτι το καθεστr
ενισχσεων εφαρµστηκε κατ παρβαση των διατξεων
του ρθρου 93 παργραφοr 3 τηr συνθκηr ΕΚ. Η εξγηση
τηr γερµανικr οµοσπονδιακr κυβρνησηr σµφωνα µε την
οποα οι ενισχσειr υπγονται στον καννα «de minimis»,
δεν µπορε να γνει αποδεκτ, δεδοµνου τι το προβλεπµενο ποσ τηr ενσχυσηr το αντατο 2 εκατ. DEM αν
δικαιοχο επιχερηση για περοδο τριν ετν υπερβανει
το ριο «de minimis».
Κθε παρνοµα χορηγηθεσα ενσχυση καταρχν επιστρφεται απ την αποδκτρια επιχερηση, προκειµνου να αποκατασταθε η οικονοµικ κατσταση που επικρατοσε πριν
απ τη χοργησ τηr. Η επιστροφ πραγµατοποιεται
σµφωνα µε τιr διαδικασεr και τιr διατξειr του γερµανικο δικαου, συµπεριλαµβανοµνων των τκων, που αρχζουν να υπολογζονται απ την ηµεροµηνα χοργησηr τηr
παρνοµηr ενσχυσηr, βσει του επιτοκου αναφορr που
εφαρµζεται στιr περιφερειακr ενισχσειr.
Η Γερµανα υποχρεοται, εποµνωr, να απαιτσει την επιστροφ των ενισχσεων που χορηγθηκαν στο πλασιο του
ειδικο προγρµµατοr παροχr εγγυσεων για την κλυψη
των ρευστν διαθεσµων. Η Γερµανα θα ενηµερσει την
Επιτροπ, εντr δο µηνν απ την ηµεροµηνα κοινοποησηr τηr παροσαr απφασηr, σχετικ µε τα µτρα που
χει λβει για να συµµορφωθε προr αυτν. Η Γερµανα θα
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κοινοποισει περαιτρω στην Επιτροπ ποιεr περιπτσειr
χοργησηr ενισχσων εµππτουν ενδεχοµνωr, στον καννα
«de minimis».
Ζητεται επσηr απ την Γερµανα να κοινοποισει στην
Επιτροπ λλεr περιπτσειr στιr οποεr προτθεται να
χορηγσει να ενσχυση σµφωνα µε τιr διατξειr τηr
συνθκηr. Η Επιτροπ θα αποφασσει σχετικ µε τιr
περιπτσειr αυτr στο πλασιο τηr συνθουr διαδικασαr,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
Το καθεστr ενισχσεων «Sonderbürgschaftsprogramm
“Liquiditätssicherung”» (ειδικ πργραµµα παροχr εγγυσεων για την κλυψη των ρευστν διαθεσµων) εναι παρνοµο, διτι θεσπστηκε κατ παρβαση των διατξεων του
ρθρου 93 παργραφοr 3. Το καθεστr αυτ δεν συµβιβζεται µε την κοιν αγορ.
ρθρο 2
Η Γερµανα οφελει να απαιτσει την επιστροφ λων των
ενισχσεων που χορηγθηκαν στο πλασιο του καθεσττοr
ενισχσεων. Η επιστροφ πραγµατοποιεται σµφωνα µε τιr
διαδικασεr και τιr διατξειr του γερµανικο δικαου,
συµπεριλαµβανοµνων των τκων, που αρχζουν να υπολογζονται απ την ηµεροµηνα χοργησηr τηr ενσχυσηr
βσει του επιτοκου αναφορr που εφαρµζεται στιr περιφερειακr ενισχσειr.
ρθρο 3
Η Γερµανα ενηµερνει την Επιτροπ, εντr δο µηνν απ
την ηµεροµηνα κοινοποησηr τηr παροσαr απφασηr, σχετικ µε τα µτρα που χει λβει για να συµµορφωθε προr
αυτν.
ρθρο 4
Η παροσα απφαση απευθνεται στην Οµοσπονδιακ
∆ηµοκρατα τηr Γερµαναr.
Βρυξλλεr, 18 Νοεµβρου 1997.
Για την Επιτροπ
Karel VAN MIERT
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