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Ι
(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
της 25ης Ιουνίου 2009
προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka
Slovenska
(ΕΚΤ/2009/14)
(2009/C 149/01)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ
ΖΑΣ,

(3)

Κατά το άρθρο 38 του νόμου για την Národná banka
Slovenska, από την 1η Ιανουαρίου 2009 οι λογαριασμοί
της Národná banka Slovenska ελέγχονται σύμφωνα με το
άρθρο 27.1 του κασταστατικού ΕΣΚΤ.

(4)

Η Národná banka Slovenska επέλεξε την εταιρεία Deloitte
Audit s.r.o. ως τους εξωτερικούς της ελεγκτές για το οικο
νομικό έτος 2009,

Έχοντας υπόψη:
το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο εξής το «καταστατικό
ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 27.1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
και των εθνικών κεντρικών τραπεζών ελέγχονται από ανεξάρ
τητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης 2008/608/ΕΚ του
Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο
122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του
ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβακία την 1η Ιανουαρίου
2009 (1), η Σλοβακία υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα την 1η
Ιανουαρίου 2009.

(1) ΕΕ L 195 της 24.7.2008, σ. 24.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Συνιστάται ο διορισμός της εταιρείας Deloitte Audit s.r.o. ως των
εξωτερικών ελεγκτών της Národná banka Slovenska για το οικο
νομικό έτος 2009.

Φρανκφούρτη, 25 Ιουνίου 2009.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ
Jean-Claude TRICHET
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(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ
Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 149/02)
Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

27.2.2009

Αριθμός Αναφοράς Κρατικής Ενίσχυσης

N 99/09

Κράτος μέλος

Λουξεμβούργο

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Régime temporaire d'aides au redressement économique

Νομική βάση

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

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία

Είδος ενίσχυσης

—

Προϋπολογισμός

—

Ένταση

—

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2010

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

—

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

6.5.2009

Αριθμός Αναφοράς Κρατικής Ενίσχυσης

N 237/09

Κράτος μέλος

Τσεχική Δημοκρατία

1.7.2009

EL

1.7.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφέρεια

—

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Temporary aid scheme for granting aid in the form of loans with sub
sidised interest rate

Νομική βάση

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

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία

Είδος ενίσχυσης

Επιδότηση επιτοκίου

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 2 600 εκατ. CZK

Ένταση

—

Διάρκεια

1.5.2009-31.12.2010

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

—

Λοιπές πληροφορίες

—

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο
στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.5541 — GE/NewsCorp/Disney/Hulu JV)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 149/03)
Στις 24 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποι
ηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της
απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα
οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:
— από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής
(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοη
θούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών
υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,
— σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό
εγγράφου 32009M5541. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

1.7.2009

EL

1.7.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 149/5

IV
(Πληροφορίες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ισοτιμίες του ευρώ (1)
30 Ιουνίου 2009
(2009/C 149/04)
1 ευρώ =
Νομισματική μονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

GBP

λίρα στερλίνα

Ισοτιμία

1,4134

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,7359

CAD

καναδικό δολάριο

1,6275

7,4470

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,9540

0,85210

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,1656

135,51

SEK

σουηδική κορόνα

10,8125

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5265

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

2,0441
1 802,43

ISK

ισλανδική κορόνα

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

NOK

νορβηγική κορόνα

9,0180

CNY

κινεζικό γιουάν

10,8853
9,6545

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

HRK

κροατικό κούνα

7,2730

CZK

τσεχική κορόνα

25,882

IDR

ινδονησιακή ρουπία

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

HUF

ουγγρικό φιορίνι

PHP

πέσο Φιλιππινών

67,865

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

RUB

ρωσικό ρούβλι

43,8810

LVL

λεττονικό λατ

0,7036

THB

ταϊλανδικό μπατ

48,140

PLN

πολωνικό ζλότι

4,4520

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

RON

ρουμανικό λέι

4,2072

MXN

μεξικανικό πέσο

18,5537

TRY

τουρκική λίρα

2,1614

INR

ινδική ρουπία

67,5180

271,55

(1) Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

14 427,58
4,9681

2,7469

C 149/6

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια
αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 27 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1ή Ιουλίου
2009
[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης
Απριλίου 2004 (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1)]
(2009/C 149/05)

EL

Τα βασικά επιτόκια υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της
μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6.). Ανάλογα με τη
χρήση του επιτοκίου αναφοράς, πρέπει να προστεθούν τα κατάλληλα περιθώρια όπως ορίζεται στην εν λόγω
ανακοίνωση. Όσον αφορά το επιτόκιο προεξόφλησης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί περιθώριο 100
μονάδων βάσης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, της 30ης Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004, προβλέπει ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική απόφαση, το
επιτόκιο ανάκτησης υπολογίζεται επίσης προσθέτοντας 100 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο.
Έως

1.7.2009

…

1.6.2009

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

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

13,76

1,49

1,77

1,77 2,20

30.6.2009

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

17,29

1,49

2,22

2,22 2,20

1.5.2009

31.5.2009

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

17,29

1,81

2,22

2,22 2,84

1.4.2009

30.4.2009

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

17,29

2,30

2,74

2,74 2,84

1.3.2009

31.3.2009

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

17,29

3,31

3,47

3,47 3,58

1.2.2009

28.2.2009

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

17,29

4,31

4,99

4,99 4,81

1.1.2009

31.1.2009

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

17,29

5,18

4,99

4,99 5,70

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

15,87

5,49

5,36

5,00 5,66

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

11,02

5,49

5,36

5,00 5,66

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

11,02

5,49

5,36

4,34 5,66

1.9.2008

30.9.2008

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

11,02

5,49

4,59

4,34 5,66

1.7.2008

31.8.2008

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

11,02

4,75

4,59

4,34 5,66

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από

1.7.2009

1.7.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 149/06)
Αριθμός Αναφοράς Κρατικής
Ενίσχυσης

X 24/08

Κράτος μέλος

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Αριθμός αναφοράς του κράτους
μέλους

—

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS (1))
Ομόσπονδο κράτος της Έσσης,
NUTS 1

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)
Μικτή περιφέρεια

Χορηγούσα αρχή

Ονομασία

Τράπεζα Επενδύσεων της Έσσης

Διεύθυνση

Schumannstr. 4-6
60325 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND

Δικτυακός χώρος

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

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW Hessen)

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην επίσημη εθνική
δημοσίευση)

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

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλή
ρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης

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

Τύπος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου
ενίσχυσης

Ναι
Αριθμός καταχώρισης της Επιτροπής

Παράταση

XS 24/02

Τροποποίηση

Ναι

Διάρκεια (3)

Καθεστώς

από 1.10.2008 έως 31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί)
τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που
είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Ναι

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ναι

Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του
προϋπολογισμού που προγραμ
ματίζεται στο πλαίσιο του καθε
στώτος (4)

Όγκος πιστώσεων περίπου 140 εκατ. EUR ετησίως,
για επιδότηση επιτοκίου περίπου 0,4 εκατ. EUR ετη
σίως

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιδότηση επιτοκίου

Ναι

Δάνειο

Ναι

Άλλα (να διευκρινιστούν)

Δάνεια με επιδοτήσεις επιτοκίου

C 149/7

C 149/8

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης
σε % ή ανώτατο ποσό της ενί
σχυσης σε εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις
και απασχόληση (άρθρο 15)

Ναι. Θα χορηγηθούν μόνο ενι
σχύσεις για επενδύσεις.

10/20 %

1.7.2009

ΜΜΕ
σε %

πριμοδοτήσεις

(1) NUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.
(2) Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που
δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.
(3) Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
(4) Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι
εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.

Αριθμός Αναφοράς Κρατικής
Ενίσχυσης

X 27/08

Κράτος μέλος

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Αριθμός αναφοράς του κράτους
μέλους

—

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS (1))
Ομόσπονδο κράτος της Έσσης,
NUTS 1

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)
Περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για περιφερει
ακές ενισχύσεις

Χορηγούσα αρχή

Ονομασία

1. Υπουργείο Οικονομικών, Συγκοινωνιών και
Ανάπτυξης
2. Τράπεζα Επενδύσεων της Έσσης Παράρτημα
Kassel

Διεύθυνση

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

Δικτυακός χώρος

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

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

Förderung der regionalen Entwicklung
- betriebliche Investitionen -

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην επίσημη εθνική
δημοσίευση)

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

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλή
ρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης

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

Τύπος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου
ενίσχυσης

Ναι
Αριθμός καταχώρισης της Επιτροπής

Τροποποίηση

XS 14/02

Διάρκεια (3)

Καθεστώς

από 1.4.2008 έως 31.12.2012

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί)
τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που
είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενί
σχυση

Ναι

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ναι

Μεγάλες επιχειρήσεις

Όχι

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπο
λογισμού που προγραμματίζεται
στο πλαίσιο του καθεστώτος (4)

20,9 εκατ. EUR

Προϋπολογισμός

1.7.2009

EL

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 149/9

Επιχορήγηση

Ναι

Δάνειο

Ναι

Άλλα (να διευκρινιστούν)

Δάνεια με επιδοτήσεις επιτοκίου

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης
από κοινοτικά ταμεία

Παραπομπή:
CCI2007 DE
16 2 PO 005

5,0 εκατ. EUR

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενί
σχυσης σε % ή ανώτατο
ποσό της ενίσχυσης σε
εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις
και απασχόληση (άρθρο 15)

Ναι. Θα χορηγηθούν μόνο ενισχύ
σεις για επενδύσεις.

10/20 %

Ποσό κοινοτικής
χρηματοδότησης

ΜΜΕ
σε %

πριμοδοτήσεις

(1) NUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.
(2) Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που
δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.
(3) Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
(4) Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι
εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.

Αριθμός Αναφοράς Κρατικής
Ενίσχυσης

X 127/08

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους
μέλους

—

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS (1))
Βαυαρία

Χορηγούσα αρχή

Zentrum Bayern Familie und Soziales

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)

Hegelstraße 2
95447 Bayreuth
DEUTSCHLAND
http://www.zbfs.bayern.de/
Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

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

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην επίσημη εθνική
δημοσίευση)

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

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλή
ρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης

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

Τύπος μέτρου

Καθεστώς

Ναι

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου
ενίσχυσης

Τροποποίηση

XT 102/08

C 149/10

EL
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1.7.2009

Διάρκεια (3)

Καθεστώς

από 1.1.2008 έως 31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί)
τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξι
μοι να λάβουν την ενίσχυση

Ναι

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ναι, κατά κύριο λόγο

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ναι

Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού
που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθε
στώτος (4)

0,3 EUR (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Ναι

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης
από κοινοτικά ταμεία

Παραπομπή:
ESF
CCI:2007DE052PO002

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενί
σχυσης σε % ή ανώτατο
ποσό της ενίσχυσης σε
εθνικό νόμισμα

Ενίσχυση κατάρτισης (άρθρα 38 –
39)

Ειδική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 1) όχι

0%

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2) ναι

45 %

Ποσό κοινοτικής
χρηματοδότησης

5 EUR (σε εκατ.) ετησίως

ΜΜΕ πριμο
δοτήσεις σε
%

(1) NUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.
(2) Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που
δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.
(3) Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
4
( ) Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι
εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.

1.7.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 149/07)

Στοιχεία αναφοράς της
ενίσχυσης

X 20/08

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του
κράτους μέλους

—

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS) (1)
Ομόσπονδο κράτος Schleswig-Holstein με τα
διοικητικά διαμερίσματα Herzogtum Lauen
burg, Pinneberg (χωρίς το Helgoland), Sege
berg και Stormarn

Χορηγούσα αρχή

Investitionsbank Schleswig-Holstein

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)
Περιφέρεια που δεν είναι επιλέξιμη για περιφε
ρειακές ενισχύσεις

Fleethörn 29-31
24103 Kiel
DEUTSCHLAND
http://www.ib-sh.de
Τίτλος του μέτρου
ενίσχυσης

Investitionsförderung im Hamburg-Rand-Raum

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην επί
σημη εθνική δημοσίευση)

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

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος
στο πλήρες κείμενο του
μέτρου ενίσχυσης

www.ib-sh.de/hamburg-rand

Τύπος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Τροποποίηση υφιστάμε
νου μέτρου ενίσχυσης

Επιχορήγηση επενδύσεων για ΜΜΕ
Αριθμός καταχώρισης της Επιτροπής

Τροποποίηση

XS 62/07

Διάρκεια (3)

Καθεστώς

30.6.2008-31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομι
κός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι
να λάβουν την ενίσχυση

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύ
σεις προς ΜΜΕ

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

αποκλειστικά

Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού
που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθε
στώτος (4)

Περίπου 5 EUR (σε εκατ.) ετησίως

Μέσο ενίσχυσης
(άρθρο 5)

Επιχορήγηση

ναι

Σε περίπτωση συγχρημα
τοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Παραπομπή: CCI Nr.
2007 DE 162 PO
003

Ποσό κοινοτικής χρη
ματοδότησης

Περίπου 5 EUR (σε εκατ.) ετησίως

C 149/11

C 149/12
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Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της
ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της
ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για
επενδύσεις και απασχό
ληση (άρθρο 15)

Εξασφάλιση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας με την παροχή στήριξης για
την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων καθώς και
την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκα
ταστάσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχει
ρήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο
15 ή/και το άρθρο 44
παράγραφος 2 του
γενικού κανονισμού
απαλλαγής

1.7.2009

ΜΜΕ πριμοδοτήσεις σε
%

(1) NUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.
(2) Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που
δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.
(3) Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
(4) Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι
εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.

Αριθμός Αναφοράς Κρατικής
Ενίσχυσης

X 22/08

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του
κράτους μέλους

—

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS) (1)
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ·
Μικτές περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές
ενισχύσεις

Χορηγούσα αρχή

Ονομασία

NRW.BANK

Διεύθυνση

Johanniterstraße 3
48145 Münster
DEUTSCHLAND

Δικτυακός χώρος

http://www.nrwbank.de

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

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

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην
εθνική δημοσίευση)

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

επίσημη

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο
πλήρες κείμενο του μέτρου
ενίσχυσης

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

Τύπος μέτρου

Καθεστώς

Τροποποίηση
υφιστάμενου
μέτρου ενίσχυσης

X
Αριθμός καταχώρισης της Επιτροπής

Τροποποίηση

XS 26/07
Προσαρμογή του RWP στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008

Διάρκεια (3)

Καθεστώς

από 1.10.2008 έως 31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομικός
(-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς
που είναι επιλέξιμοι να
λάβουν την ενίσχυση

Ναι, με εξαίρεση τους οικονομικούς τομείς που αναφέρονται
στον αριθ. 3.2 του RWP NRW

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ναι

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ναι, μόνο στις εγκεκριμένες ενισχυόμενες περιφέρειες του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
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Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του
προϋπολογισμού που προ
γραμματίζεται στο πλαίσιο
του καθεστώτος (4)

περίπου 50 εκατ. EUR

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

Ναι

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της ενίσχυ
σης σε % ή ανώτατο ποσό
της ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜΜΕ πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρα
κτήρα για επενδύσεις και
απασχόληση (5)(άρθρο 13)

Καθεστώς

15 %

20/10 %

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επεν
δύσεις και απασχόληση (άρθρο
15)
Ενίσχυση για συμβουλευτικές
υπηρεσίες προς ΜΜΕ και συμ
μετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρ
θρα 26 – 27)

20/10 %

Ενίσχυση για συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο
26)

50 %

(1) NUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.
(2) Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που
δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.
(3) Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
(4) Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι
εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.
(5) Στην περίπτωση ad hoc περιφερειακής ενίσχυσης για τη συμπλήρωση ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο καθεστώτος (-ώτων) ενίσχυσης, να
αναφέρεται τόσο η ένταση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος όσο και η ένταση της ενίσχυσης ad hoc.

Αριθμός Αναφοράς Κρα
τικής Ενίσχυσης

X 23/08

Κράτος μέλος

Γερμανία

Αριθμός αναφοράς του
κράτους μέλους

—

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS) (1)
Ομόσπονδο κράτος Schleswig-Holstein και
1. τα διοικητικά διαμερίσματα (Kreise)Herzog
tum Lauenburg, τμήματα του διοικητικού
διαμερίσματος Steinburg, διοικητικό διαμέ
ρισμα Plön, διοικητικό διαμέρισμα Rend
sburg-Eckernförde, οι πόλεις Kiel και Neu
münster, τμήματα των πόλεων Lübeck και
Flensburg
2. διοικητικά διαμερίσματα Dithmarschen,
Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Osth
olstein, τμήματα του διοικητικού διαμερί
σματος Steinburg, τμήματα των πόλεων
Lübeck και Flensburg, Kreis Pinneberg
(μόνο η κοινότητα Helgoland)

Χορηγούσα αρχή

Τράπεζα Επενδύσεων του Schleswig-Holstein

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)
Περιφέρεια που δεν είναι επιλέξιμη για περιφε
ρειακές ενισχύσεις (αποκαλούμενη περιφέρεια
GA-D)
Περιφέρεια ενισχυόμενη βάσει του άρθρου 88,
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ
(αποκαλούμενη ενισχυόμενη περιφέρεια GA-C)

Fleethörn 29-31
24103 Kiel
DEUTSCHLAND
http://www.ib-sh.de/
Τίτλος του μέτρου ενί
σχυσης

Einzelbetriebliche Investitionsförderung im Rahmen des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην επί
σημη εθνική δημοσίευση)

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

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος
στο πλήρες κείμενο του
μέτρου ενίσχυσης

www.ib-sh.de/zuschuss-ga
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Τύπος μέτρου
Διάρκεια

(3)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καθεστώς

Επιδότηση επενδύσεων

1.7.2009

Καθεστώς

1.10.2008-31.12.2013

Σχετικός (-οί) οικονομι
κός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι
να λάβουν την ενίσχυση

Δεν αφορά ειδικό τομέα

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

Ναι

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ναι, εφόσον η ενίσχυση παραμένει στην ενι
σχυόμενη περιφέρεια

Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού
που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθε
στώτος (4)

περίπου 15 εκατ. EUR ετησίως

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο
5)

Επιχορήγηση

Ναι

Σε περίπτωση συγχρημα
τοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Παραπομπή: CCI Nr.
2007 DE 162 PO
003

Γενικοί στόχοι

Στόχοι

Μέγιστη ένταση της
ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της
ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

Ενίσχυση περιφερειακού
χαρακτήρα για επενδύ
σεις και απασχόληση (5)
(άρθρο 13)

Καθεστώς
Ναι, εφόσον η ενίσχυση παραμένει εντός της
αναγνωρισμένης ενισχυόμενης περιφέρειας
(βλ. «Περιφέρεια», παρ. 2) Εξασφάλιση υφιστά
μενων ή/και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
με τη στήριξη της κατασκευής νέων εγκαταστά
σεων, της επέκτασης και του εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων μικρών, μεσαίων και μεγάλων
επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο
9 του γενικού κανονι
σμού απαλλαγής
(κατ'αναλογία προς
την ενίσχυση Aid XR
31/07)

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για
επενδύσεις και απασχό
ληση (άρθρο 15)

Ναι, εφόσον η ενίσχυση χορηγείται εκτός της
αναγνωρισμένης ενισχυόμενης περιφέρειας (βλ.
«Περιφέρεια», παρ. 1)
Εξασφάλιση υφιστάμενων ή/και δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας με τη στήριξη της κατασκευής
νέων εγκαταστάσεων, της επέκτασης και του
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μικρών,
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο
15 του γενικού κανο
νισμού απαλλαγής

Ποσό κοινοτικής χρη
ματοδότησης

περίπου 15 εκατ. EUR ετησίως

ΜΜΕ πριμοδοτήσεις σε
%

(1) NUTS: Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.
(2) Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που
δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.
(3) Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
(4) Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι
εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.
(5) Στην περίπτωση ad hoc περιφερειακής ενίσχυσης για τη συμπλήρωση ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο καθεστώτος (-ώτων) ενίσχυσης, να
αναφέρεται τόσο η ένταση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος όσο και η ένταση της ενίσχυσης ad hoc.
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V
(Γνωστοποιήσεις)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/99/09
(2009/C 149/08)
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνειτo γενικό διαγωνισμό EPSO/AST/99/09 για
την πρόσληψη διορθωτών τυπογραφικών δοκιμίων (AST 3) αγγλικής γλώσσας (ΕΝ).
Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται μόνο στα αγγλικά στην Επίσημη Εφημερίδα C 149 A της
1ης Ιουλίου 2009.
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της EPSO http://eu-careers.eu
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ — ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κρατική ενίσχυση C 14/08 (πρώην NN 1/08) — Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Northern Rock
Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 149/09)

Με επιστολή της 7ης Μαΐου 2009, που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις
σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στο ΗΒ την απόφασή της να κινήσει τη
διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα μέτρα για τα οποία η
Επιτροπή κινεί τη διαδικασία, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242
Οι παρατηρήσεις αυτές θα ανακοινωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερό
μενου μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.
τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η NR χρηματοδότησε την αύξηση
των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων κυρίως μέσω χρημα
τοδοτήσεων χονδρικής και ειδικότερα μέσω τιτλοποίησης των
περιουσιακών της στοιχείων. Αυτό αποδείχθηκε προβληματικό,
όταν, λόγω της αναταραχής στις χρηματαγορές σε παγκόσμια
κλίμακα, οι αγορές τιτλοποίησης του ενυπόθηκου δανεισμού
ουσιαστικά έκλεισαν, ενώ έγινε εξαιρετικά δύσκολη η συγκέ
ντρωση κεφαλαίων στη χρηματαγορά χονδρικής, εφόσον οι
τράπεζες ήταν όλο και πιο απρόθυμες να χορηγήσουν πιστώ
σεις η μία στην άλλη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.

Στις 2 Απριλίου 2008, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του
άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με το
σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι αρχές του ΗΒ για την
αναδιάρθρωση της Northern Rock. Η Επιτροπή έλαβε παρα
τηρήσεις από το ΗΒ στις 2 Μαΐου 2008 και διαβίβασε στη
χώρα αυτή τις παρατηρήσεις των λοιπών ενδιαφερομένων
μερών στις 15 Ιουλίου 2008. Οι αρχές του ΗΒ απάντησαν
στις εν λόγω παρατηρήσεις στις 28 Αυγούστου 2008. Στη
συνέχεια, οι αρχές του ΗΒ παρείχαν σε διάφορες περιστάσεις
πληροφορίες στην Επιτροπή. Στις αρχές του 2009, οι αρχές
του ΗΒ πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι επιθυμούσαν να τρο
ποποιήσουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης και παρείχαν πληροφο
ρίες σχετικά με το νέο σχέδιο στις 20 Φεβρουαρίου 2009,
στις 31 Μαρτίου 2009 και στις 2 Απριλίου 2009.

II. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

2.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η NR, η 5η μεγαλύτερη κτη
ματική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου με σύνολο ισολογι
σμού ύψους 101 δισεκατ. λιρών (στις 31.12.2006). Βασική
δραστηριότητα της NR είναι ο ενυπόθηκος στεγαστικός δανει
σμός. Η τράπεζα σχεδόν τριπλασίασε το μερίδιό της στην
αγορά ενυπόθηκου δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου κατά

3.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού εγγυήθηκαν τις
υπάρχουσες καταθέσεις λιανικής, τις καταθέσεις χονδρικής,
τις νέες καταθέσεις λιανικής και αφού χορήγησαν στην NR
δανειακή διευκόλυνση, εθνικοποίησαν την NR το Φεβρουάριο
του 2008. Στις 17 Μαρτίου 2008, οι αρχές του ΗΒ κοινοποί
ησαν στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης με τα ακόλουθα
βασικά στοιχεία: i) μείωση του ισολογισμού κατά περίπου
[…] (*) % από τα 101 δισεκατ. £ μέχρι το τέλος του 2011,
ii) σταθεροποίηση του ισολογισμού αυξάνοντας τον όγκο των
καταθέσεων λιανικής, iii) κλείσιμο των δραστηριοτήτων στη
Δανία και διατήρηση της παρουσίας στην Ιρλανδία και το
Guernsey. Το σχέδιο θα υποστηριχθεί με ενίσχυση υπέρ της

(*) Εμπιστευτικές πληροφορίες, όπου πιθανά αριθμητικά στοιχεία έχουν
αντικατασταθεί από πεδία τιμών σε [αγκύλες].
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αναδιάρθρωσης που θα συνίσταται κυρίως στην παράταση
ισχύος των ενισχύσεων διάσωσης. Οι αρχές του ΗΒ δήλωσαν
έτοιμες να δεσμευτούν για τη λήψη σειράς αντισταθμιστικών
μέτρων για τον περιορισμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) η μείωση του ισολογι
σμού, β) η μείωση της χορήγησης νέων ενυπόθηκων δανείων,
γ) το κλείσιμο των δραστηριοτήτων της NR στη Δανία και η
διατήρηση δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένων ορίων στην
Ιρλανδία και το Guernsey και δ) ανταγωνιστικός χάρτης που
αποτελεί τη βάση στην οποία η NR θα αντιμετωπίσει τον
ανταγωνισμό στην αγορά.
4.

Λόγω της επιδεινούμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης και των
αρνητικών επιπτώσεων που είχε για τη θέση της NR όσον
αφορά τα κεφάλαια, οι αρχές του ΗΒ, από κοινού με την
NR, τροποποίησαν το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Σύμφωνα με
το νέο σχέδιο, η NR κατατέμνεται σε δύο οντότητες:
i) την «BankCo» στην οποία θα μεταφερθούν τα ακόλουθα
περιουσιακά στοιχεία της Northern Rock: τα βιβλιάρια
καταθέσεων των ιδιωτών (περίπου 19,5 δισεκατ. GBP),
μαζί με περίπου […] εκατ. GBP ταμειακά διαθέσιμα και
περίπου […] δισεκατ. GBP από τα μη βεβαρημένα ενυπό
θηκα περιουσιακά στοιχεία της Northern Rock […]. Οι
καταθέσεις χονδρικής που επί του παρόντος ανέρχονται
συνολικά σε περίπου […] δισεκατ. GBP, μαζί με ταμειακά
διαθέσιμα, την πλατφόρμα χορηγήσεων και εξυπηρέτησης
ενυπόθηκων δανείων της Northern Rock, τα υποκαταστή
ματά της, το αντίστοιχο προσωπικό και συστήματα και τους
λογαριασμούς GIC (1) μαζί με ταμειακά διαθέσιμα ίσης
αξίας (περίπου […] δισεκατ. GBP)·
ii) την «AssetCo» που θα είναι η υφιστάμενη επιχείρηση Nor
thern Rock plc στην οποία θα παραμείνουν τα υπόλοιπα
ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και τα όργανα χονδρικής
χρηματοδότησης της Northern Rock (τα συμφέροντά της
στον φορέα τιτλοποίησης Granite και οι υποχρεώσεις της
στο πλαίσιο του καλυμμένου ομολόγου και των προγραμ
μάτων EMTN, μαζί με τις συνδεόμενες πράξεις αντιστάθμι
σης κινδύνου), καθώς και οι συνδεόμενες υποχρεώσεις. Η
AssetCo θα διατηρήσει επίσης την ευθύνη για το υφιστά
μενο κρατικό δάνειο προς τη Northern Rock, το οποίο θα
αυξηθεί μεταξύ […] GBP και […] δισεκατ. GBP (ανάλογα
με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τη στιγμή
της κατάτμησης) προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρ
μογή της αναδιάρθρωσης και θα παρασχεθεί με χρηματο
δοτική διευκόλυνση σε κεφάλαια κίνησης ύψους […] δισε
κατ. GBP ώστε να της εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα
κατά τη διάρκεια του […]. Για την εν λόγω διευκόλυνση
θα χρεωθεί εμπορικό επιτόκιο.

5.

Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει επίσης εισφορές
κεφαλαίων στην BankCo και την AssetCo ύψους […] δισεκατ.
GBP και […] δισεκατ. GBP αντίστοιχα στο πλαίσιο ενός βασι
κού σεναρίου, την αλλαγή της δανειοδοτικής στρατηγικής, την
εγκατάλειψη του προγράμματος εξαγοράς ενυπόθηκων δανεί
ων, καθώς και αλλαγές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο ώστε να
μπορέσει η NR να αυξήσει τις δανειοδοτικές της δραστηριό
τητες το 2009 και το 2010 με 14 δισεκατ. GBP συνολικά.

(1) Πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα του φορέα τιτλο
ποίησης Granite που τηρούνται στην NR.
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6.

Όσον αφορά την κοινοποιηθείσα στις 31 Μαρτίου 2009 ενί
σχυση αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
λεπτομερή διαδικασία έρευνας για τους ακόλουθους λόγους:
— Κατά πρώτο λόγο, η Επιτροπή παρατηρεί ότι με το νέο
σχέδιο αναδιάρθρωσης η BankCo δεν υποχρεούται πλέον
να λάβει δαπανηρή χρηματοδότηση από την αγορά για να
απορροφήσει τις απώλειες από τα δάνεια υψηλού κινδύνου
που συνήψε στο παρελθόν η NR. Τούτο φαίνεται να ισο
δυναμεί με μια μορφή στήριξης για απομειωμένης αξίας
περιουσιακά στοιχεία καθώς η κυβέρνηση του ΗΒ αναλαμ
βάνει ουσιαστικά πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία απο
μειωμένης αξίας από τη δραστηριότητα της NR όπως
έχουν ανατεθεί στην BankCo. Η BankCo εξάλλου δεν
υποχρεούται να επιστρέψει το κρατικό δάνειο και λαμβάνει
τόσο τα […] περιουσιακά στοιχεία της NR όσο και σημα
ντικό ποσό σε μετρητά. Κατά συνέπεια, η BankCo φαίνεται
να καθίσταται μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τράπεζα. Δεν
είναι σαφές εάν σε ότι αφορά το επίπεδο της ίδιας συμ
μετοχής της BankCo πληρούνται οι αρχές των κατευθυ
ντηρίων γραμμών αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Η Επι
τροπή διατηρεί συνεπώς αμφιβολίες για το εάν η ενίσχυση
περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο καθώς και για την
καταλληλότητα της ίδιας συμμετοχής της BankCo.
— Κατά δεύτερο λόγο, η Επιτροπή αμφιβάλλει ότι για τους
ανταγωνιστές τα αρνητικά δευτερογενή αποτελέσματα των
μέτρων περιορίστηκαν στο ελάχιστο δυνατό. Όπως προα
ναφέρεται, η BankCo φαίνεται να καθίσταται μέσω της
αναδιάρθρωσης, μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και με επαρκή
κεφαλαιοποίηση τράπεζα. Συνεπεία της ενίσχυσης, η
BankCo μπορεί δυνητικά να αυξήσει τη χορήγηση ενυπό
θηκων δανείων και κατά συνέπεια την παρουσία της στην
αγορά σε βάρος των λοιπών ανταγωνιστών της, καθώς
αντίθετα με αυτούς, δεν χρειάζεται να επωμισθεί το
βάρος της απώλειας των περιουσιακών της στοιχείων. Η
Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η BankCo θα συνεχίσει να
διαχειρίζεται τα δάνεια της AssetCo πράγμα που σημαίνει
ότι θα έχει επιπλέον πλεονέκτημα λόγω της διατήρησης
των επαφών με τους υφιστάμενους πελάτες. Λαμβάνοντας
υπόψη το ποσό της ενίσχυσης, η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν
η στρέβλωση του ανταγωνισμού μπορεί να αντισταθμιστεί
επαρκώς από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της
εν λόγω στρέβλωσης.
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

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

(1) On 17 March 2008, the UK authorities submitted to the
Commission a restructuring plan for Northern Rock (“NR”)
and notified the State aid measures which would
accompany that plan to enable it to be implemented. On
2 April 2008, the Commission opened a formal investi
gation procedure pursuant to Article 88(2) EC Treaty
regarding the restructuring aid planned to be granted to
Northern Rock. By letter of 2 May 2008, the UK
responded to the opening decision.
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(2) By letter of 25 April 2008, the Commission sent questions
regarding the restructuring plan submitted on 31 March
2008, which was a slightly amended version of the plan
notified on 17 March 2008. The UK provided answers by
letter of 6 June 2008. On 30 June 2008, a meeting was
held between the Commission services and the UK auth
orities. Following that meeting, the UK authorities provided
additional information by letter of 13 August 2008. The
UK authorities also provided information by letter of 8 July
2008.
(3) The opening decision was published in the Official Journal
of the European Union (1). The Commission invited
interested parties to submit their comments on the aid.
The Commission has received comments from interested
parties. By letter of 15 July 2008, received on 31 July
2008, it has forwarded them to the UK, which was
given the opportunity to react; its comments were
received by letter of 29 August 2008.
(4) On 5 August 2008, the UK government announced that it
intended to convert up to 3 billion pounds of loans to
Northern Rock into equity.
(5) On 11 November 2008, 15 January 2009 and 4 February
2009, the UK authorities informed the Commission that it
was considering plans for restructuring NR which signifi
cantly differed from the ones notified in March 2008 and
outlined these plans.
(6) On 20 February 2009, the UK authorities provided addi
tional information on the intention to split the NR in two.
A more detailed plan was notified by letter of 31 March
2009 and 2 April 2009.
2. DESCRIPTION

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

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

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

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

(3) OJ C 43, 16.2.2008.
(4) Business secret, where possible, figures have been replaced by ranges
in [brackets].
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(13) As regards the BoE facilities, the plan’s priority was their
rapid repayment. The plan envisaged that these facilities
would be fully repaid around […] 2010 in the base case,
although there would be a BoE/Treasury liquidity facility
that might remain in place until about the end of […].
(14) As regards the State guarantees, the plan envisaged, in the
base case, the removal of all guarantees by the end of
2011. There would be a staggered release. As regards the
retail funding guarantee arrangements (which cover all new
and existing retail deposits) in the base case, the indicative
earliest release date for new retail deposits would be […].
The indicative earliest release date for existing retail
deposits would be the […]. For non-retail deposits, the
indicative date for removal of the guarantees in the base
case would be during […]. Under the recession case
scenario, the guarantee arrangements would be required
until about 2013. The precise timing of the release of
the guarantee arrangements would be driven by capital
requirements and market conditions.
(15) As regards management, there was a significant change in
the composition of the board with the appointment of a
new executive Chairman, a new Chief Financial Officer, and
three new non-executive directors appointed by the
Government.
(16) As regards compensatory measure, the Government was
prepared to commit to the following specific measures:
(i) A targeted reduction in the balance sheet by over
[…] % to about GBP 48-53 billion by 2011.
(ii) A reduction of new residential mortgage origination
from (in the base case) over GBP 30 billion in 2007
to about GBP 18-23 billion in total for the four years
from 2008 to 2011, and in any event within the limits
of the market share cap on gross new lending.
(iii) A commitment to an aggressive redemption policy
including the active encouragement of redeeming
customers to move to competitors.
(iv) Closure and run-off of NR’s operations in Denmark in
2008 and a commitment not to expand in other EU
markets before 2011.
(v) A commitment to a “Competitive Charter”, which
would notably include commitments that:
(i) NR would not promote its Government backing
in any market;
(ii) NR would not allow its share of retail deposit
balances to exceed 1,5 % in the UK and [0,81 %] in Ireland;
(iii) NR would limit its share of gross new mortgage
origination to below 2,5 % in any calendar year;
(iv) NR would ensure that it would not rank within
the top positions in the defined 15 Moneyfacts

C 149/19

retail deposit categories for the remainder of
2008;
(vi) A commitment to withdraw from unsecured
personal lending and commercial lending for the
restructuring period.
(vii) A commitment not to increase the overall
number of branches in the UK.
(17) The plan envisaged that these compensatory measures,
unless otherwise specified above, would remain in place
until such time as the BoE/Treasury financial assistance
has been fully repaid (and the liquidity facility transferred
to a third party provider) and the balance sheet guarantee
arrangements have been released in full.
2.3. The new restructuring plan notified on 2 April
2009
(18) From December 2007 onwards, Northern Rock’s capital
position has deteriorated significantly. By December 2008
Core Tier 1 capital had fallen to -GBP 17,1 million and
total Tier 1 capital (after deductions) to -GBP 110,4 million
due to severe losses incurred by Northern Rock as a result
of the global financial crisis. (1) In addition the reduction in
the company’s balance sheet in accordance with the
original restructuring plan, combined with the effects of
the financial crisis has led to an increase in the risk
weighting of assets in the short to medium term as the
credit quality of the remaining book decreased, leading to
an effective increase in Tier 1 capital requirements. Revised
projections now indicate that up to GBP […] billion of
additional capital would be required under the plan of
March 2008 if the deterioration of the book continues.
(19) Given the significant interest rate cuts as a result of the
financial crisis and the consequential reduction of Northern
Rock’s SVR (2), the company also anticipates a significant
reduction in the rate of mortgage redemptions in 2009. In
the restructuring plan that was notified in March 2008, it
was expected that 60 % of customers maturing from
product deals would redeem in 2009. This is now
expected to reduce to around [30 %-40 %].
(20) In light of these concerns, the Government and Northern
Rock have agreed a number of modifications to the
restructuring plan as originally set out in March 2008 in
order to recognise the significant change in market
conditions over this period, address the capital position,
and support the wider initiatives that the Government is
taking to support the UK economy.
2.3.1. The split of the bank in a bad bank and a good bank
(21) The core proposal is that there will be a restructuring of
the business so that the majority of the back book of
mortgages, and Northern Rock’s existing wholesale
funding arrangements, will be managed separately from
its other businesses. Northern Rock will be divided into:
(1) NR has registered a pre-tax loss of approximately GBP 1,4 billion
over 2008 and the reserves decreased significantly if compared to
the end of 2007 as stated in its 2008 annual accounts
http://companyinfo.northernrock.co.uk/downloads/2008_annual_
report.pdf
(2) UK term for each lender’s standard variable mortgage lending rate.
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(i) “BankCo” which will be a new company authorised by
the FSA as a deposit taker. Assets will be transferred
from Northern Rock to BankCo by order under the
Banking (Special Provisions) Act 2008. These are
expected to include the retail deposit book, currently
standing at approximately GBP 19,5 bn, matched with
approximately GBP […] billion of cash assets and
approximately GBP […] billion of Northern Rock’s
[…] unencumbered mortgage assets. Wholesale
deposits, currently totalling approximately GBP […]
billion, will also be transferred to BankCo, matched
by cash assets of an equal value. (1) BankCo will also
contain the Northern Rock mortgage origination and
servicing platform, its branches (including the branch
in Ireland and the Guernsey subsidiary), relevant staff
and systems. In addition, the intention is that the GIC
accounts (2) will be transferred to BankCo, matched by
cash assets of an equal value (approximately GBP […]
billion); this is likely to be dependent on the company’s
rating and the decision of Granite’s trustees.
(ii) “AssetCo” which will be the existing company,
Northern Rock plc. The intention is that AssetCo will
be left with the remaining pool of residential
mortgages and Northern Rock’s wholesale funding
instruments (principally its interest in the Granite secu
ritisation vehicle and its liabilities under the covered
bond and EMTN programmes, together with associated
hedging) together with the associated liabilities.
AssetCo will also retain the liability for the existing
Government loan to Northern Rock, which will be
increased by between GBP […] and GBP […] billion
(exact amount to be set depending on the assets and
liabilities that exist at the time of the split) to enable
the implementation of the restructuring. In addition,
the Government will provide AssetCo with a working
capital facility of up to GBP […] billion to ensure that
it has adequate liquidity during the course of its […]. A
commercial rate will be charged for this facility.
(22) There will be a service agreement between the two
companies under which BankCo is likely to manage
AssetCo’s mortgage book and its other remaining assets
and liabilities. It is envisaged that any regulated activities
that AssetCo would otherwise need to perform will be
carried out by BankCo under the service agreement. FSA
approval of these arrangements will be required in order to
enable the two entities to be capitalised separately.
(23) The current assumption is that AssetCo will be wound
down […]. To the extent that AssetCo’s assets are not
sufficient to fund repayment of its liabilities […], further
Government support may be required to permit a […].
(24) In the immediate future both BankCo and AssetCo will
remain wholly owned by the Government. However, it is
intended that the implementation of this structure will also
assist in facilitating a return of BankCo to the private
sector, and to independent operation, at an earlier date
than would otherwise be the case.
(1) The total cash transfer that is necessary to ensure that the value of
the liabilities transferred to BankCo does not outweigh the value of
the assets transferred will be funded principally through the
extension of the current loan to Northern Rock (liability for which
will rest with AssetCo).
(2) These are bank accounts in the name of the Granite securitisation
structure that are held with NR.
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2.3.2. Capital structure
(25) In order to address the negative evolution of Northern
Rock’s regulatory capital base the Government had
previously agreed in August 2008 to convert GBP 400
million of preference shares, and up to GBP 3 billion of
the loan from the Government into ordinary shares of the
company. In light of the proposed restructuring these
proposals will not be implemented in this form, but as
follows:

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

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

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

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

(35) The UK Government recalls that since the notification of
the restructuring plan in March 2008, the situation of the
world financial market and the UK economy has
dramatically worsened. Several financial institutions which
were present in the UK have withdrawn from the country
and some of the largest UK banks are facing extreme
difficulties which causes them to reduce their lending
(and risk weighted assets) in order to reduce their capital
requirements and improve their solvency ratios. As a
consequence, the supply of mortgage loans has been
severely reduced, especially for loans with high loan-tovalue ratios (LTV). House prices in the UK have already
declined by around 20 % compared to their highest level.
Each additional decline is creating additional losses for
banks, which further depletes their capital, and is
increasing the risk weighting of their existing loans.
Consequently, the banks further reduce new lending,
which in turn contributes to reduce the demand for
houses and increases downwards pressure on house
prices, thus creating a downwards spiral.
(36) In response to this crisis, the Government has introduced
new measures (1) and granted aid to several banks.
(37) The UK authorities recall that Northern Rock has made
significant progress in repaying the Government loan to
date, primarily as a result of its mortgage redemption
programme under which it provides assistance to
customers to access new products with alternative
lenders. From a peak of approximately GBP 27 billion at
the end of December 2007, Northern Rock had repaid
GBP 12,5 billion on a gross basis by the end of March
2009 and remains ahead of schedule on its loan repay
ments. The company has also been successful in imple
menting other elements of the plan, including a significant
reduction in its balance sheet from GBP 107 billion as at
December 2007 to GBP 93 billion as at 31 December
2008 (excluding the fair value of derivatives)
(1) Aid to Bradford & Bingley in late September 2008, introduction of a
recapitalisation scheme and a of a credit guarantee scheme in
October 2008, announcement of an asset protection scheme on
19 July 2009.
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and an increase in its level of retail funding from 10 % (at
year end 2007) to 20 % (at year end 2008), withdrawal
from the Danish market and from its unsecured lending
business, and full compliance with the market share caps
and pricing restrictions set out in its Competitive
Framework. This has required Northern Rock to forego
significant commercial opportunities, including giving up
a large number of high credit quality profitable customers
through its active mortgage redemption programme.

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

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

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

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

— […].

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

to
of
of
as
in

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

4.1. Existence of aid
(39) The Commission must assess whether the measures
introduced or modified by the new restructuring plan
constitute State aid. Article 87(1) EC lays down that any
aid granted by a Member State or through State resources
in any form whatsoever which distorts or threatens to
distort competition by favouring certain undertakings or
the production of certain goods is, insofar as it affects
trade between Member States, incompatible with the
common market.
(40) The UK Government intends to introduce new measures
and to amend existing ones in favour of AssetCo and
BankCo. As such, all measures described below (increased
amount of government loans, working capital facility, guar
antees and capital injections in favour of AssetCo and asset
relief measure in favour of BankCo, see paragraph (45)) are
financed through State resources. Before individually
describing these measures in more detail and assessing
whether they confer a selective advantage on AssetCo
and BankCo, the Commission will first assess whether
State support is able to distort competition and affect
trade between the Member States.
(41) Under the new plan, AssetCo will presumably not carry
out any economic activities on markets where it will be in
competition with other banks. It will not collect any new
deposits and will not make any new loans. Instead, it will,
according to the UK authorities, only realise its assets as
they mature and use the proceeds of these to repay its
debts as they become due and fund its ongoing operational
requirements as well as any retained historic liabilities.
(42) The Commission considers that this fact does however not
entail that the State measures in favour of AssetCo do not
distort competition. Indeed, all the notified State measures
in favour of AssetCo allow a […] of the latter, meaning
that the creditors of AssetCo will be repaid […]. If the
State were not to ensure the […] of AssetCo, the
creditors of AssetCo would not allow the transfer of the
[…] assets and […] liabilities to BankCo as it would reduce
their chances of obtaining repayment of their claims by
AssetCo. The notified State aids which are in favour of
AssetCo are therefore necessary to facilitate the transfer
to BankCo of AssetCo/NR’s retail deposits, mortgage
writing platform and some of its good quality mortgages
in order for it to continue to operate on the market (1).
(43) The Commission therefore considers that the State
measures ensuring a […] of AssetCo are also directly bene
fiting BankCo, as it will be able to continue its activities
relatively unburdened by possible impairments on the
lower quality assets, since they would have been transferred
to AssetCo. As a result, BankCo has an advantage over its
competitors that are faced with impairments on lower
quality assets, which they have to absorb, limiting the
funds available for new lending. This leads to a distortion
of competition.
(1) This is consistent with the Commission’s analysis in the Bradford
and Bingley decision, NN41/2008, Bradford and Bingley, OJ C 290
13.11.2008, p. 1.

1.7.2009

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(44) It observes that BankCo will be a bank competing among
others on the UK retail deposit market and on the UK
mortgage lending market. In these two markets, some
competitors are subsidiaries of foreign banks. The
Commission concludes that since the State measures
favouring AssetCo also directly favour BankCo, they
distort competition and affect trade between Member
States.
(45) The State measures which confer a selective advantage on
AssetCo are the following ones:
(i) The State plans to inject up to GBP […] billion in
AssetCo (in a stress case scenario). The Commission
considers that the private investor test is not applicable
to this capital injection since this transaction follows
several aid measures in favour of NR/AssetCo and is
implemented in parallel with several additional aid
measures (1). In addition, if it were applicable, this
test would not be fulfilled since AssetCo’s assets will
be made of NR’s […] mortgage loans, unsecured
personal loans and commercial loans, which are all
likely to show a significant rate of default in this
period of severe recession. It is therefore unlikely to
be profitable for a private investor to provide capital to
AssetCo. This measure favours AssetCo by allowing it
to have sufficient capital to meet the FSA requirement.
This allows a […] of AssetCo and therefore favours
also BankCo, as explained above. On that basis, the
Commission concludes that this measure constitutes
aid and invites the UK authorities to provide more
information on the size of the capital injection and
its terms.
(ii) The State guarantees covering the wholesale liabilities
of AssetCo are likely to remain in place until State exit
or liquidation. The Commission already concluded that
these arrangements are State aid in the opening
decision. The UK authorities are invited to provide
details on the total exposures covered by these
guarantee arrangements and their anticipated amorti
sation over time under the new plan. These State guar
antees allow a […] of AssetCo and therefore favour
BankCo. On that basis, the Commission concludes that
these measures constitute aid.
(iii) Government will provide AssetCo with a working
capital facility of up to GBP […] billion to ensure
that it has adequate liquidity during the course of its
[…]. The Commission invites the UK authorities to
provide it with more information on this facility.
More generally, the UK authorities intend to ensure a
[…] of AssetCo and therefore intend to commit to
provide any additional support necessary to AssetCo
to allow it to […]. This working capital facility and
this State commitment of providing further aid if
necessary allows a […] of AssetCo. As explained
(1) Since AssetCo is the existing company Northern Rock plc, the
Commission can at this stage not exclude that the injection of
capital into AssetCo is the implementation of the commitment
made by HM Treasury that it will ensure that NR will operate
above the minimum capital requirements (this commitment was
discussed in paragraph 91 of the opening decision). The
Commission invites the UK authorities to provide their comments
on that issue. If this capital injection is the implementation of the
prior commitment, this would entail that the aid was granted already
at that date but this would not affect the qualification of the measure
as constituting aid or not.
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above, this favours BankCo. On that basis, the
Commission concludes that these State measures
constitute aid.
(iv) The State will increase the overall level and duration of
its lending to NR/AssetCo. It will increase by between
GBP […] and GBP […] billion and ultimate repayment
will be deferred to beyond […]. The delayed reim
bursement allows a […] of AssetCo. The increased
lending allows AssetCo to transfer billions of cash to
BankCo. It is therefore clear that the new tenor and
amount of the State lending favour also BankCo. On
that basis, the Commission concludes that these State
measures constitute aid and requests the UK auth
orities to submit more information on these measures.
(46) As indicated above, all the State measures ensuring a […]
of AssetCo allow the separation of AssetCo/NR branches,
its mortgage writing platform, some of its […] mortgage
loans and the retail deposits into BankCo. Taking into
account all the above considerations, the Commission
considers that the effect of the measures in favour of
AssetCo is equivalent, from an economic point of view,
to a purchase of the assets of Northern Rock by the
State for the following reasons. Firstly, a private operator
would not have been able to structure such an operation.
Indeed, it seems that the State had to make use of its
prerogative powers to structure this operation. Indeed,
any private operators placed in a similar situation as NR
would not have been able to separate the good assets from
the bad and to maintain NR economic activity without a
significant capital increase. Secondly, the operation of the
State […] of AssetCo’s liabilities can be considered from an
economic point of view to be equivalent to a purchase of
non-performing assets of NR, which would allow BankCo
to continue to pursue NR’s economic activities. Indeed, the
Commission considers that, although BankCo is newly
created, it continues NR’s economic activities since it
provides services to the whole existing back book of NR
before the operation. In particular, the customer rela
tionship and the management of performing assets are
all confined to BankCo. As confirmed by the reduced
capital required by the FSA, the Commission considers
that AssetCo could be seen as a State-owned vehicle
whose aim is to reduce the capital requirements for
BankCo pursuing NR’s economic activities. Finally, the
Commission considers that the State aid in the present
case is not aimed at liquidating a financial institution in
difficulty and limiting the State exposure by auctioning the
economic activity and/or financial institution’s assets on
the market, but at reducing the capital injection that the
State would have had to carry out otherwise as the unique
shareholder of NR.
Aid at the level of BankCo
(47) Taking into account the above considerations, BankCo is a
“good bank” which will operate the healthy assets of NR
and will be freed from all the bad assets of NR. Under the
Communication from the Commission on the Treatment of
Impaired Assets in the Community Banking Sector (2) (‘the
Impaired Assets Communication’), the aid element in
such a transaction is the difference between the market
(2) OJ C 72, 26.3.2009, p. 1.
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value of the assets guaranteed or purchased by the State
and the price at which these assets have been guaranteed
or purchased. In the present case, the aid element to
BankCo is therefore the difference between the market
value of the assets remaining in AssetCo and their value
in the books of AssetCo (1). The Commission therefore
invites the UK authorities to provide this information.

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

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

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

to

the

minimum/own

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

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

In the light of the foregoing considerations, the Commission
has decided to extend the procedure laid down in Article 88(2)
of the EC Treaty with respect to the measures notified on
2 April 2009. The Commission requires the UK, within one
month of receipt of this letter, to provide in addition to all
documents already received, all the relevant information and
data needed for the assessment of these measures.
In particular, the Commission would wish to receive comments
on the points on which it raised doubts. The UK is requested to
forward a copy of this letter to the potential recipient of the aid
immediately.
The Commission wishes to remind the UK that Article 88(3) of
the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your
attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No
659/1999, which provides that all unlawful aid may be
recovered from the recipient.
The Commission warns the UK that it will inform interested
parties by publishing this letter and a meaningful summary of it
in the Official Journal of the European Communities. It will also
inform interested parties in the EFTA countries which are signa
tories to the EEA Agreement, by publishing a notice in the EEA
Supplement to the Official Journal of the European Communities,
and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a
copy of this letter. All such interested parties will be invited to
submit their comments within one month of the date of such
publication.»
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Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Πόθεση COMP/M.5551 — F2i/Finavias/ERG)
Πόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 149/10)
1.
Στις 23 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (1) του Συμβουλίου με την οποία οι επιχειρήσεις F2i Fondi Italiani
per le Infrastrutture S.G.R. S.p.A. («F2i», Ιταλία) και Finavias S.à.r.l. («Finavias», Λουξεμβούργο), (εταιρεία που
ανήκει έμμεσα στον όμιλο AXA), αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονι
σμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της πλειοψηφίας των μετοχών της επιχείρησης ENEL Rete Gas S.p.A. («ERG»,
Ιταλία) με αγορά μετοχών.
2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την F2i: ταμείο αμοιβαίων κεφαλαίων ειδικευμένο σε κλάδους υποδομών,
— για την Finavias: επενδύσεις σε ιδιωτικό κεφάλαιο και διαχείριση στοιχείων ενεργητικού,
— για την ERG: διανομή αερίου μέσω αγωγών χαμηλής και μέσης πίεσης.
3.
Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη
διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλί
ου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που
προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις
για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.5551 — F2i/Finavias/ERG. Οι παρατηρήσεις μπορούν να
σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 2 2964301 ή 2967244) ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Ανταγωνισμού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

Τιμή συνδρομής 2009 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 000 EUR ετησίως (*)

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

100 EUR μηνιαίως (*)

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

700 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — ημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, CD-ROM, δύο εκδόσεις την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — ιαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

(*) Πώληση ανά τεύχος:

— έως 32 σελίδες:
— από 33 έως 64 σελίδες:
— περισσότερες από 64 σελίδες:

70 EUR μηνιαίως
400 EUR ετησίως
40 EUR μηνιαίως
500 EUR ετησίως
360 EUR ετησίως
(= 30 EUR μηνιαίως)
50 EUR ετησίως

6 EUR
12 EUR
η τιμή ορίζεται κατά περίπτωση.

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — ημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο CD-ROM.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πωλήσεις και συνδρομές
Οι προς πώληση εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων θα βρείτε στο ιαδίκτυο , στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L-2985 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

EL

