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(Informacija)
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TARYBA

TARYBOS ATLIKTŲ PASKYRIMŲ SĄRAŠAS

(2005/C 176/01)

Komitetas

Kadencijos
pabaiga

Paskelbimas OL

Pakeičiamas asmuo

Atsistatydinimas/
paskyrimas

Narys/ pakaitinis
narys

Kategorija

Šalis

Paskirtas asmuo

Priklausymas

Tarybos
sprendimo
data

2006 5 6

C 12, 2005 1 18

Pontus RINGBORG

Atsistatydinimas

Narys

Vyriausybė

Švedija

Anna SANTESSON

Arbetsmarknadsenheten

2005 4 12

Darbuotojų judėjimo
laisvės patariamasis
komitetas

2006 5 6

C 12, 2005 1 18

Linnéa ARVIUS

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Švedija

Samuel ENGBLOM

Arbetsmarknadsstyrelsen

2005 4 12

Darbuotojų judėjimo
laisvės patariamasis
komitetas

2006 5 6

C 12, 2005 1 18

V.K. HOEL

Atsistatydinimas

Narys

Vyriausybė

Nyderlandai

Jan J. VERBOOM

Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

2005 4 25

Darbuotojų migrantų
socialinės apsaugos
patariamasis komitetas

2006 9 22

C 12, 2005 1 18

Albrecht
OTTING

Atsistatydinimas

Narys

Vyriausybė

Vokietija

RD Bruno BARTH

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale
Sicherung

2005 5 10

Darbuotojų migrantų
socialinės apsaugos
patariamasis komitetas

2006 9 22

C 12, 2005 1 18

Daina FROMHOLDE

Atsistatydinimas

Narys

Vyriausybė

Latvija

Jana MUIŽNIECE

Ministry of
Welfare

2005 4 12

C 176/1

Darbuotojų judėjimo
laisvės patariamasis
komitetas

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2005 m. balandžio, gegužės ir birželio mėn. (socialinė sritis)

Kadencijos
pabaiga

Paskelbimas OL

Pakeičiamas asmuo

Atsistatydinimas/
paskyrimas

Narys/ pakaitinis
narys

Kategorija

Šalis

Paskirtas asmuo

Priklausymas

Tarybos
sprendimo
data

Andrzej
JANKOWSKI

Atsistatydinimas

Narys

Darbdaviai

Lenkija

Michal
GAWRYSZCZAK

Biuro Konfederacji Pracodawców

2005 4 12

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Pat
DONNELLAN

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Airija

Tom BEEGAN

Health and Safety
Authority

2005 4 25

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

H.V.V.
SCHRAMA

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Nyderlandai

Martin G. DEN
HELD

Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

2005 4 25

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

C.L.M. THIJSSEN

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Nyderlandai

Harrie C.J.
GOUDSMIT

Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

2005 4 25

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Ingrid
REIFINGER

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Darbuotojai

Austrija

Susanne MAURER

Österreichischer
Gewerkschaftsbund Referat
Humanisierung,
Technologie und
Umwelt

2005 4 25

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Peter BROWN

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Jungtinė Karalystė

Gwyneth DEAKINS

Cross Cutting
Interventions
Division

2005 4 25

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Richard
CHURCH

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Owen TUDOR

Darbuotojų migrantų
socialinės apsaugos
patariamasis komitetas

2006 9 22

C 12, 2005 1 18

C 176/2

Komitetas
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Health and Safety
Executive
Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Jungtinė Karalystė

Amy SADRO

Better Regulation
and International
Branch

2005 4 25

Health and Safety
Executive
Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Darbuotojai

Jungtinė Karalystė

Hugh ROBERTSON

Senior Policy
Officer

Trades Union
Congress

2005 7 16

Health and
Safety

2005 4 25

Kadencijos
pabaiga

Paskelbimas OL

Pakeičiamas asmuo

Atsistatydinimas/
paskyrimas

Narys/ pakaitinis
narys

Kategorija

Šalis

Paskirtas asmuo

Priklausymas

Tarybos
sprendimo
data

Franz DUNGL

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Darbdaviai

Austrija

Alexandra
SCHÖNGRUNDNER

Industriellenvereinigung

2005 5 10

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Gwyneth
DEAKINS

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Jungtinė Karalystė

Elizabeth
HODKINSON

Cutting Interventions Division
Health and Safety
Executive

2005 5 10

Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30

Petros PETROU

Atsistatydinimas

Narys

Darbdaviai

Kipras

Christina VASILA

OEB

2005 5 10

Alfons DE
VADDER

Atsistatydinimas

Narys

Darbdaviai

Belgija

Jan DELFOSSE

FEDIS

2005 5 10

Nico HOFFMAN

Atsistatydinimas

Narys

Darbuotojai

Liuksemburgas

Renata SANTINI

IFES/CGT-L

2005 5 10

Margaret
MURRAY

Atsistatydinimas

Narys

Darbdaviai

Jungtinė Karalystė

Neil BENTLEY

CBI

2005 5 23

Gintare MISKINYTE

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Darbdaviai

Lietuva

Marija ZOKAITE

Legal Department of Lithuanian Confederation of Industrialists

2005 5 10

Franco GIUSTI

Atsistatydinimas

Narys

Darbdaviai

Italija

Luigi CASANO

Confindustria

2005 4 25
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Darbuotojų saugos ir 2006 12 31 C 321, 2003 12 31,
sveikatos patariamasis
C 116, 2004 4 30,
komitetas
C 122, 2004 4 30
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Komitetas

2006 3 5

Europos profesinio
mokymo plėtros
centro valdyba

2006 3 5

Europos profesinio
mokymo plėtros
centro valdyba

2006 3 5

Europos gyvenimo ir
darbo sąlygų gerinimo fondo valdyba

C 116, 2004 4 30

C 64, 2003 3 18,
C 116, 2004 4 30

C 64, 2003 3 18,
C 116, 2004 4 30

2007 10 18 C 317, 2004 12 22

2005 6 2

C 161, 2002 7 5,
C 116, 2004 4 30

C 176/3

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūros Administracinė valdyba

C 64, 2003 3 18,

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Europos profesinio
mokymo plėtros
centro valdyba

Kadencijos
pabaiga

2005 6 2

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūros Administracinė valdyba

2005 6 2

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūros Administracinė valdyba

2005 6 2

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūros Administracinė valdyba

2005 6 2

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūros Administracinė valdyba

2005 6 2

C 161, 2002 7 5,

Narys/ pakaitinis
narys

N.E.J. KUYPER

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

Nyderlandai

Martin G. DEN
HELD

Ministerie van
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

2005 4 25

Milan ONDAŠ

Atsistatydinimas

Narys

Darbdaviai

Slovakija

Miroslav
KIRAL'VARGA

Republic Union
of Employers

2005 4 25

Mel DRAPER

Atsistatydinimas

Narys

Vyriausybė

Jungtinė Karalystė

Gwyneth DEAKINS

Cross Cutting
Interventions
Division

2005 4 25

Kategorija

Šalis

C 116, 2004 4 30

C 161, 2002 7 5,
C 116, 2004 4 30

C 161, 2002 7 5,

Tarybos
sprendimo
data

Atsistatydinimas/
paskyrimas

Pakeičiamas asmuo

C 116, 2004 4 30

Paskirtas asmuo

Priklausymas

LT

Europos darbuotojų
saugos ir sveikatos
agentūros Administracinė valdyba

Paskelbimas OL

C 176/4

Komitetas

Health and
Safety
Tony LORD

Atsistatydinimas

Pakaitinis narys

Vyriausybė

C 116, 2004 4 30

Jungtinė Karalystė

Malcolm DARVILL

Better Regulation
and International
Branch

2005 4 25

Health and Safety
Executive
C 161, 2002 7 5,
C 116, 2004 4 30

Owen TUDOR

Atsistatydinimas

Narys

Darbuotojai

Jungtinė Karalystė

Hugh ROBERTSON

Trades Union
Congress

2005 4 25

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 161, 2002 7 5,

2005 7 16

2005 7 16
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C 176/5

KOMISIJA

Euro kursas (1)
2005 m. liepos 15 d.
(2005/C 176/02)
1 euro =
Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2073

JPY

Japonijos jena

DKK

Danijos krona

7,4596

GBP

Svaras sterlingas

SEK

Valiuta

Valiutos kursas

SIT

Slovėnijos tolaras

SKK

Slovakijos krona

TRY

Turkijos lira

1,6078

0,68620

AUD

Australijos doleris

1,6087

Švedijos krona

9,4148

CAD

Kanados doleris

1,4651

CHF

Šveicarijos frankas

1,5594

HKD

Honkongo doleris

9,3848

ISK

Islandijos krona

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,7907

NOK

Norvegijos krona

7,9695

BGN

Bulgarijos levas

1,9559

SGD

Singapūro doleris

2,0350

CYP

Kipro svaras

0,5738

KRW

Pietų Korėjos vonas

CZK

Čekijos krona

30,241

ZAR

Pietų Afrikos randas

7,9892

EEK

Estijos kronos

15,6466

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,9873

HUF

Vengrijos forintas

HRK

Kroatijos kuna

7,3100

LTL

Lietuvos litas

3,4528

IDR

Indijos rupija
Malaizijos ringitas

135,35

78,54

246,66

239,46
39,140

1 258,61

11 795,32

LVL

Latvijos latas

0,6960

MYR

MTL

Maltos lira

0,4293

PHP

Filipinų pesas

67,428

Rusijos rublis

34,6050

Tailando batas

50,428

PLN

Lenkijos zlotas

4,1355

RUB

RON

Rumunijos lėja

3,5659

THB

(1) Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.

4,586
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Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d.
Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės
pagalbai mokymui
(2005/C 176/03)
(Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos numeris:

XT 6/04

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Saksonija

Pagalbos schemos arba įmonės,
gaunančios individualią pagalbą,
pavadinimas

Pagalbos schema, skirta skatinti bedarbių verslo mokymą, kurį finansuoja Europos
socialinis fondas ir Saksonijos žemė
(„Verslo mokymo projektai bedarbiams asmenims“)

Teisinis pagrindas

— Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die
Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten/
Teil II A (in der Fassung vom 12. Ju1i 2001, veröffentlicht im Sächsischen
Amtsblatt Nr. 31/2001 vom 02. August 2001, der KOM vorgelegt im August
2001, überarbeitete Fassung im Entwurf vom Februar 2004, Anlage 2)
— Operationelles Programm (0P) zur Strukturfondsförderung des Freistaates
Sachsen 2000 bis 2006 (CCI-Nr. 1999 DE 16 1 PO 006 genehmigt durch
KOM am 12.12.2000, zuletzt geändert mit Entscheidung K(2002) 3511 vom
28.10.2002)
— Sächsische Hausha1tsordnung § 23 und 44 (in der Fassung von 10 April 2001,
veröffentlicht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 18. Mai
2001, http://www.recht-sachsen.de/GbI1.htm

Planuojamos metinės išlaidos
pagal schemą arba bendra įmonei
suteiktos individualios pagalbos
suma

Pagalbos schema

Metinė
suma

bendra

... iki 16 mln. EUR

Garantuotos paskolos
Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma
Garantuotos paskolos

Maksimalus
vumas

pagalbos

intensy-

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis

Taip

Įgyvendinimo data

Nuo 2004 12 19

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

iki 2006 12 31 (Leidimas ir projekto pradžia)
iki 2008 12 31 (Išmokėjimas)

Pagalbos tikslas

Bendrasis mokymas

Taip

Specialusis mokymas

Taip

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama
pagalba mokymui

Taip

Atskiri sektoriai

Ne

Ekonomikos sektoriai

— Žemės ūkis
— Žuvininkystė ir akvakultūra
— Anglies kasyba
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C 176/7

— Visa gamyba
arba
Plieno pramonė
Laivų statyba
Sintetinių pluoštų pramonė
Automobilių pramonė
Kita apdirbamoji pramonė
— Visos paslaugos
arba
Jūrų transporto paslaugos
Kitos transporto paslaugos
Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos
Pagalbą teikiančios institucijos
pavadinimas ir adresas

pavadinimas:
Regierungspräsidien (iki 2003 12 31)
Sächsische Aufbaubank — Förderbank — (nuo 2004 1 1)
Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Adresas:
Iki 2003 12 31
Regierungspräsidium Dresden
Referat 35
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden
Regierungspräsidium Leipzig
Referat 35
Braustrasse 7
04107 Leipzig
Regierungspräsidium Chemnitz
Referat 35
Altchemnitzer Strasse 41
09120 Chemnitz
Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung 3
Wilhelm-Buck-Strasse 2
01097 Dresden
Nuo 2004 1 1
Sächsische Aufbaubank — Förderbank —
Pirnaische Strasse 9
01069 Dresden
Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung 3
Wilhelm-Buck-Strasse 2
01097 Dresden

Didelės individualiai
pagalbos subsidijos

teikiamos

Pagal reglamento 5 straipsnį
Netaikoma išimtis individualiai teikiamos
pagalbos subsidijai arba reikalingas išankstinis
pranešimas Komisijai apie pagalbos skyrimą,
jeigu suteiktos pagalbos suma vienai įmonei
vienam mokymo projektui viršija 1 mln. EUR.

Taip

C 176/8
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Pagalbos numeris

XT 20/04

Valstybė narė

Belgija

Regionas

Flandrija

Pagalbos schemos arba įmonės,
gaunančios individualią pagalbą,
pavadinimas

Mokymo apmokėjimas — pagalbos schema maisto pramonės ir transporto sektoriaus darbuotojams ir verslininkams Flandrijoje

Teisinis pagrindas

Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.
(Dit besluit vervangt het besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques van 14 december 2001,
gekend bij de Europese Commissie als steunmaatregel XT 69/02)

Planuojamos metinės išlaidos
pagal schemą arba bendra įmonei
suteiktos individualios pagalbos
suma

Pagalbos schema

Bendra
suma

metinė

15 mln. EUR 2004 m.

Garantuotos paskolos
Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma
Garantuotos paskolos

Maksimalus
vumas

pagalbos

intensy-

Pagal reglamento 4 straipsnio 2–6 dalis

Taip

Įgyvendinimo data

Nuo 2004 m. balandžio 2 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2006 12 31 pagal Reglamento (EB) Nr. 68/2001 8 straipsnį

Pagalbos tikslas

Bendrasis mokymas

Taip

Specialusis mokymas

Ne

Visi sektoriai, kuriems gali būti skiriama
pagalba mokymui

Ne

Atskiri sektoriai

Taip: maisto pramonė ir transportas

— Žemės ūkis

Tik maisto perdirbimo sektoriui

Ekonomikos sektoriai

— Žuvininkystė ir akvakultūros sektorius
— Anglies kasyba
— Visa gamyba
arba
Plienas
Laivų statyba
Sintetiniai pluoštai
Automobilių pramonė
Kita apdirbamoji pramonė
— Visos paslaugos
arba
Jūrų transporto paslaugos
Kitos transporto paslaugos
Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos
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Pagalbą teikiančios institucijos
pavadinimas ir adresas

C 176/9

Pavadinimas:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid — cel opleidingscheques
Adresas:
Markiesstraat, 1
B-1000 Brussel

Didelės individualiai
pagalbos subsidijos

teikiamos

Pagal reglamento 5 straipsnį
Priemonė nenumato pagalbos paskyrimo arba
reikalauja, kad apie pagalbos projektus būtų iš
anksto pranešta Komisijai, jei tai pačiai įmonei
ir tam pačiam mokymo projektui paskirtos
pagalbos suma yra didesnė už 1 milijoną
EUR.

Taip

Pagalbos numeris

XT 32/04

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

Brandenburgas

Pagalbos schemos arba įmonės,
gaunančios individualią pagalbą,
pavadinimas

Projektas „Brandenburgo darbuotojų tobulinimo tinklas — p.net“: pagalba teikiama
Darbo, socialinių reikalų, sveikatos ir moterų ministerijos, siekiant panaudoti
užimtumo potencialą Brandenburgo firmose teikiant konsultavimo paslaugas ir
ugdant asmeninio tobulinimo strategijų įgūdžius.

Teisinis pagrindas

Landeshaushaltsordnung (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Planuojamos metinės išlaidos arba
bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

Pagalbos schema

Metinė
suma

bendra

0,141 mln. EUR

Garantuotos paskolos
Individuali pagalba

Bendra pagalbos suma
Garantuotos paskolos

Maksimalus
vumas

pagalbos

intensy-

Pagal reglamento 4 straipsnio 2-6 dalis

Įgyvendinimo data

Nuo 2004 1 1

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis

Iki 2004 12 31

Pagalbos tikslas

Bendro pobūdžio mokymas

Taip

Taip

Specialus mokymas
Ekonomikos sektoriai

Visi sektoriai, kuriems gali būti skriama
pagalba mokymui
Atskiri sektoriai
— Žemės ūkis
— Žuvininkystė ir (arba) akvakultūra
— Kalnakasyba

Taip
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— Visa gamyba
arba
Plieno pramonė
Laivų statyba
Sintetinių pluoštų pramonė
Automobilių pramonė
Kita apdirbamoji pramonė
— Visos paslaugos
arba
Jūrų transporto paslaugos
Kitos transporto paslaugos
Finansinės paslaugos
Kitos paslaugos
Pagalbą teikiančios institucijos
pavadinimas ir adresas

Pavadinimas
LASA Brandenburg GmbH
Adresas
Wetzlarer Straße 54
D-14482 Potsdam

Didelės individualiai
pagalbos subsidijos

teikiamos

Pagal reglamento 5 straipsnį
Išimtis netaikoma arba reikalingas išankstinis
pranešimas Komisijai apie pagalbos skyrimą a)
jeigu pagalbos, suteiktos vienai įmonei vienam
mokymo projektui įgyvendinti, suma viršija 1
mln. EUR.

Taip
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C 176/11

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis
Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja
(2005/C 176/04)
(Tekstas svarbus EEE)

Sprendimo priėmimo data: 2004 12 9

Sprendimo priėmimo data: 2005 4 20

Valstybė narė: Nyderlandai

Valstybė narė: Belgija

Pagalbos Nr.: N 200/2004

Pagalbos Nr.: N 355/2004

Pavadinimas: Ultimate Chiral Technology Project

Pavadinimas: Vieša ir privati partnerystė kasant tunelį po
Krijgsbaan, Deurne; pramoninės zonos plėtra ir Anverpeno oro
uosto eksploatacija.

Tikslas: Vystyti novatoriškas chiralines technologijas
Teisinis pagrindas: Kompas voor de toekomst
Biudžetas: 2,88 mln. EUR
Pagalbos intensyvumas arba suma: 26 %
Laikotarpis: 4 metai
Kita informacija: Metinė ataskaita

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:

Tikslas: Su Antverpeno oro uosto pritaikymu naujoms tarptautinėms saugos taisyklėms susijusių išlaidų dalijimasis ir
viešos ir privačios partnerystės vykdoma oro uosto plėtra bei
eksploatacija.
Teisinis pagrinda: Beslissing van de Vlaamse regering van 19
juli 2002 en van 27 juni 2003 (décision du gouvernement
flamand du 19 juillet 2002 et du 27 juin 2003).
Biudžetas: Bendro valstybės indėlio grynaisiais pinigais ir
natūra suma sudaro apie 26 000 000 EUR.
Kita informacija: Pagalbos tipas — dalyvavimas kapitale,
subordinuotos paskolos, su turtu susijusios dotacijos ir įnašai
natūra

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Priėmimo data: 2005 3 16
Valstybės narės: Italija
Pagalbos Nr.: N 345/2004

Sprendimo priėmimo data: 2005 2 2

Pavadinimas: Pagalba Solvay Rosignano, Dotacija

Valstybė narė: Nyderlandai (Limburgas)

Tikslas: Aplinkosauga

Pagalbos Nr.: N 492/2004

Teisinis pagrindas: Fondo per la promozione del Sviluppo
Sostenibile: Articolo 109 dellla legge 388/2000, modificato
dall'articolo 62 della legge 48/2000

Pavadinimas: Ad hoc regioninė investicinė pagalba, skirta
„SABIC“

Pagalbos intensyvumas arba suma: 13 494 490 EUR
Trukmė: 2005-2006

Tikslas: Investicija į regionus (Naftos produktai)
Teisinis pagrindas:: ad hoc
Biudžetas: 4,2 mln. EUR (12,2 % bruto)

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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Sprendimo priėmimo data: 2004 10 20

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:

Valstybė narė: Belgija
Pagalbos Nr.: N 520/2003
Pavadinimas: Finansinė
Flandrijos uostuose.

parama
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http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
infrastruktūros

darbams

Tikslas: Suteikti finansavimą infrastruktūros darbams (gilinimui) jūrų uostų vandens prieigose ir bendrai finansuoti investicijas į uosto infrastruktūrą.
Teisinis pagrindas: Décret du Ministère de la Communauté
Flamande du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion
des ports maritimes.
(2 Maart 1999 — Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende
het beleid en het beheer van de zeehavens.)
Biudžetas: 2001–2004 m. laikotarpiui yra numatytas bendras
342 milijonų eurų biudžetas. Tačiau tik jo dalis, t. y. 270 milijonų eurų, yra laikoma valstybės pagalba.
Trukmė: 2001–2004 m.
Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Sprendimo priėmimo data: 2005 3 2

Sprendimo priėmimo data: 2005 5 3
Valstybė narė: Prancūzija
Pagalbos numeris: NN 52/2003
Pavadinimas: Socialinio pobūdžio individualios pagalbos
schemų dėl skrydžių tarp Marselio, Nicos Monpeljė, Liono ir
Korsikos persvarstymas.
Tikslas: Oro transportas — Skatinti, kad būtų pagerintas susisiekimas su Korsika įvedant socialinio pobūdžio pagalbos
sistemą tam tikrų kategorijų keleiviams ir salos gyventojams bei
taip kovoti su izoliuotumo nepatogumais.
Teisinis pagrindas: Délibération de l'Assemblée de Corse no
03/64 AC adoptée le 24 mars 2003 décidant de fixer les
montants intervenant dans le dispositif ą caractčre social d'aides
aux personnes transportées sur les lignes aériennes réguličres
entre Marseille, Nice, Montpellier et Lyon et les aéroports
corses
Biudžetas: 33,7 mln. EUR kasmetinių kvotų.

Tikslas: Restruktūrizavimas

Intensyvumas/dydis: Oro vežėjams kompensuoti nuo 50 iki
56 eurų už žmogų ir už maršrutą reisams tarp Marselio, Nicos,
Monpeljė, Liono ir Korsikos. Šios kompensacijos būtų skiriamos
tik tam tikroms keleivių kategorijoms (asmenims, kurių
pagrindinė gyvenamoji vieta yra Korsikoje; jaunesniems nei 25
metų; vyresniems nei 60 metų; jaunesniems nei 27 metų
studentams; šeimoms; neįgaliesiems).

Pagalbos intensyvumas arba suma: (pirminė pagalba sudarė
9,6 mln. EUR)

Trukmė: Vieneri metai su galimybe kasmet atnaujinti. Ši
schema neturi konkretaus pabaigos termino, bet nėra nuolatinė.

Valstybė narė: Čekijos Respublika
Pagalbos Nr.: N 600/04
Pavadinimas: Bendrovės VPFM pajėgumo mažinimo atidėjimas

Trukmė: 6 mėnesiai
Kita informacija: Sprendimas taikomas susitarimui atidėti
nuolatinį pajėgumo mažinimą, kaip numatyta Stojimo sutarties
2 protokole.

Sprendimo autentišką tekstą be konfidencialių duomenų galima
rasti adresu:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/
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C 176/13

VALSTYBĖS PAGALBA — GRAIKIJA
Valstybės pagalba C 20/2005 (ex NN 70/2004) — Pagalba Florinos ir Kilkis departamentų įmonėms
(1993 m. rugsėjo 14 d. Ministro įsakymas Nr. 66336/B.1398 ir jo pakeitimai)
Kvietimas pateikti pastabas pagal EB Sutarties 88 straipsnio 2 dalį
(2005/C 176/05)
2005 m. birželio 7 d. d. laiške, parengto kalba, kuria tekstas yra autentiškas, ir kuris pateikiamas po šios
santraukos, Komisija pranešė Graikijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje
numatytą procedūrą dėl pirmiau minėtos pagalbos.
Suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabų apie pagalbą, dėl kurios Komisija pradeda procedūrą, per vieną
mėnesį nuo šios laiško santraukos paskelbimo adresu:
Commission Européenne
Direction générale de l'Agriculture et du développement rural
Direction H2
Bureau: Loi 130 5/128
B-1049 Bruxelles
Faks. (32 2) 2967672
Šios pastabos bus perduotos Graikijai. Pastabas pateikusi suinteresuota šalis gali raštu paprašyti neatskleisti
jos tapatybės, paraiškoje nurodydama tokio prašymo priežastis.
SANTRAUKOS TEKSTAS

Minėti įsakymai numato įvairių pagalbos priemonių amatininkų
ir pramonės įmonėms. Manoma, kad žemės ūkio sektoriaus
įmonės taip pat naudojosi šiomis priemonėmis:
a) brangių skolų, susijusių su suteiktomis paskolomis investicijoms ir (arba) apyvartinių lėšų sudarymui/papildymui apsijungimu imant naujas lengvatines paskolas su kompensavimo frančizės galimybe;
b) valstybės garantijos suteikimu skolų pertvarkymo operacijai;
c) lengvatinės normos taikymu dar prieš suteikiant palūkanų
normos subsidijas.
Šios priemonės skiriamos į sunkią padėtį patekusioms
įmonėms.

Vertinimas

Šiuo metu skirtos pagalbos suderinamumas su bendrąja rinka
yra abejotinas dėl tokių priežasčių:
— kai Graikijos valdžios institucijų buvo paprašytos pasiaiškinti dėl pagalbos, jos nurodė, kad, nors ir nežino tikslaus
pagalbos gavėjų skaičiaus, pagalbos sumos tikriausiai turėjo
priklausyti nuo de minimis taisyklės; be to fakto, kad iki
2005 m. sausio 1 d. de minimis taisyklė nėra taikoma
žemės ūkio sektoriui, Komisija neturi jokių duomenų, kurie
leistų nustatyti, kokia dalimi žemės ūkio įmonių gautos
sumos pagal įsakymą Nr. 66336/B.1398 ir jo pakeitimus

bet kuriuo atveju būtų patekę į Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1860/2004, įvedusio de minimis taisyklę žemės ūkio
sektoriuje, taikymo sritį,

— turint omeny, kad įsakymai skirti į sunkią padėtį patekusioms įmonėms, pagalba turi būti analizuojama atsižvelgiant į įvairias taisykles, kurios buvo taikomos
sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti nuo pirmojo pirmiau minėto įsakymo įsigaliojimo pradžios, kitais atvejais — nuo 1993 m. rugsėjo 21 d.;
tačiau turima informacija neleidžia nustatyti, ar šių taisyklių
buvo laikomasi,

— žemės ūkio sektoriuje turima informacija neleidžia nustatyti, ar valstybės garantija buvo suteikta laikantis įvairių
taisyklių, kurios garantijų forma buvo taikomos valstybės
pagalbai nuo 1993 m. rugsėjo 21 d.;

— pramonės ir amatų sektoriuose de minimis taisyklė, žinoma,
yra taikoma, bet kadangi Graikijos valdžios institucijos
nežino minėtais įsakymais numatytų priemonių gavėjų skaičiaus ir kadangi de minimis pagalbos riba skaičiuojama trijų
metų laikotarpiui, o ne konkrečiai operacijai, neįmanoma
nustatyti, ar įsakymuose numatytai pagalbai tikrai gali būti
taikomos de minimis taisyklės; tokiame kontekste pagalba
taip pat turi būti išanalizuota remiantis įvairiomis
taisyklėmis, kurios buvo taikytos sunkumus patiriančioms
įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti nuo 1993 m. rugsėjo
21 d.; tačiau turima informacija neleidžia nustatyti, ar šių
taisyklių buvo laikomasi,

— šiuose sektoriuose turima informacija neleidžia nustatyti, ar
valstybės garantija buvo suteikta laikantis įvairių taisyklių,
kurios garantijų forma buvo taikomos valstybės pagalbai
nuo 1993 m. rugsėjo 21 d.;
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RAŠTO TEKSTAS

«1. Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιµή να πληροφορήσει
την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές
της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόµενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης
ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις
ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.
∆ιαδικασία
2. Κατά την εξέταση του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN
153/03 σχετικά µε τη χορήγηση ενισχύσεων για την εκκαθάριση οφειλών στους Νοµούς της Καστοριάς και της Εύβοιας
(φάκελος για τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία C 23/04), οι
υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι παρόµοιες ενισχύσεις είχαν χορηγηθεί και σε άλλους ελληνικούς Νοµούς από
το 1993.
3. Με την επιστολή τους, της 22ας Απριλίου 2004, οι
υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές
πίνακα όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν απ' αυτές, καθώς
και των τροποποιήσεών τους, από την 1η Ιανουαρίου 1993,
σχετικά µε την αναδιαπραγµάτευση των οφειλών µε υψηλή
επιβάρυνση.
4. Με επιστολή της, της 1ης Ιουλίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2004, η Μόνιµη Αντιπροσωπεία
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποίησε στην
Επιτροπή το κείµενο της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 της
14ης Σεπτεµβρίου 1993 και τις τροποποιήσεις του, που
αφορούν την χορήγηση ενισχύσεων για την αναδιαπραγµάτευση οφειλών µε υψηλή επιβάρυνση στους Νοµούς
Φλώρινας και Κιλκίς.
5. Καθώς όλες οι προβλεπόµενες από τα προαναφερόµενα
κείµενα ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, οι υπηρεσίες της
Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο µη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης υπ' αριθ. NN 70/2004.
6. Η παρούσα απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στις ενισχύσεις
που χορηγήθηκαν στους νοµούς Φλώρινας και Κιλκίς. Οι
ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους άλλους νοµούς, που
αναφέρονται στις αποφάσεις οι οποίες παρατίθενται στην πιο
κάτω περιγραφή, θα εξεταστούν στο πλαίσιο χωριστού
φακέλου, όταν θα έχουν κοινοποιηθεί όλα τα νοµικά κείµενα
που τις αφορούν (έχει ήδη σταλεί στις ελληνικές αρχές
σχετικό αίτηµα).

Περιγραφή
7. Η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398, της 14ης
Σεπτεµβρίου 1993, µε την οποία εγκρίνεται η χορήγηση
επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλοµένων υπολοίπων
χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες
επενδύσεις των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
των νοµών Φλώρινας και Κιλκίς, προβλέπει τα ακόλουθα:
— το σύνολο των υφισταµένων µέχρι 30 Ιουνίου 1993
ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια
(κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχµές
ή συνάλλαγµα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών
σε δραχµές ή συνάλλαγµα των βιοµηχανικών και
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βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες και
λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης,
στους νοµούς Φλώρινας και Κιλκίς, θα αποτελέσει ένα νέο
δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη µε ίσες εξαµηνιαίες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή µε ίσες εξαµηνιαίες χρεωλυτικές
δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισµό των τόκων ανά
εξάµηνο µε το εκάστοτε εφαρµοζόµενο για τη ρύθµιση
επιτόκιο,
— το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται µε 10
εκατοστιαίες µονάδες από το λογαριασµό του Νόµου
128/75 (1) κατά τα πέντε πρώτα έτη, µε την προϋπόθεση
ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουµένως τη
δική του συµµετοχή,
— το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και
πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων
γραµµατίων ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας της
εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της
έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισµού των δανείων,
προσαυξηµένο κατά δύο µονάδες,
— οι υπαγόµενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε
συνάλλαγµα θα ρυθµίζονται αφού δραχµοποιηθούν οι
σχετικές οφειλές µε τη µέση τιµή fixing της προηγούµενης της ρυθµίσεως ηµέρας,
— ως αφετηρία της ρύθµισης για την εφαρµογή των όσων
καθορίζει η παρούσα θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία δραχµοποίησης, µε την προϋπόθεση ότι η δραχµοποίηση θα
έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι και 30 Ιουνίου 1994,
— οι εγγυητικές επιστολές προκειµένου να υπαχθούν στη νέα
ρύθµιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί µέχρι 30 Ιουνίου
1993,
— οι τόκοι και το κεφάλαιο των ρυθµιζοµένων οφειλών των
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νοµών
Φλώρινας και Κιλκίς είναι εγγυηµένοι από το ∆ηµόσιο,
— σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόµενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται
ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα
ρύθµιση,
— οι τόκοι υπερηµερίας µέχρι 31.12.1992 για δάνεια
πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νοµών
Φλώρινας και Κιλκίς θα καλυφθούν από το δηµόσιο εντός
των ορίων του προϋπολογισµού (µέσω του κοινού λογαριασµού) του νόµου αριθ. 128/75.
8. Η υπαγωγή στις προβλεπόµενες από την απόφαση αυτή
ρυθµίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:
— οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιµες µετά τη ρύθµιση·
κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίµηνη
προθεσµία για να αποφανθούν επί της βιωσιµότητας των
επιχειρήσεων,
(1) Ο λογαριασµός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας,
τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εµπορικών
τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασµού αυτού βαραίνει το
κράτος (σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασµός παρέµεινε επί µακρόν ελλειµµατικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην
υπόθέση C 57/86 (Συλλογή. 1988, σ. 439), το ∆ικαστήριο διαπίστωσε
ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέµατα διαχείρισης
και πληρωµών υπόκειτο σε άµεσο κρατικό έλεγχο.
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— οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον
το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991
— 1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση µέχρι την ηµέρα της ρύθµισης των δανείων
(ηµεροµηνία υπογραφής του νέου δανειακού συµφώνου),
— οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγµένα χρησιµοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,
— ο έλεγχος της εφαρµογής των ανωτέρω ανατίθεται στις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας
και του Υπουργείου Οικονοµικών,
— στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων
έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόµους και έχουν
κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους,
η εφαρµογή των µέτρων του ανωτέρω σηµείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου
των Αναπτυξιακών Νόµων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν
αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου
11 των Αναπτυξιακών Νόµων,
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εξαµηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και
υπολογισµό των τόκων ανά εξάµηνο µε το εκάστοτε
εφαρµοζόµενο για τη ρύθµιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση
θα καταβληθεί την 1.7.1995.”
11. Με την απόφαση υπ' αριθ. 60029/B.1541 της 23ης
Σεπτεµβρίου 1994 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο του
κεφαλαίου 1 της απόφασης υπ' αριθ. 66336/B.1398 (ή
αλλιώς, στην παρούσα απόφαση, η τρίτη περίπτωση του
σηµείου 7) από το εξής κείµενο:
“το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και
πάγιες εγκαταστάσεις) είναι ίσο µε το επιτόκιο των
εντόκων γραµµατίων ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας
της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται
της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισµού των δανείων,
προσαυξηµένο για µεν τις επιχειρήσεις του νοµού Κιλκίς
κατά 5 µονάδες, για δε τις επιχειρήσεις του νοµού
Φλωρίνης κατά δύο µονάδες”.
12. Η απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης ∆εκεµβρίου 1994
τροποποιεί το µηχανισµό ρύθµισης επαχθών οφειλών, προβλέποντας τις εξής διατάξεις.

— στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που
επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234
απόφασης, της 31 Οκτωβρίου 1991, µε επιδότηση 4 %,
η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νοµών Φλώρινας
και Κιλκίς) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο
διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόµενης
απόφασης.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθµισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές
υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/B.1199 της 21.7.1994
και 2045909/7431/0025 της 26 Αυγούστου 1994, έχουν
την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου
χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

9. Η απόφαση αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεµβρίου
1993 τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 30755/B.1199
της 21ης Ιουλίου 1994, την απόφαση αριθ. 60029/B.1541
της 23ης Σεπτεµβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 72742/
B.1723 της 8ης ∆εκεµβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 236/
B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 8014/
B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, την απόφαση αριθ.
44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995, την απόφαση αριθ.
44446/B.1613 της 24ης ∆εκεµβρίου 1996, την απόφαση
αριθ. 40410/B.1678 της 9ης ∆εκεµβρίου 1997, την
απόφαση αριθ. 10995/B.546 της 24ης Μαρτίου 1999, την
απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 και
την απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου
2000.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου
ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση
ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που
βαρύνει το λογαριασµό του Ν. 128/75, δεν θα είναι µεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε µία επιχείρηση όταν
κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και
2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994.

10. Με την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου
1994 προστέθηκε το εξής εδάφιο µεταξύ του δευτέρου και
του τρίτου εδαφίου του κεφαλαίου 1 της απόφασης αριθ.
66336/B.1398 (ή αλλιώς στο πλαίσιο της παρούσας
απόφασης, µεταξύ της δευτέρας και της τρίτης περιπτώσεως
του σηµείου 6):
“Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυµούν, χορηγείται
περίοδος χάρητος για ενάµισυ (1 ½) έτος, δηλαδή µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου 1994, χωρίς επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δέκα (10) ετών και υπό
τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη πενταετής
επιδότηση του επιτοκίου των ρυθµιζοµένων οφειλών θα
µειωθεί από 10 εκατοστιαίες µονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες
µονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν
τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν στις 31
∆εκεµβρίου 1994· θα προστεθούν στο αρχικό ρυθµιζόµενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν µε αυτό ενιαία σε
17 εξαµηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες

13. Η απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995
προβλέπει τα εξής:
— για τις µεταλλευτικές βιοµηχανίες του νοµού Φλώρινας,
το επιτόκιο των νέων δανείων (για κεφάλαια κίνησης και
πάγίες εγκαταστάσεις) που προκύπτουν από την εφαρµογή
της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. 66336/
B.1398 της 14ης Σεπτεµβρίου 1993 όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ίσο κατ' ανώτατο όριο, µε το επιτόκιο
των εντόκων γραµµατείων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης
διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά
προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισµού των
δανείων, προσαυξηµένο κατά 5 µονάδες,
— οι ρυθµίσεις δανείων που έχουν γίνει µέχρι την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης των διατάξεών της µε το
επιτόκιο που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. 66336/B.1398
(επιτόκιο ΕΓ∆ δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά
δύο µονάδες) εξακολουθούν να ισχύουν,
— η κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος που
προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. αριθ. 30755/B.1199 της
21ης Ιουλίου 1994 αφορά τους τόκους που βαρύνουν
τον δανειολήπτη, ενώ οι τόκοι που βαρύνουν το ∆ηµόσιο
καταβάλλονται κανονικά (δεν κεφαλαιοποιούνται).
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14. Με την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου
1995, καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 1995 ως η ηµεροµηνία
δραχµοποίησης των δανείων σε συνάλλαγµα, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω σηµείο 6 πέµπτη περίπτωση.
15. Η Κ.Υ.Α. αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995
προβλέπει τα εξής:
— σε όσες επιχειρήσεις τα δάνεια των οποίων ρυθµίζονται
βάσει των Κ.Υ.Α. αριθ. 1648/B.22/13.1.94 και 66336/
B.1398/14.9.93, οι οποίες αδυνατούν να καταβάλουν τη
δόση της 1.7.95 παρέχεται ύστερα από τη σύµφωνη
γνώµη της δανειοδοτούσας Τράπεζας, η εναλλακτική
δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για ένα
χρόνο (µέχρι τις 31.12.1995 αντί της 31.12.1994), µε
τριετή επιµήκυνση της συνολικής διάρκειας ρύθµισης,
— η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1996,
— οι τόκοι της περιόδου χάριτος που αποµένουν µετά την
καταβολή των προβλεπόµενων ως κατωτέρω επιδοτήσεων
θα κεφαλαιοποιηθούν χωρίς ανατοκισµό, την 31.12.95,
— οι τόκοι των ρυθµισµένων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια
της περιόδου χάριτος θα εξακολουθήσουν να επιδοτούνται από το λογαριασµό του Ν. 128/75, όπως µέχρι
σήµερα, δηλαδή µε 10 εκατοστιαίες µονάδες για τις
επιχειρήσεις περιοχής Θράκης και 8,5 εκατοστιαίες
µονάδες για τις επιχειρήσεις των νοµών Φλώρινας —
Κιλκίς,
— µετά τη λήξη της περιόδου χάριτος και µέχρι να
συµπληρωθεί η πενταετία από την αφετηρία της ρύθµισης,
θα καταβάλλεται επιδότηση επιτοκίου για τις οφειλές που
εξυπηρετούνται µε ίσες δόσεις κεφαλαίου (απλό
χρεωλύσιο) ίση:
α) µε 7 εκατοστιαίες µονάδες για τις επιχειρήσεις των
νοµών Φλώρινας — Κιλκίς·
β) µε 6,5 εκατοστιαίες µονάδες για τις οφειλές από τα
ίδια διαθέσιµα των τραπεζών και 7 εκατοστιαίες
µονάδες για τις οφειλές από δάνειο της ΑΝΕANE 197/
78, για τις επιχειρήσεις περιφέρειας Θράκης,
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— καθίστανται αµέσως ληξιπρόθεσµα και απαιτητά ολόκληρα
τα δάνεια, που προκύπτουν από τη ρύθµιση των αναφεροµένων στις αποφάσεις υπ' αριθ. 1648/B.22/13.1.1994
και 66336/B.1398/14.9.1993, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν τέσσερις συνεχόµενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) από τις υπαγόµενες στη ρύθµιση επιχειρήσεις των νοµών Έβρου,
Ροδόπης και Ξάνθης, και τρεις συνεχόµενες δόσεις (αντί
των δύο που ισχύει, από τις υπαγόµενες στη ρύθµιση
επιχειρήσεις των νοµών Φλώρινας και Κιλκις.
17. Η απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης ∆εκεµβρίου 1997
προβλέπει τα εξής:
— όσες από τις ληξιπρόθεσµες µέχρι και 1.1.1998 οφειλές
των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στους νοµούς
Κιλκίς — Φλώρινας και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της
Κ.Υ.Α αριθ. 66336/93 όπως ισχύει, είναι ανεξόφλητες,
κεφαλαιοποιούνται την ως άνω ηµεροµηνία σε ένα (νέο)
δάνειο διάρκειας 15 ετών, περιλαµβανοµένης περιόδου
χάριτος για τα πέντε πρώτα έτη. Η εξυπηρέτηση του
δανείου για τα υπόλοιπα 10 έτη θα γίνει µε ίσες εξαµηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις,
— οι τόκοι του ως άνω δανείου θα καταβάλλονται στο τέλος
κάθε εξαµήνου αρχής γενοµένης την 30.6.1998. Κατ'
εξαίρεση οι τόκοι των δύο πρώτων εξαµήνων, εφόσον το
επιθυµούν οι επιχειρήσεις, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν
και να προστεθούν στο αρχικό ποσό ρύθµισης· οι
υπόλοιπες οκτώ εξαµηνιαίες δόσεις της περιόδου χάριτος
θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαµήνου,
— το επιτόκιο του νέου αυτού δανείου καθορίζεται ίσο µε
το βασικό επιτόκιο ενήµερης οφειλής για αντίστοιχες
κατηγορίες δανείων πλέον περιθωρίου 1,5 %. Το επιτόκιο
αυτό θα επιδοτείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες αποφάσεις
για το τυχόν υπόλοιπο χρονικό διάστηµα µέχρι
συµπληρώσεως πενταετίας,
— η µη καταβολή έστω και µιας δόσεως απαιτητών τόκων ή
τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από την άνω ρύθµιση
θα επιφέρει την ανατροπή των αποτελεσµάτων ρύθµισης
και επαναφορά στην προηγούµενη,

— ειδικά για τα δάνεια που εξυπηρετούνται µε τοκοχρεωλυτικές δόσεις η επιδότηση µετά τη λήξη της περιόδου
χάριτος θα ανέρχεται σε 8 εκατοστιαίες µονάδες για τις
επιχειρήσεις νοµών Φλώρινας — Κιλκίς και 8,5 εκατοστιαίες µονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης,

— στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται και τυχόν βεβαιωµένες
από 1.7.1997 οφειλές στις ∆ΟΥ λόγω κατάπτωσης της
εγγύησης του ελληνικού ∆ηµοσίου από δάνεια που
ρυθµίστηκαν µε βάση την Κ.Υ.Α.66336/B.1398/
14.9.1993, ύστερα από την επαναφορά τους στις
τράπεζες,

— προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις να έχουν
καταβάλει τη διαφορά των τόκων που αποτελεί τη δική
τους συµµετοχή,

— στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθµιση
θα παρασχεθεί η εγγύηση του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2322/95,

— κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2 της απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών αριθ. 2045909 από 24.8.1994
και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου α) του αριθ.
32641/B.1245 από 29.7.94, διευκρινιστικού εγγράφου,
µπορούν να παραµένουν σε έντοκο λογαριασµό τα ποσά
που καταβλήθηκαν από 1.7.1993 και µετά και δεν επαναχορηγήθηκαν, και τα οποία κατά την ηµεροµηνία καταβολής τους περιόριζαν το υπόλοιπο της οφειλής της
30.6.1993.

— οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις
ρυθµίσεις της παρούσης είναι:

16. Η απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης ∆εκεµβρίου 1996
προβλέπει τα εξής:

β) οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει το 15 % των υφισταµένων την 1.1.1998 ληξιπροθέσµων οφειλών.

α) οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιµες µετά τη
ρύθµιση· οι σχετικές µελέτες βιωσιµότητας θα γίνονται
από την τράπεζα που έχει το µεγαλύτερο ποσοστό
χρηµατοδότησης στα πάγια και θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο µηνών από την
έκδοση της παρούσας·
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18. Η απόφαση αριθ. 10995/B.546, της 24ης Μαρτίου 1999
προβλέπει τα εξής:
— παρατείνεται το χρονικό διάστηµα για το οποίο παρέχεται
η επιδότηση του επιτοκίου στα ρυθµισµένα µε βάση την
υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει
δάνεια των επιχειρήσεων των νοµών Φλώρινας — Κιλκίς
για δύο έτη ακόµη,δηλ. µέχρι 30.6.2000,
— για το διάστηµα αυτό των δύο ετών θα παρέχεται
επιδότηση επιτοκίου ίση µε τρεις εκατοστιαίες µονάδες,
— προϋπόθεση για την καταβολή της ως άνω επιδότησης
είναι η ενηµερότητα (σε κεφάλαιο και τόκους) των
ρυθµισµένων οφειλών, που πιστοποιείται από τη χρηµατοδοτούσα τράπεζα.
19. Η απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000
προβλέπει τα εξής:
— καθίστανται αµέσως ληξιπρόθεσµα και απαιτητά ολόκληρα
τα δάνεια που προκύπτουν από τη ρύθµιση των αναφεροµένων στις κοινές αποφάσεις των υπουργών εθνικής
οικονοµίας και οικονοµικών υπ' αριθ. 66336/B.1398/
14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν έξι
συνεχόµενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) για τις
υπαγόµενες στη ρύθµιση της Κ.Υ.Α 66336/B.1398/
14.9.1993 οφειλές των επιχειρήσεων των νοµών
Φλώρινας και Κιλκίς και τρεις συνεχόµενες δόσεις (αντί
της µιας που ισχύει) για τις υπαγόµενες στη ρύθµιση της
Κ.Υ.Α 40410/B.1678/9.12.1997 οφειλές των επιχειρήσεων των νοµών Φλώρινας και Κιλκίς.
20. Η απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000
προβλέπει τα εξής:
— όλες οι οφειλές ενήµερες και ληξιπρόθεσµες, µέχρι
30.6.2000, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες
και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θράκης και έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 1648/B.22/13.1.1994,
40412/B.1677/9.12.1997
και
10123/B.507/
17.3.1999, καθώς και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στους νοµούς Φλώρινας και
Κιλκίς και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α.
66336/B.1398/14.9.1993
και
40410/B.1678/
9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κεφαλαιοποιούνται και γίνονται ένα νέο ενιαίο δάνειο, το οποίο θα
εξοφληθεί µε ίσες εξαµηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις, µε πρώτη καταβλητέα την 1.7.2001και
τελευταία την 31.12.2013. Οι τόκοι από 1.7 έως
31.12.2000 θα καταβληθούν στη λήξη τους. Για τις
οφειλές σε συνάλλαγµα, προκειµένου να υπαχθούν στη
ρύθµιση, θα πρέπει να δραχµοποιηθούν µε τιµή fixing της
ηµέρας της υπογραφής της σύµβασης, η οποία δεν θα
πρέπει να είναι µεταγενέστερη της 31.12.2000,
— οι τράπεζες οι οποίες είχαν ρυθµίσει τις οφειλές επιχειρήσεων βάσει των ανωτέρω Κ.Υ.Α. δύνανται κατά την κεφαλαιοποίηση των οφειλών στις 30.6.2000 να διαγράψουν
το 25 % του συνόλου των τόκων υπερηµερίας,
— ως επιτόκιο ρύθµισης των οφειλών, ορίζεται το εκάστοτε
επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων Ελληνικού δηµοσίου
(ΕΓΕ∆) δωδεκάµηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 35 %,
— στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται και οι οφειλές που
βεβαιώθηκαν στις ∆ΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης
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του ελληνικού ∆ηµοσίου ύστερα από επαναφορά τους
στις τράπεζες, καθώς και οι οφειλές από δάνεια που
χορηγήθηκαν µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε
επιχειρήσεις του νοµού Φλώρινας, που επλήγησαν από
την κρίση στη Γιουγκοσλαβία σύµφωνα µε την απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών αριθ. 2039965/6169/0025/
6.7.1995 και είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
66336/B.1398/14.9.1993,
— στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθµιση
θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αριθ. 2322/95,
— µετά τη ρύθµιση θα εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης
δανείου κεφαλαίου κίνησης µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέχρι συνολικού ποσού 100 000 000
δραχµών (100 000 000 GRD) κατά επιχείρηση στα
πλαίσια των διατάξεων της αριθ. 32576/B.1282/
9.10.1997 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονοµίας
και Οικονοµικών,
— σε περίπτωση µη καταβολής δύο δόσεων µε αναλογούντες
τόκους ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από τη νέα
ρύθµιση, ολόκληρο το δάνειο καθίσταται αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό,
— προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις
ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης είναι οι επιχειρήσεις
να είναι βιώσιµες. Μελέτη βιωσιµότητας θα προσκοµίζεται
στην Τράπεζα που έχει τις περισσότερες οφειλές, η οποία
και θα αξιολογεί τη µελέτη. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η µελέτη θα προσκοµίζεται στην 25η ∆ιεύθυνση
του Υπουργείου Οικονοµικών για έγκριση της ρύθµισης
µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Αξιολόγηση
21. ∆υνάµει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης,
ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα
κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν
να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής
είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που
επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές. Στο παρόν
στάδιο, το εξεταζόµενο µέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί µε τον
ορισµό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισµένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισµένων τρεχουσών
δαπανών (των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων,
σύµφωνα µε τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/B.1461
της 30ης Σεπτεµβρίου 1993, αλλά επίσης, λαµβανοµένων
υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των
επιχειρήσεων µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων
του τοµέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει
τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις
αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγµα, στον γεωργικό τοµέα
και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000
ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και
17,6 % το 2001).
22. Εντούτοις, στις προβλεπόµενες από το άρθρο 87 παράγραφοι
2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισµένα µέτρα δύνανται,
κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συµβιβάσιµα µε την κοινή
αγορά.
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23. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα µπορούσε να προταθεί
µόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87
παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι
δύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως
ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών
περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον.
24. Η Επιτροπή θα ήθελε, πάνω απ' όλα, να τονίσει ότι τα εξεταζόµενα στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου µέτρα είναι
συνολικά παρόµοια µε αυτά που εφαρµόστηκαν στους νοµούς
Καστοριάς και Εύβοιας, και τα οποία αποτελούν τώρα το αντικείµενο διαδικασίας εξέτασης που κινήθηκε βάσει του άρθρου
88 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πλαίσιο του φακέλου C
23/04 (πρώην NN 153/03). Συνεπώς, ορισµένες από τις
παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το φάκελο αυτό.
25. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες των οποίων η Επιτροπή έλαβε
γνώση, όλα τα ανωτέρω περιγραφόµενα µέτρα ενδεχοµένως
περιέχουν ορισµένες µορφές κρατικών ενισχύσεων, λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν θεσπιστεί και χρηµατοδοτηθεί από τις δηµόσιες αρχές (βλ. σηµείο 7 δεύτερη
περίπτωση και υποσηµείωση αριθ. 1):
α) η οµαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς
διάρκειας, υφισταµένων µέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών, προερχόµενων από τραπεζικά
δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια
κίνησης·
β) ο υπολογισµός των τόκων ανά εξάµηνο αντί του τρίµηνου
που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει
δάνεια·
γ) η εφαρµογή επιτοκίου ισοδύναµου προς αυτό των
εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάµηνης
διάρκειας (και αυτό ανεξάρτητα από τον αριθµό των
εκατοστιαίων µονάδων προσαύξησης), λαµβανοµένου
υπόψη του γεγονότος ότι εφαρµόζεται ακόµη µία
σηµαντική επιδότηση των επιτοκίων· η υφιστάµενη πριν
από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά µεταξύ των
επιτοκίων που εφαρµόζονται στις υπαγόµενες στη
ρύθµιση των οφειλών τους επιχειρήσεις, και των επιτοκίων
επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εµφαίνεται στον
παρακάτω συγκριτικό πίνακα (2):
Ηµεροµηνία

Επιτόκιο των ετήσιων
εντόκων γραµµατίων
δηµοσίου %
(+ προσαύξηση)

30.6.1993

21,25 + 2 = 23,25

31.12.1993

20,25 + 2 = 22,25

15.7.1994

20,25 + 2 = 22,25

16.12.1994

17,75 + 2 = 19,75

17.7.1995

15,50 + 2 = 17,50

18.12.1995

13,90 + 2 = 15,90

Μέσος όρος των
κανονικών
επιτοκίων
(%)

28,60

27,40

23,10

(2) Τα επιτόκια των ετήσιων εντόκων γραµµατίων ∆ηµοσίου και τα κοινοτικά
επιτόκια κοινοποιήθηκαν από τον καταγγέλλοντα στο πλαίσιο του
φακέλου C23/04).

Ηµεροµηνία

2005 7 16
Επιτόκιο των ετήσιων
εντόκων γραµµατίων
δηµοσίου %
(+ προσαύξηση)

Μέσος όρος των
κανονικών
επιτοκίων
(%)

1.7.1996

13,30 + 2 = 15,30

21

2.12.1996

11,50 + 2 = 13,50

1.7.1997

9,60 + 2 = 11,60

10.12.1997

11,30 + 2 = 13,30

1.7.1998

11,70 + 2 = 13,70

2.12.1998

10,50 + 2 = 12,50

2.7.1999

8,69 + 2 = 10,69

17.12.1999

8,26 + 2 = 10,26

28.7.2000

6,22 + 2 = 8,22

22.12.2000

4,59 + 2 = 6,59

30.8.2001

3,74 + 2 = 5,74

13.12.2001

3,02 + 2 = 5,02

6.6.2002

3,72 + 2 = 5,72

7,40

28.11.2002

2,69 + 2 = 4,69

7,24

18,20

18,60

15,00

12,33

8,58

δ) η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα µονάδες επί
του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των
πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα
προσαυξηµένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη
στήλη του ανωτέρω πίνακα)·
ε) η παροχή της εγγύησης του ∆ηµοσίου στους τόκους και
στο κεφάλαιο των ρυθµιζοµένων οφειλών (αυτό ισχύει για
όλα τα δάνεια στα οποία αναφέρεται η παρούσα
απόφαση)·
στ) η ανάληψη από το Ελληνικό ∆ηµόσιο των τόκων υπερηµερίας µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1992 για δάνεια πάγιων
εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιοµηχανικών
και βιοτεχνικών επιχειρήσεων·
ζ) η περίοδος χάριτος στην αποπληρωµή µε µικρότερη
επιδότηση επιτοκίου, που προτείνεται εναλλακτικά σε
σχέση µε την προαναφερόµενη στο σηµείο δ) επιδότηση·
η) το γεγονός ότι οι τόκοι της περιόδου χάριτος, που
βαρύνουν τον δανειοδοτούµενο, κεφαλαιοποιούνται στα
πλαίσια του ρυθµιζόµενου δανείου και µπορούν έτσι να
τύχουν της εφαρµοζόµενης στο νέο δάνειο επιδότησης
επιτοκίου·
θ) οι επιµηκύνσεις των περιόδων χάριτος σε περίπτωση
αδυναµίας πληρωµής·
ι) η κεφαλαιοποίηση, χωρίς ανατοκισµό, των τόκων της
περιόδου χάριτος που παραµένουν προς πληρωµή·
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ια) η οµαδοποίηση των ανεξόφλητων µέχρι την 1η Ιανουρίου
1998 οφειλών σε νέα δάνεια διάρκειας 15 ετών, µε
περίοδο χάριτος 5 ετών και κεφαλοποίηση των τόκων των
δύο πρώτων εξαµήνων, οι οποίες δύνανται να προστεθούν
στο κεφάλαιο του δανείου και να καλυφθούν έτσι από τις
προαναφερθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου·
ιβ) η επιδότηση επιτοκίων στα νέα αυτά δάνεια, διαµορφούµενη σε συνάρτηση µε τις προαναφερόµενες στην
περιγραφή υπουργικές αποφάσεις, η οποία ίσχυε κατά το
χρόνο της ρύθµισης και επιµηκύνθηκε χρονικά·
ιγ) η οµαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων διάρκειας 13
ετών, ληξιπρόθεσµων και µη οφειλών στις 30 Ιουνίου
2000, µε το επιτόκιο που ισχύει για τα γραµµάτια του
∆ηµοσίου, προσαυξηµένο κατά 35 % (βλέπε ανωτέρω
συγκριτικό πίνακα).
26. Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν
ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρµογής τους στον
γεωργικό τοµέα και αυτήν της εφαρµογής τους στο βιοµηχανικό και βιοτεχνικό τοµέα, λαµβανοµένων γενικότερα υπόψη
των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές
αρχές την 1η Ιουλίου 2004, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις
των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004.
∆εδοµένου ότι οι ενισχύσεις είναι της ίδιας φύσης µε τις
εξεταζόµενες στο πλαίσιο του εκκρεµούντος φακέλου C
23/04, οι αµφιβολίες τις οποίες διατυπώνει η Επιτροπή στο
πλαίσιο του φακέλου αυτού εξακολουθούν, στο στάδιο αυτό,
να ισχύουν. Οι εν λόγω αµφιβολίες εκτίθενται παρακάτω,
τηρουµένων των αναλογιών.

Όσον αφορά τον γεωργικό τοµέα
27. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στην επιστολή τους της 1ης
Ιουλίου 2004, οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύµφωνα
µε τα διαθέσιµα στοιχεία, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων
επιτοκίου που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του διαστήµατος
εφαρµογής των προαναφεροµένων στην περιγραφή υπουργικών αποφάσεων, έφθασε τα 32 εκατοµµύρια ευρώ· όσον
αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του ∆ηµοσίου, αυτές
ανήλθαν σε 22 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία το µεγαλύτερο µέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο
∆ηµόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά
στοιχεία ανά επιχείρηση και νοµό, µπορούσαν ωστόσο να
εκτιµήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο
χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εµπίπτουν
στον κανόνα de minimis (βάσει δε αυτού θα µπορούσαµε να
θεωρήσουµε ότι δεν πληρούν όλους τους όρους εφαρµογής
του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης και δεν
συνιστούν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις).
28. Καθώς πρόκειται για µη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα
πρέπει να εξεταστούν µε βάση τους ισχύοντες κατά το χρόνο
της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραµµές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 23.3 δεύτερο εδάφιο
των κατευθυντηρίων γραµµών της Κοινότητας όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα (3).
29. Αλλά, κατά τις ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης
αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας
de minimis, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό
(3) ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.
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πλαίσιο των ενισχύσεων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του
1992 (4), εν είχε εφαρµογή στον γεωργικό τοµέα (5).
30. Βεβαίως, θεσπίστηκε ένας κανόνας de minimis, στο πλαίσιο
του γεωργικού τοµέα, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1860/2004 της Επιτροπής, της 6ης ∆εκεµβρίου 2004,
σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της
Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους τοµείς
της γεωργίας και της αλιείας (6). Ο εν λόγω κανονισµός, ο
οποίος εφαρµόζεται επίσης στις χορηγηθείσες πριν την έναρξη
της ισχύος του ενισχύσεις, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους
των άρθρων 1 και 3, ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ότι
το σύνολο των ενισχύσεων ήσσσονος σηµασίας που χορηγούνται σε οιαδήποτε επιχείρηση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 3 000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών, το δε ανώτατο
όριο αυτό εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη µορφή ή τον
επιδιωκόµενο στόχο των ενισχύσεων.
31. Στο παρόν όµως στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα
δεδοµένο που να της επιτρέπει να προσδιορίσει το µέτρο κατά
το οποίο εισπραχθέντα από τις γεωργικές επιχειρήσεις ποσά,
κατ' εφαρµογή της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των
τροποποιήσεών της, µπορούν ενδεχοµένως να εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της
Επιτροπής.
32. Λαµβανοµένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στα
σηµεία 27 έως 30, η Επιτροπή δεν δύναται παρά να
αµφιβάλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής του κανόνα de minimis στις χορηγηθείσες στον γεωργικό τοµέα ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, σχετικά µε το
συµβιβάσιµό τους µε την κοινή αγορά.
33. Πράγµατι, σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 66336/B.1398, οι
επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιµες µετά τη ρύθµιση των
οφειλών τους (βλέπε ανωτέρω σηµείο 8), πράγµα που συνεπάγεται ότι κατά το χρόνο της πράξεως ρύθµισης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι προβληµατικές.
34. Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/
B.1398, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι
οι ενισχύσεις στις προβληµατικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι
ανωτέρω περιγραφόµενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη
λειτουργία, οι οποίες δεν µπορούσαν, καταρχήν, να
θεωρηθούν ως συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά παρά µόνον
εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:
α) οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηµατοοικονοµικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηµατοδότηση
ήδη πραγµατοποιηθεισών επενδύσεων·
β) το σωρευτικό ισοδύναµο επιδότησης των ενισχύσεων που
ενδεχοµένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων
και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα µπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:
— για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις µειονεκτικές
περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,
(4) ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.
(5) Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά µε τις ενισχύσεις de minimis του 1996 (ΕΕ C 68
της 6.3.1996, σ. 9), και µετά στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της
Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρµογή των άρθρων
87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (ΕΕ L 10
της 13.1.2001, σ. 30).
(6) ΕΕ L 325 της 23.3.1994, σ. 4.
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— για τις επενδύσεις στο επίπεδο της µεταποίησης ή της
εµπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις
περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύµφωνα
µε τα τοµεακά προγράµµατα ή µε κάποιον από τους
στόχους του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1)
για τα λοιπά σχέδια, στο µέτρο που δεν αποκλείονται
βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο
σηµείο 2 του παραρτήµατος της απόφασης
90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·
γ) οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν µεταγενέστερες
αναπροσαρµογών των επιτοκίων των νέων δανείων που
πραγµατοποιούνται ώστε να λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα
έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των
επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν
γεωργικές εκµεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις
βιωσιµότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηµατοοικονοµικά βάρη των υφιστάµενων δανείων είναι τέτοια που να
κινδυνεύει η βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων ή και να
κινδυνεύουν να χρεωκοπήσουν.
35. Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον
αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (7). Το σηµείο 4.4
των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών ορίζει ότι “όσον αφορά
τον γεωργικό τοµέα, [οι κατευθυντήριες γραµµές] θα
αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες
κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάµενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ηµεροµηνία, σε περίπτωση δε που η
Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του
άρθρου 93 (σήµερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της
Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών, αφότου η
Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του (των)
συγκεκριµένου(-ων) κράτους (κρατών) µέλους (µελών) βάσει
του άρθρου 93 (σήµερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της
Συνθήκης”.
36. Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων, του 1997, των οποίων η εφαρµογή
παρατάθηκε µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998
σχετικά µε την παράταση ισχύος των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (8), αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραµµές
στις 9 Οκτωβρίου 1999 (9). Στο σηµείο 6.3 των νέων αυτών
κατευθυντήριων γραµµών, αναφέρεται ότι “τα κράτη µέλη
πρέπει να προσαρµόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης
και αναδιάρθρωσης που εφαρµόζουν και που παραµένουν σε
ισχύ µετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραµµίσουν µε
τις … κατευθυντήριες γραµµές … µετά την ηµεροµηνία
αυτή”. Επίσης, “για να µπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την
προσαρµογή αυτή, τα κράτη µέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 1999, κατάσταση µε όλα αυτά
τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από
τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή
στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον
τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύµφωνα µε τις …
κατευθυντήριες γραµµές”.
(7) EE C 283 της 19.9.1997, σ. 2.
(8) ΕΕ C 74 της 19.8.1992, σ. 31.
(9) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
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37. Από τις 10 Οκτωβρίου 1999, οι κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων του 1999 αντικαταστάθηκαν από
νέες κατευθυντήριες γραµµές (10). Σ' αυτές, και συγκεκριµένα
στο σηµείο 104, ορίζεται:
“104. Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον συµβιβάζεται µε
την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης και
αναδιάρθρωσης η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά
της και, εποµένως, κατά παράβαση του άρθρου 88
παράγραφος 3 της Συνθήκης, µε βάση τις παρούσες
κατευθυντήριες γραµµές, εάν η ενίσχυση ή µέρος
αυτής χορηγήθηκε χωρίς τη δηµοσίευσή τους στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα τις εξετάζει
µε βάση τις κατευθυντήριες γραµµές που ισχύουν κατά
το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.”
38. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι ελληνικές αρχές δεν διευκρίνισαν, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, κατά πόσον
η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398 και οι τροποποιήσεις της, παρέµεναν σε ισχύ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν
δύναται να αποκλείσει ότι ορισµένες ενισχύσεις καταβλήθηκαν
µετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, πράγµα που θα δικαιολογούσε να γίνει ανάλυση αποκλειστικά βάσει των κατευθυντηρίων γραµµών του 2004. Λαµβανοµένης όµως υπόψη
της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εφαρµογή της υπουργικής αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, µετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή θα
προχωρήσει επίσης σε ανάλυση των ενισχύσεων µε βάση όλες
τις προαναφερόµενες στα σηµεία 35 έως 35 διατάξεις.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µεταξύ 21ης Σεπτεµβρίου
1993 (11) και 31ης ∆εκεµβρίου 1997
39. Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρµόζονται στις κρατικές
ενισχύσεις για προβληµατικές επιχειρήσεις µεταξύ της
ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/
B0,1398 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης ∆εκεµβρίου
1997 (για τους παρατιθέµενους στο σηµείο 34 λόγους), η
Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:
— οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια
για επενδύσεις· όµως, στην περίπτωση των εν λόγω
µέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση φαίνεται
ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση ή/και τροφοδότηση
κεφαλαίων κίνησης,
— στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η
Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια
(για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθµιση
είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς
αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναµο
επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραµένει εντός των
αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριµένη περίπτωση
του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τοµέα της
µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων
(λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο
στόχο 1,
(10) ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.
(11) Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 στην
ελληνική Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, η οποία συµπίπτει µε την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεών της.
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— ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να
προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηµατοδοτηθείσες από τα
δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθµιση ήταν
σύµφωνες µε τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ
της Επιτροπής σχετικά µε τη θέσπιση των κριτηρίων
επιλογής που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τις
επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών µεταποίησης και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων και
προϊόντων δασοκοµίας (12), όπως επίσης προς τα οριζόµενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της
22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων
επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών µεταποίησης
και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων
δασοκοµίας και για την κατάργηση της απόφασης
90/342/ΕΟΚ (13).
40. Λαµβανοµένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή
ασφαλώς αµφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά µε την
τήρηση των προαναφεροµένων στο σηµείο 33 προϋποθέσεων,
και συνεπώς όσον αφορά το συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά
των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µεταξύ 1ης
Οκτωβρίου 1993 και 31ης ∆εκεµβρίου 1997.
41. Οι αµφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόµη από το γεγονός ότι,
µέχρι σήµερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόµενη από ∆ηµόσιο εγγύηση για την πράξη
ρύθµισης των οφειλών συνάδει µε τους κανόνες σε θέµατα
κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη µορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρµόζονταν κατά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 (14).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µεταξύ 1ης Ιανουαρίου1998
και 30ής Ιουνίου2000
42. Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρµόσει
τα εν λόγω µέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στη
διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων,
του 1997.
43. Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς
αµφιβάλλει για το συµβιβάσιµο των εν λόγω µέτρων
ενίσχυσης µε την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου.
44. Οι αµφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόµη από το γεγονός ότι
µέχρι σήµερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόµενη από ∆ηµόσιο εγγύηση για την πράξη
ρύθµισης των οφειλών συνάδει µε τους κανόνες σε θέµατα
κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη µορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου (15).
(12) ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.
(13) EE L 79 της 23.3.1994, σ. 29.
(14) Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη µέλη SG89D/4328 της 5ης
Απριλίου 1989 και SG89D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς
και σηµείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη
σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του
άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δηµόσιες
επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).
(15) Πρβλ. υποσηµείωση 14 + ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις µε τη
µορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14).
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Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µεταξύ 1ης Ιουλίου 2000 και
9ης Οκτωβρίου 2004
45. Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρµόσει
τα εν λόγω µέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στη
διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων,
του 1999.
46. Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς
αµφιβάλλει για το συµβιβάσιµο των εν λόγω µέτρων
ενίσχυσης µε την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου.
47. Οι αµφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόµη από το γεγονός ότι
µέχρι σήµερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόµενη από ∆ηµόσιο εγγύηση για την πράξη
ρύθµισης των οφειλών συνάδει µε τους κανόνες σε θέµατα
κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη µορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου (16).
Ενισχύσεις µεταγενέστερες της 9ης Οκτωβρίου 2004
48. Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρµόσει
τα εν λόγω µέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στη
διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων,
του 2004.
49. Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς
αµφιβάλλει για το συµβιβάσιµο των εν λόγω µέτρων
ενίσχυσης µε την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου.
50. Οι αµφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόµη από το γεγονός ότι
µέχρι σήµερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόµενη από ∆ηµόσιο εγγύηση για την πράξη
ρύθµισης των οφειλών συνάδει µε τους κανόνες σε θέµατα
κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη µορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου (17).
Όσον αφορά το βιοµηχανικό και βιοτεχνικό τοµέα
51. Στους δύο αυτούς τοµείς, ο κανόνας de minimis στον οποίο
παραπέµπουν οι αρχές, όντως εφαρµόζεται. Εντούτοις, η
Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές µπορούν να
εκτιµήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ.
ανωτέρω σηµείο 26) υπάγονται στον κανόνα de minimis (ότι
δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουµένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόµενα στο σηµείο 28 κείµενα
και στην υποσηµείωση της σελίδας 5), στο µέτρο που δεν
φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθµό των δικαιούχων που
υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σηµείο µας
υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούµε µε ποιον τρόπο ήταν οι
ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το
ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο µέτρο που
τα ανώτατα όρια τα υπαγόµενα στον κανόνα de minimis
υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση µε
µια µεµονωµένη πράξη.
(16) Ανακοίνωση της Επιτροπής του έτους 2000 (πρβλ. υποσηµείωση 15).
(17) Βλ. υποσηµείωση 16.
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52. Σε µια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι
αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν στις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις
των εν λόγω δύο νοµών υπάγονται πράγµατι στον κανόνα de
minimis, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η
Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως
κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην
ανάλυση των εν λόγω µέτρων µε βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαµβανοµένων υπόψη των σκέψεων που
αναπτύσσονται στο ανωτέρω σηµείο 32, οι εν λόγω κανόνες
είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, από
την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398, και
συγκεκριµένα, κατά σειρά:
α) οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της
πολιτικής ανταγωνισµού (18)·
β) οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών
επιχειρήσεων του 1994 (19), που επιβεβαιώθηκαν, όσον
αφορά τους δύο εξεταζόµενους τοµείς, από τις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στη
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων
του 1997 (20), και των οποίων η εφαρµογή παρατάθηκε µε
την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την
παράταση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις
ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληµατικών επιχειρήσεων (21)·
γ) τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών
επιχειρήσεων του 1999 (22)·
δ) τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών
επιχειρήσεων του 2004 (23).
53. Στο στάδιο αυτό, και λαµβανοµένων υπόψη των διαθέσιµων
πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει
κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων µε βάση τις εν λόγω
αποφάσεις έγινε τηρουµένων των προαναφεροµένων στο
σηµείο 51 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης.
54. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η
Επιτροπή ασφαλώς αµφιβάλλει σχετικά µε το συµβιβάσιµο
των εν λόγω ενισχύσεων µε την κοινή αγορά.

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Ειδικότερα στα σηµεία 177, 227 και 228 της εν λόγω έκθεσης.
EE C 368 της 23.12.1994, σ. 12.
Πρβλ. υποσηµείωση 7.
Πρβλ. υποσηµείωση 8.
Πρβλ. υποσηµείωση 9.
Πρβλ. υποσηµείωση 10.
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55. Οι αµφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόµη από το γεγονός ότι
µέχρι σήµερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόµενη από ∆ηµόσιο εγγύηση για την πράξη
ρύθµισης των οφειλών συνάδει µε τους κανόνες σε θέµατα
κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη µορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόµενης
περιόδου (24).

Συµπέρασµα
56. Λαµβανοµένων υπόψη όλων των αµφιβολιών που
διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε
να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το
άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.
Με βάση τις ανωτέρω εκτιµήσεις, η Επιτροπή καλεί την
Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις
της και κάθε χρήσιµη πληροφορία για την αξιολόγηση της
ενίσχυσης µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία
παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί δε τις αρχές σας
να διαβιβάσουν αµέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στο
δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.
Η Επιτροπή υπενθυµίζει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88,
παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα και παραπέµπει στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το οποίο
µπορεί να ζητηθεί η ανάκτηση κάθε παράνοµης ενίσχυσης από
το δικαιούχο.
Με την παρούσα επιστολή, η Επιτροπή προειδοποιεί την
Ελλάδα ότι θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους µε δηµοσίευση της παρούσας επιστολής και µιας περίληψής της στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενηµερώσει
επίσης τους ενδιαφερόµενους στις χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν
υπογράψει τη συµφωνία για τον ΕΟΧ µε δηµοσίευση σχετικής
ανακοίνωσης στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας
της Ευρωπαϊκής Ένωησης, καθώς και την εποπτεύουσα αρχή
της ΕΖΕΣ µε αποστολή αντιγράφου της παρούσας επιστολής.
Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από
την ηµεροµηνία της σχετικής δηµοσίευσης.»

(24) Πρβλ. υποσηµείωση 15.
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Danijos vyriausybės pranešimas dėl kvietimo teikti paraiškas angliavandenilių tyrinėjimo ir
gavybos Šiaurės jūros teritorijoje leidimams gauti
Šeštasis Danijos leidimų suteikimo raundas
(2005/C 176/06)
(Tekstas svarbus EEE)

Remdamiesi 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalies a punktu,
informuojame, kad, vadovaujantis 2002 m. birželio 11 d. Bendrojo įstatymo Nr. 526 dėl Danijos podirvio,
su pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 27 d. Įstatymu Nr. 1230 ir 2004 m. birželio 9 d. Įstatymu
Nr. 442, 12 straipsnio 1 dalies a punktu, leidžiama teikti paraiškas leidimams vykdyti pirmiau minėtus
darbus Šiaurės jūroje Danijos kontinentiniame šelfe į vakarus nuo 6° 15' E geografinės ilgumos (Vidurio
įduboje (dan. Centralgraven) ir aplinkinėse teritorijose) gauti iki 2005 m. lapkričio 1 d. 12:00 val. Jei šis
pranešimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbtas likus mažiau kaip 90 dienų iki 2005 m.
lapkričio 1 d., paraiškas galima teikti iki devyniasdešimtos dienos 12:00 val. po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Teritorijos
Galima teikti paraiškas leidimui angliavandeniliams tirti ir išgauti tose Šiaurės jūros Vidurio įdubos ir aplinkinių teritorijų dalyse, kurioms nėra išduota leidimų, kaip nurodyta Danijos energetikos valdybos interneto
svetainėje www.ens.dk esančiame žemėlapyje. Šiaurinė, vakarinė ir pietinė teritorijos ribos yra kontinentinio šelfo ribos su Norvegija, Didžiąja Britanija ir Vokietija, o rytuose ji baigiasi ties 6° 15' E geografine
ilguma.
Taip pat galima teikti paraiškas giliau esančių angliavandenilių telkinių tyrimo ir gavybos leidimams gauti;
telkiniai išvardijami toliau nurodant jų didžiausią gylį:
a) 7/86 leidimas apima Lulita telkinį, kuris yra iki 3 750 metrų gylio;
b) 1/90 leidimas apima Lulita telkinį, kuris yra iki 3 750 metrų gylio;
c) 7/86 leidimas apima Amalie telkinį, kuris yra iki 5500 metrų gylio;
d) 7/89 leidimas apima Syd Arne telkinį, kurio vakarinė dalis yra iki 5 100 metrų gylio, o rytinė dalis —
iki 3 200 metrų gylio.
Paprastai leidimas suteikia teisę atlikti darbus 1–2 blokų dydžio teritorijoje, tačiau išskirtiniais atvejais vientisa teritorija gali būti didesnė, pavyzdžiui, jei turima mažai seisminių duomenų. Teikiant paraišką didesnei
negu 1–2 blokų teritorijai, ji turi būti argumentuojama.
Direktyvos 94/22/EB 5 straipsnio 1 dalies nuostatos ir reikalavimai yra pagrįsti 2002 m. birželio 11 d.
Bendruoju įstatymu Nr. 526 dėl Danijos podirvio naudojimo ir buvo paskelbti 2005 m. gegužės 20 d.
Valstybės žiniose Nr. 93 skelbimų ir kvietimų teikti paraiškas skiltyje.
Prašymai turėtų būti siunčiami toliau nurodytu adresu, kuriuo taip pat galima gauti daugiau informacijos,
kaip numatyta Direktyvoje 94/22/EB:
Transport- og Energiministeriet (Transporto ir energetikos ministerija)
Energistyrelsen (Energetikos valdyba)
Amaliegade 44
DK-1256 København K
Tel. (45) 33 92 67 00
Faks. (45) 33 11 47 43
El. paštas ens@ens.dk
Interneto svetainė www.ens.dk
Leidimus numatoma išduoti per 3–5 mėnesius pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.
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Neprieštaravimas praneštai koncentracijai
(Byla Nr. COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel)
(2005/C 176/07)
(Tekstas svarbus EEE)

2005 m. birželio 30 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir
paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB)
Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų. Sprendimas bus viešai
paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima
rasti:
— Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių,
— elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32005M3840 dokumento numeriu. EUR-Lex
svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)
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III
(Pranešimai)

KOMISIJA

„Vartotojų politika“
(2005/C 176/08)
Kvietimas teikti paraiškas Europos vartotojų organizacijoms skirtam finansavimui 2006 m. gauti buvo
paskelbtas Komisijos interneto svetainėje adresu:
http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm

C 176/25
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Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles
Státní zemědělský intervenční fond, Praha
Direktoratet for FødevareErhverv, København
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu
Οργανισµός πληρωµών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισµού και εγγυήσεων
(OΠEKEΠE), Αθήνα
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid
Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris
Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma
Κυπριακός οργανισµός αγροτικών πληρωµών (KOAΠ), Nicosia
Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga
Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius'
Ministère de l'agriculture, Luxembourg
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest
Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta
Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag
Agrarmarkt Austria (AMA), Wien
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa
Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo,
Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana
Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki
Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping
Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne
Kvietimas dalyvauti nuolatiniame konkurse baltojo cukraus eksporto mokesčiams ir (arba) grąžinamosioms išmokoms nustatyti
(Nr. 1/2005)
(2005/C 176/09)
I. TIKSLAS

II. TERMINAS

1. Pradėtas nuolatinis konkursas dėl eksporto mokesčių ir/arba
grąžinamųjų išmokų nustatymo už baltojo cukraus, kurio
KN kodas yra 1701 99 10, eksportą į visas šalis išskyrus
Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, taip pat Kosovą, kaip apibrėžta 1999m. birželio
10d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr.
1244, ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.

1.

2. Nuolatinis konkursas vykdomas Reglamento
Nr. 1260/2001 (1)28 straipsnyje ir Reglamento
Nr. 1138/2005 (2) nustatyta tvarka.
(1) OL L 178, 2001 6 30, p. 1.
(2) OL L 185, 2005 7 16 2005, p. 3.

Nuolatinis konkursas galioja iki 2006m. liepos 27d. Jo
galiojimo metu skelbiami tarpiniai konkurso etapai.

2.1. Paraiškų dalyvauti pirmajame konkurso etape teikimo
terminas prasideda 2005 m. liepos 22 d. ir baigiasi
2005 m. liepos 28 d. 10 val. Briuselio laiku.

(EB)
(EB)
2.2. Kiekvienam kitam konkurso etapui paraiškų teikimo
terminas prasideda pirmąją darbo dieną po to, kai pasibaigia prieš tai skelbto konkurso paraiškų teikimo
terminas.
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2.3. Paraiškų teikimo terminas baigiasi
laiku šiomis dienomis:

10val. Briuselio

— 2005 m. rugpjūčio 11 ir 25 d.,

C 176/27

Referat 323
D-53168 Frankfurt am Main
tel. (49-228) 6845-0
faksas (49-228) 6845-3624/3794

— 2005 m. rugsėjo 8, 15, 22 ir 29 d.,
— 2005 m. spalio 6, 13, 20 ir 27 d.,
— 2005 m, lapkričio 10 ir 24 d.,
— 2005 m. gruodžio 8 ir 22 d.,
— 2006 m. sausio 5 ir 19 d.,

— Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA)
Narva maantee 3
EE-51009 Tartu
tel. (372) 7 31 200
faksas (372) 7 31 201
el. paštas: pria@pria.ee

— 2006 m. vasario 2 ir 16 d.,
— 2006 m. kovo 2, 16 ir 30 d.,
— 2006 m. balandžio 6 ir 20 d.,
— 2006 m. gegužės 4 ir 18 d.,

— Οργανισµός πληρωµών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων
προσανατολισµού και εγγυήσεων,
EL-Αχαρνών 241, Αθήνα
teleksas 221 734 — 221 735 — 221 738
faksas 867 11 11 Αθήνα

— 2006 m. birželio 1, 8, 15, 22 ir 29 d.,
— 2006 m. liepos 13 ir 27 d.

3.

Nepažeidžiant jo pataisų ir pakeitimų, kvietimas dalyvauti
konkurse galioja visiems konkurso etapams, vykdomiems
nuolatinio konkurso galiojimo metu.

III. PARAIŠKOS

1.

Šiuo kvietimu dalyvauti konkurse suinteresuotos šalys
kviečiamos kiekvienam atskiram konkurso etapui teikti
paraiškas dėl eksporto mokesčių ir (arba) grąžinamųjų
išmokų I skyriuje nurodytam cukrui.

2.1. Raštu pateiktos paraiškos ne vėliau nei II skyriaus 2 dalyje
nurodytą dieną ir valandą turi būti įtektos kompetentingai
valstybės narės institucijai raštu su gavimo patvirtinimu
arba registruotu laišku ar telegrama arba telefonograma,
faksu ar elektroniniu paštu, jei tik kompetentingai institucijai priimtinos šios ryšio priemonės, vienu iš šių adresų:
— Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
tel. (32-2) 287 24 11
faksas (32-2) 230 25 33, 280 03 07
— Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení vývozních subvencí
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1
tel. (420) 222 871 458
faksas (420) 222 871 714
— Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
tel. (45) 33 95 80 00
faksas (45) 33 95 80 18
— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

— Fondo Español de Garantía Agraria
Beneficencia, 8
E-28004 Madrid
tel. (34) 913 47 64 66
faksas (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 et 915 22
43 87
el. paštas: sgarmoni@fega.mapya.es

— Fonds d'intervention et de régularisation du marché du
sucre,
120, boulevard de Courcelles,
F-75017 Paris
tel. (33-1) 56 79 46 00
faksas (33-1) 56 79 46 60

— Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland
tel. (01) 607 20 00
faksas (01) 676 40 37

— Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Direzione Organismo pagatore
Colture specializzate
Via Torino, 45
I-00184 Roma
teleksas 06/620064
tel. (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76
faksas (39) 06 445 39 16
— Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών,
Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και
Κουτσόφτα)
CY-2000 Nicosia
tel. (357) 22557777
telefaksas (357) 22557755
el.paštas: commissioner@capo.gov.cy

Μιχαήλ

C 176/28
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Direcção de Serviços de Licenciamento
Edifício da Alfândega
Rua Terreiro do Trigo
P-1149-060 Lisboa
tel. (351) 218 81 42 63
faksas (351) 218 81 42 61

— Lauku Atbalsta Dienests
2, Republikas laukums
LV-1981, Riga
tel. (371) 7027542
faksas (371) 7027120
el.paštas: LAD@lad.gov.lv
— Nacionalinė mokėjimo agentūra
Užsienio prekybos departamentas
Blindžių g.17
LT-08111 Vilnius
Tel. (370) 5 2526911, 2526903
faksas (370) 5 2526917

— Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja
Dunajska Cesta 160
SI-1000 Ljubljana
tel. (386) 1478 9228
faksas (386) 1479 9206

— Office des licences
21, rue Philippe II,
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
tel. (352) 478 23 70
faksas (352) 46 61 38
teleksas: 2 537 AGRIM LU

— Pôdohospodárska Platobná Agentúra
Dobrovicova 12
SK-815 26 Bratislava
tel. (421) 2 592 66 397
faksas (421) 2 592 66 361
— Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
Malminkatu 16, Helsinki
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto
tel. (358-9) 160 01
faksas (358-9) 16 05 27 78

— Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Alkotmány u. 29.
H-1054 Budapest
tel. (36) 1 219 4514
faksas (36) 1 219 4511

— Statens jordbruksverk
Vallgatan 8
S-55182 Jönköping
tel. (46-36) 15 50 00
faksas (46-36) 19 05 46

— Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit
Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Barriera Wharf
Valletta CMR 02
Malta
tel.: (356) 2295 2227/2225/2115
faksas: (356) 2295 2224
— Hoofdproductschap Akkerbouw
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag
Nederland
tel. (070) 370 87 08
faksas (070) 346 14 00/370 84 44
el. paštas: hpa@hpa.agro.nl

— The Rural Payments Agency
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE
United Kingdom
tel. (44 191) 226 50 79
faksas (44 191) 226 18 39

3.

Paraiškos, nesiunčiamos telefonograma, telegrama, faksu
ar elektroniniu paštu, turi būti atsiųstos minėtu adresu
dvigubame antspauduotame voke. Ant vidinio voko, kuris
taip pat turi būti užantspauduotas, turi būti
užrašyta „Paraiška dalyvauti nuolatiniame konkurse
Nr. 1/2005 baltojo cukraus eksporto mokesčiams ir (arba)
grąžinamosioms išmokoms nustatyti — Konfidencialu“.

4.

Paraiška galioja tik tuomet, jei ji atitinka visas šias sąlygas:

— Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1200 Wien
tel. (43-1) 33 151 209
faksas (43-1) 33 151 303
— Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z
Zagranicą
Dział Cukru
Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
tel. (48) 22 661 75 90
faksas (48) 22 661 71 58
— Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

a) paraiškoje nurodoma:
i)

konkurso numeris (Nr. 1/2005);

ii) paraiškos teikėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;
iii) eksportui skirto baltojo cukraus kiekis;
iv) eksporto mokesčio arba, jei reikia, grąžinamosios
išmokos suma už 100 kg baltojo cukraus eurais
paliekant tris skaičius po kablelio;
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v) užstato už iii punkte nurodytą cukraus kiekį dydis
tos valstybės narės, kurioje pateikiama paraiška,
valiuta.

b) iki pasibaigiant paraiškų teikimo terminui vienu iš III
skyriaus 2.1 punkte nurodytų adresų sumokamas IV
skyriuje minimas užstatas, reikalingas, kad konkurso
dalyvis galėtų teikti savo paraišką, arba pateikiamas
įrodymas, kad šis užstatas buvo suformuotas;

c) eksportui skirto baltojo cukraus kiekis yra ne mažesnis
nei 250 tonų;

d) paraiškoje yra pareiškėjo deklaracija, kuria jis įsipareigoja laimėjęs konkursą per V skyriaus 6.1 punkto b
papunktyje nurodytą terminą prašyti išduoti jam
eksporto licenciją ar licencijas eksportuoti skirtam
cukraus kiekiui;

e) paraiškoje yra pareiškėjo deklaracija, įrodanti, kad
eksportui skirtas produktas yra geros ir tinkamos
prekinės kokybės baltasis cukrus, kurio KN numeris yra
1701 99 10;

f) paraiškoje yra pareiškėjo deklaracija kuria jis įsipareigoja laimėjęs konkursą:

i) papildyti užstatą sumokėdamas VI skyriaus 3
punkte nurodytą sumą, jeigu nebuvo įvykdytas
pagal V skyriaus 6.1 punkto b papunktyje minimą
eksporto licenciją tenkantis eksporto įsipareigojimas,

ii) per trisdešimt dienų nuo eksporto licencijos galiojimo pabaigos pranešti šią licenciją išdavusiai institucijai apie nepanaudotus kiekius, kuriems buvo
išduota eksporto licencija;
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a) šių paraiškų teikimo termino paskutinę dieną turi būti
priimtas sprendimas dėl mažiausios eksporto mokesčio
sumos arba, jei reikia, dėl didžiausios grąžinamosios
išmokos sumos;
b) sutartis turi būti sudaroma dėl viso paraiškoje nurodyto
kiekio arba nurodytos to kiekio dalies.

IV. UŽSTATAS

1.1. Kiekvienas konkurso dalyvis pateikia 11 eurų už 100 kg
baltojo cukraus, eksportuojamo pagal šį konkursą, užstatą.

1.2. Konkurso laimėtojams 1.1 punkte nurodytas užstatas,
nepažeidžiant VI skyriaus 3 punkto nuostatų, laikomas
užstatu už eksporto licenciją, kai pateikiamas V skyriaus
6.1 punkto b papunktyje nurodytas prašymas.

2.1. 1.1 punkte minimą užstatą konkurso dalyviai gali pasirinkti mokėti grynaisiais arba pateikdami valstybės narės,
kurioje paraiška buvo pateikta, nustatytus kriterijus atitinkančios institucijos garantiją. Garantinis raštas turi būti
adresuotas atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.2. Tačiau jei paraiška teikiama kompetentingai Vokietijos
institucijai, garantinis raštas adresuojamas Vokietijos federacinei respublikai. Jei paraiška teikiama kitų valstybių
narių kompetentingoms institucijoms, garantinį raštą taip
pat gali išduoti tos valstybės narės pripažinta kredito institucija.

3.1. Išskyrus force majeure atvejus, 1.1 punkte numatytas
užstatas yra grąžinamas:
5.

6.

Paraiška ir 3 ir 4 dalyse nurodyti įrodymai bei deklaracijos
turi būti parašyti valstybės narės, kurioje teikiama
paraiška, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.

a) pareiškėjams — už tą kiekį, kuriam pateikta paraiška
nebuvo patenkinta;

Paraiška, pateikta nesilaikant šio kvietimo nuostatų, arba
kurioje nurodytos kitos, nei nurodyta šiame kvietime,
sąlygos, nesvarstomos.

b) konkurso laimėtojams, kurie per V skyriaus 6.1 punkto
b papunktyje numatytą terminą nepaprašė išduoti
reikalingos eksporto licencijos — iki 10 eurų už
100 kg baltojo cukraus.

7.

Pateiktos paraiškos atsiimti negalima.

8.

Paraiškoje gali būti nurodyta, kad ji laikoma pateikta tik
tuomet, jei viena ar abi šių sąlygų yra įvykdytos:

c) konkurso laimėtojams už tuos kiekius, dėl kurių jie
įvykdė pagal V skyriaus 6.1 punkto b papunktyje
numatytą eksporto licenciją tenkančius eksporto įsipareigojimus, kaip numatyta 31 straipsnio b punkte ir 32
straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje — Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 numatyta tvarka (1).
(1) OL L 152, 2000 6 24, p. 1.
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Pirmosios pastraipos b punkto nurodytu atveju garantijos
mokėtina dalis prireikus yra sumažinama atimant:

kitiems konkurso dalyviams atsižvelgiant į jų nurodytus
eksporto mokesčio dydžius, pradedant nuo didžiausiojo.

a) skirtumą tarp didžiausios grąžinamosios eksporto
išmokos, nustatytos šiam konkurso etapui, ir didžiausios būsimo konkurso etapo grąžinamosios eksporto
išmokos, kai pastaroji yra didesnė už pirmąją.

Kai tarpiniame konkurso etape buvo nustatytas maksimalus kiekis ir didžiausia grąžinamoji išmoka, sutartis
sudaroma pirmojoje pastraipoje numatyta tvarka, o jei
nebėra ar nėra paraiškų, kuriose būtų nurodytas mokestis
už eksportą, sutartys sudaromos su tais konkurso dalyviais, kurie paraiškose nurodė grąžinamąją eksporto
išmoką, atsižvelgiant į jų nurodytos grąžinamosios
išmokos dydį, pradedant nuo mažiausios, iki kol bus
išnaudotas nustatytas maksimalus kiekis.

b) skirtumą tarp mažiausio eksporto mokesčio, nustatyto
šiam konkurso etapui, ir mažiausio būsimo etapo
eksporto mokesčio, kai pastarasis yra mažesnis už
pirmąjį.

3.2. Užstato dalis arba užstatas už tą cukraus kiekį, dėl kurio
atitinkami įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, negrąžinamas.

4.
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Force majeure atveju, kompetentinga atitinkamos valstybės
narės nustato priemones, reikalingas užstatui grąžinti,
atsižvelgdama į aplinkybes, kuriomis remiasi suinteresuota
šalis.

5.1. Jeigu taikant 4 punkte numatytą sutarčių sudarymo tvarką,
yra svarstoma paraiška, kurioje nurodytas didesnis nei
maksimalus kiekis, sutartis su tuo konkurso dalyviu sudaroma tik dėl maksimalaus kiekio.

5.2. Jei tenkinant tuos pačius eksporto mokesčius ar tas pačias
grąžinamąsias išmokas nurodančias paraiškas, kuriose
nurodyti kiekiai kartu sudėjus yra didesni už maksimalųjį
kiekį, turimas kiekis paskirstomas taip:

V. SUTARČIŲ SUDARYMAS

a) arba dalijamas proporcingai pagal paraiškose nurodytus
kiekius,

1.

b) arba kiekvienam konkurso laimėtojui paskirstoma po
didžiausią kiekį, dėl kurio susitariama,

Išnagrinėjus paraiškas gali būti nustatomas maksimalus
kiekis kiekvienam konkurso etapui.

c) arba traukiami burtai.
2.

Gali būti priimtas sprendimas
konkurso etapo laimėtojų.

neskirti

konkretaus
6.1. Konkurso laimėtojas:

3.1. Išskyrus atvejį, kai galioja 2 punkto nuostatos, ir nepažeidžiant 4 ir 5 punktų nuostatų, kai yra nustatytas mažiausias eksporto mokesčio dydis, sutartis sudaroma su tuo
konkurso dalyviu arba dalyviais, kurių pasiūlymas yra
lygus mažiausiam eksporto mokesčio dydžiui arba yra
didesnis už jį.

3.2. Išskyrus atvejį, kai galioja 2 punkto nuostatos, ir nepažeidžiant 4 ir 5 punktų nuostatų, kai yra nustatytas didžiausias grąžinamosios eksporto išmokos dydis, sutartis sudaroma su tuo konkurso dalyviu ar dalyviais, kurių
pasiūlymas yra lygus didžiausiam grąžinamosios eksporto
išmokos dydžiui arba yra už jį mažesnis, taip pat su kiekvienu konkurso dalyviu, kurio paraiškoje nurodytas
eksporto mokestis.

4.

Kai tarpiniame konkurso etape buvo nustatytas maksimalus kiekis ir minimalus mokestis, sutartis sudaroma su
tuo konkurso dalyviu, kurio paraiškoje nurodytas didžiausias mokestis už eksportą. Jei šioje paraiškoje nurodomas
mažesnis nei maksimalus kiekis, likutis paskirstomas

a) turi teisę b punkte numatyta tvarka gauti licenciją
eksportuoti paskirtą cukraus kiekį, kurioje, priklausomai nuo atvejo, nurodomas paraiškoje įrašytas
eksporto mokestis arba grąžinamosios išmokos dydis;
b) privalo pateikti prašymą gauti eksporto licenciją jam
paskirtam cukraus kiekiui ne vėliau nei vieną iš čia
nurodytų dienų:
a) paskutinę darbo dieną prieš kitos savaitės tarpinį
konkurso etapą;
b) paskutinę kitos savaitės darbo dieną, jei tą savaitę
nėra numatyta skelbti tarpinį konkurso etapą;
c) privalo eksportuoti paraiškoje nurodytą kiekį ir, jei
reikia, už šio įsipareigojimo nevykdymą, kaip apibrėžta
Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 31 straipsnio b
punkte ir 32 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje,
sumokėti VI skyriaus 3 punkte nurodytą sumą.
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numatytas užstatas yra mažesnis nei dydis, gautas atlikus
vieną iš šių skaičiavimų:

6.2. Ši teisė ir šie įsipareigojimai negali būti perduodami.
7.1. Kompetentinga atitinkamos valstybės narės institucija
nedelsdama informuoja konkurso dalyvius apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus. Be to, ši institucija išsiunčia
pranešimus konkurso laimėtojams.

a) iš eksporto licencijoje nurodytos eksporto mokesčio
sumos atėmus paskutiniąją šios licencijos galiojimo
dieną galiojančio Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 33
straipsnio 1 dalies 2 pastraipoje numatytą eksporto
mokesčio dydį;

7.2. Pranešime apie konkurso laimėjimą turi būti nurodoma
bent jau ši informacija:

b) prie licencijoje nurodyto eksporto mokesčio pridėjus
paskutiniąją licencijos galiojimo dieną galiojančio
Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 2 dalyje
nurodytą grąžinamosios išmokos dydį;

a) konkursas, kuriam buvo pateikta paraiška;
b) eksportuoti skirto baltojo cukraus kiekis;

c) iš paskutiniąją licencijos galiojimo dieną galiojančio
Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 2 dalyje
nurodytos grąžinamosios išmokos atėmus šioje licencijoje nurodytą grąžinamosios išmokos dydį.

c) už 100 kg baltojo cukraus gautino eksporto mokesčio,
arba, jei reikia, mokėtinos grąžinamosios išmokos
suma eurais už visą b punkte nurodytą cukraus kiekį.

Pirmoje pastraipoje numatyta suma lygi skirtumui tarp
skaičiavimo, atlikto, atsižvelgiant į situaciją, pagal a, b ar c
punktą, rezultato ir IV skyriaus 1.1 punkte numatyto
užstato.

VI. EKSPORTO LICENCIJA

1.

Reglamento (EB) Nr. 1464/95 (1) 9 straipsnio pirmos
pastraipos nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 995/2002 (2) ir Reglamento (EEB)
Nr. 120/89 (3) 12 straipsnio nuostatos, su paskutiniais
pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2194/96 (4),
negalioja pagal šį kvietimą dalyvauti konkurse eksportuojamam baltajam cukrui.

2.1. Pagal tarpinio konkurso etapo rezultatus išduotos eksporto
licencijos galioja nuo jų išdavimo dienos iki penktojo
mėnesio skaičiuojant nuo to, kurio metu vyko tas
konkurso etapas, pabaigos.
2.2. Tačiau eksporto licencijos, išduotos po tarpinių konkurso
etapų, vykstančių nuo 2006 m. gegužės 1 d., galioja tik
iki 2006 m. rugsėjo 30 d.
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4.

Šiam nuolatiniam konkursui negalioja Reglamento (EB)
Nr. 1291/2000 13 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė
atšaukti konkursą.

VII. GINČAI

Bet koks ginčas tarp konkurso laimėtojo ir kompetentingos
įstaigos, kuriai buvo pateikta paraiška:
1) priskiriamas išskirtinei šių įstaigų kompetencijai:
— dėl BIRB — Briuselio teismų, nesikreipiant į kitą teismą,

Eksporto licenciją išdavusios kompetentingos valstybių
narių institucijos, gavusios raštišką licencijos savininko
prašymą, gali pratęsti jos galiojimą ne ilgiau nei iki
2006 m. spalio 15 d., jei iškyla techninių kliūčių, kurios
neleidžia vykdyti eksporto iki pirmojoje pastraipoje nurodytos vėliausios licencijos galiojimo dienos ir su sąlyga,
kad šiems veiksmams netaikoma Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 565/80 4 ir 5 straipsnyje numatyta tvarka (5).
2.3. Eksporto licencijos, išduotos po tarpinių konkurso etapų,
vykusių tarp 2005 m. liepos 28 ir 2005 m. rugsėjo 30
d., galioja tik nuo 2005 m. spalio 1 d.
3.

Išskyrus force majeure atvejus, už kiekį, dėl kurio nebuvo
įvykdytas įsipareigojimas, tenkantis pagal prašytą išduoti
licenciją, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000
31 straipsnio b punkte ir 32 straipsnio 1 dalies b punkto i
papunktyje, licencijos savininkas kompetentingai institucijai sumoka nustatytą sumą, jei V skyriaus 1.1 punkte

— dėl SZIF, Prahos teismų,
— dėl „Direktoratet for Fødevare Erhverv“, Kopenhagos
teismų,
— dėl BLE, Bonn teismų,
— dėl PRIA, Tartu administracinio teismo (Tartu halduskohus),
— dėl OΠEKEΠE, Atėnų teismų,
— dėl FEGA, Madrido teismų,
— dėl FIRS, visais atvejais Paryžiaus aukščiausios instancijos
teismo, net kai reikalaujama mokėti garantiją arba kai
yra ne vienas atsakovas,
— dėl AGEA, Romos teismų,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

OL
OL
OL
OL
OL

L
L
L
L
L

144, 1995 6 28, p. 14.
152, 2002 6 12, p. 11.
16, 1989 1 20, p. 19.
293, 1996 11 16, p. 3.
62, 1980 3 7, p. 5.

— dėl KOAΠ, Kipro teismų,
— dėl LAD, Rygos teismų,
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— dėl „Užsienio Prekybos Departamento“, Vilniaus teismų,
— dėl „Office des licences“, Liuksemburgo administracinio
teismo,
— dėl MVH, Budapešto teismų,
— dėl AP, Ginčų sprendimo vidaus biuro,
— dėl HPA, Van Beroep voor het Bedrijfsleven kolegijos,
Juliana van Stolberglaan 2, Haga,
— dėl AMA, Vienos teismų,
— dėl ARR, Varšuvos Wojewódzki Sąd Administracyjny
— dėl Ministério das Finanças, Lisabonos „da Comarca“
teismo,
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— dėl Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Liublijanos teismo,
— dėl PPA — Slovakijos Respublikos Žemės Ūkio Ministerijos Žemės ūkio ir prekybos skyriaus,
— dėl Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikkö —
Helsingin hallinto-oikeus teismo;
2) yra sprendžiamas:
— kai kalbama apie ISIA, pagal Airijos teisės aktus,
— kai kalbama apie RPA, pagal Anglijos teisės aktus,
— kai kalbama apie SJV, pagal Švedijos teisės aktus.

