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(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

ADVIEZEN

RAAD
ADVIES VAN DE RAAD
van 7 juli 2009
over het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Slovenië voor de periode 2008-2011
(2009/C 195/01)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op
begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid (1), en met name op
artikel 5, lid 3,
Gezien de aanbeveling van de Commissie,
Na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,
BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

1. Op 7 juli 2009 heeft de Raad het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Slovenië voor de periode
2008-2011 behandeld.
2. Sloveniës solide economische groei van de afgelopen jaren — gemiddeld 5 % in de periode 2004-2008
— berustte op uitstekende resultaten bij de uitvoer en investeringen. Door haar grote openheid is de
economie zwaar getroffen door de mondiale crisis. De bedrijvigheid vertraagde in 2008 aanmerkelijk en
vertoonde in het laatste kwartaal zelfs een scherpe daling. Tegelijkertijd vertoonde de economie een
stijging van de loonkosten per eenheid product. Daarnaast werd de particuliere consumptie ondanks
een sterke stijging van de werkgelegenheid en de lonen nadelig beïnvloed door de hoge inflatie en het
dalende consumentenvertrouwen. Omdat de tekorten en schulden bij het begin van de crisis op een vrij
laag niveau lagen, beschikten de autoriteiten over budgettaire manoeuvreerruimte om economische
steunmaatregelen te treffen om het financiële stelsel te stabiliseren, banen veilig te stellen en het
groeipotentieel te verhogen, terwijl het bedrijfsleven ook profiteert van de belastingverlichting waartoe
al voor de crisis was besloten. Tegelijkertijd zijn, gezien de noodzaak om de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën op lange termijn te verbeteren, na de indiening van het programma nog consoli
datiemaatregelen genomen en verdere bezuinigingen doorgevoerd (in de aanvullende begroting van de
regering van 17 juni) om een halt toe te roepen aan de snelle stijging van het overheidstekort van
minder dan 1 % van het bbp in 2008 naar meer dan 5 % van het bbp in 2009 (die voor ongeveer de
(1) PB L 209 van 2.8.1997, blz. 1. De documenten waarnaar in deze tekst wordt verwezen, zijn te vinden op: http://ec.
europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm
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helft veroorzaakt wordt door de werking van automatische stabilisatoren). Voor de toekomst is het
vooral zaak de budgettaire stimulans terug te draaien en de begroting weer te consolideren en daarnaast
de houdbaarheid op lange termijn te verbeteren door een hervorming van het pensioenstelsel. Gezien
recente ontwikkelingen in de lonen en de productiviteit is het ook zaak het concurrentievermogen te
verbeteren door een adequaat loonbeleid te voeren en onderzoek en innovatie te stimuleren, zodat de
technologische intensiteit van de industriële productie toeneemt.
3. Volgens het macro-economische scenario van het programma zal het reële bbp na de stijging van 3,5 %
in 2008 in 2009 met 4 % krimpen. Voor de rest van de programmaperiode wordt gerekend op een
positieve en toenemende groei. Afgaande op de thans beschikbare informatie (1), en met name de
gegevens over het reële bbp van het eerste kwartaal van 2009 die zijn vrijgekomen na de indiening
van het programma, lijkt dit scenario te berusten op optimistische groeiaannamen. De economische
groei kan in 2009 lager uitvallen dan waarop in het programma wordt gerekend, en ook het herstel
verloopt in 2010 mogelijk trager. Mede daarom kan de werkloosheid iets sneller oplopen dan in de
actualisering wordt verwacht. De programmaprojecties voor de inflatie, die na de piek van 2008
duidelijk zou afvlakken, lijken realistisch. Op grond van een duidelijk neerwaartse aanpassing van de
groei van de lonen in de particuliere sector wordt voor 2009 in de actualisering uitgegaan van een
sterkere vermindering van het externe tekort dan in de prognoses van de diensten van de Commissie
(5,6 % van het bbp in 2008).
4. Volgens de begrotingskennisgeving van het voorjaar van 2009, wordt, ondanks een tegenvallende bbpgroei (3,5 % in plaats van de verwachte 4,6 %) het uiteindelijke overheidstekort over 2008 geraamd op
0,9 % van het bbp, het streefcijfer van de vorige actualisering van het stabiliteitsprogramma. De
uitvoering van de begroting werd gekenmerkt door overschrijdingen bij de uitgaven. Het streefcijfer
voor 2008 is daardoor niet overtroffen, terwijl dit wel mogelijk was geweest aangezien: i) het resultaat
over 2007 meer dan 1 procentpunt van het bbp beter was dan in het vorige programma nog werd
verwacht en ii) de ontvangsten in 2008 hoger lagen dan begroot. De ontvangsten stegen namelijk met
7,1 % in plaats van de geplande 6,4 %, dit vanwege gunstige ontwikkelingen bij de personenbelasting,
sociale bijdragen en niet-fiscale ontvangsten. De uitgaven stegen met 10,7 % in plaats van 7,4 % door
overschrijdingen bij de overheidsinvesteringen, de sociale overdrachten en de beloning van werknemers.
5. Volgens het geactualiseerde stabiliteitsprogramma loopt het overheidstekort in 2009 door de werking
van automatische stabilisatoren en diverse discretionaire maatregelen en door de sterke dynamiek bij de
sociale overdrachten (met name als gevolg van indexatieregelingen) en de beloning van werknemers (als
gevolg van het akkoord om „loonverschillen” weg te werken) duidelijk op, namelijk tot 5,1 % van het
bbp. Economische steunmaatregelen in het kader van de stimuleringspakketten van de regering en
expansieve maatregelen die al genomen waren voordat de crisis uitbrak (vooral belastingverlichting
voor het bedrijfsleven) zijn volgens het programma samen goed voor bijna 2 % van het bbp. Tegelijk
zijn consolidatiemaatregelen getroffen in de vorm van een accijnsverhoging en bezuinigingen op de
salarissen van het overheidspersoneel, op het intermediair verbruik en op de investeringen. Deze
bezuinigingen waren al aangekondigd in het stabiliteitsprogramma, maar later is in de aanvullende
begroting daaraan slechts deels vastgehouden. Het programma gaat uit van een stijging van het struc
turele tekort — dat is het conjunctuurgezuiverde tekort, ongerekend eenmalige en andere tijdelijke
maatregelen — met 1,25 procentpunt van het bbp (berekend volgens de algemeen aanvaarde methode),
hetgeen wijst op een expansief begrotingsbeleid.
6. De middellangetermijnstrategie van het programma is gericht op een terugdringing van het overheids
tekort in de programmaperiode van iets meer dan 5 % van het bbp in 2009 naar 3,4 % van het bbp in
2011, waarbij de aanpassing al grotendeels plaatsvindt in de eerste jaren. Gezien een verwachte stijging
van de rentelast zou het primaire tekort iets sneller verbeteren. Het programma houdt vast aan de
middellangetermijndoelstelling (MTD) voor de begrotingssituatie van Slovenië, namelijk een structureel
tekort van 1 % van het bbp, maar ondanks de verwachte vooruitgang richting de MTD vanaf 2010
wordt deze niet binnen de programmaperiode bereikt. Overeenkomstig het streven om de „begrotings
stimulans met het economisch herstel uiterlijk in 2011 terug te draaien”, vindt de beoogde consolidatie
voornamelijk aan de uitgavenzijde plaats, waarbij vooral gedacht wordt aan een verlaging van de
subsidies met 1 procentpunt van het bbp tussen 2009 en 2011. Het is de bedoeling om de loonsub
sidieregeling in 2010 en de resterende stimuleringsmaatregelen aan de uitgavenzijde in 2011 af te
bouwen. De verwachte stijging van de rentelast met 0,25 procentpunt van het bbp in de programma
periode wordt min of meer gecompenseerd door een daling van de beloning van werknemers als
percentage van het bbp. De sociale overdrachten zullen worden bevroren tot eind 2010 (en blijven
op het niveau van de eerste helft van 2009).
(1) In de beoordeling wordt met name rekening gehouden met de voorjaarsprognoses 2009 van de diensten van de
Commissie, maar ook met andere informatie die sindsdien beschikbaar is gekomen.
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Voor 2010 wordt gerekend op een stijging van de ontvangsten met een 0,5 procentpunt van het bbp.
De bruto overheidsschuldquote van naar schatting 22,8 % van het bbp in 2008 stijgt in de program
maperiode met 13,5 procentpunten. De stijging van de schuldquote is voor meer dan de helft toe te
schrijven aan de forse toename van het primaire tekort, maar deels ook aan het sneeuwbaleffect en een
substantiële stock-flow adjustment in 2009 als gevolg van herkapitalisaties en liquiditeitsoperaties om
de financiële sector te steunen.
7. De in het programma vermelde begrotingsresultaten zijn gedurende de hele programmaperiode onder
hevig aan neerwaartse risico′s. Ten eerste kan de economische groei lager uitvallen dan waarop in het
programma wordt gerekend. Ten tweede worden de in het stabiliteitsprogramma voor 2009 aange
kondigde bezuinigingen op het intermediair verbruik en de investeringen mogelijk niet volledig door
gevoerd, zoals blijkt uit de aanvullende begroting die is vastgesteld na de indiening van het programma.
Ook bestaat er kans op uitgavenoverschrijdingen. Zo moet met de sociale partners nog worden onder
handeld over de beoogde verdere beperking van de loonkosten. Ook zullen de stimuleringsmaatregelen
aan de uitgavenzijde, die vooral bestaan uit subsidies, moeilijk terug te draaien zijn, ook al is dat wel de
bedoeling. Ten derde kunnen de ontvangsten vanaf 2010 achterblijven omdat de economische groei
mogelijk lager uitvalt, en dat geldt in het bijzonder voor de indirecte belastingen. Ten vierde vormen de
omvangrijke overheidsgaranties die zijn verstrekt in het kader van de maatregelen om de financiële
sector te steunen, ook een bedreiging voor de budgettaire streefcijfers (de uitgaven zullen immers
oplopen wanneer een beroep wordt gedaan op de garanties). Gezien de negatieve risico's waaraan
deze streefcijfers onderhevig zijn, en gezien de onzekerheid over de stock-flow adjustment zou de
schuldquote sneller kunnen stijgen dan waarop in het programma wordt gerekend.
8. In Slovenië gaat van de vergrijzing een veel groter langetermijneffect op de begroting uit dan gemiddeld
in de EU het geval is. Dit komt met name doordat de pensioenuitgaven als percentage van het bbp de
komende decennia naar verwachting een vrij forse stijging zullen vertonen. De in het programma
geraamde begrotingssituatie voor 2008, die slechter is dan de uitgangspositie van het vorige pro
gramma, vergroot het budgettaire effect van de vergrijzing op het houdbaarheidstekort. Door het
primaire tekort op middellange termijn terug te dringen, zoals volgens het programma de bedoeling
is, en door het pensioenstelsel verder te hervormen om de aanmerkelijke stijging van leeftijdsgebonden
uitgaven te beteugelen, en met name door mensen te stimuleren om langer aan het arbeidsproces deel
te nemen, kunnen de grote risico's voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn
deels worden ondervangen.
9. Het Sloveense begrotingskader is, met name op het gebied van uitgavenbeheersing, voor verbetering
vatbaar temeer daar de consolidatiestrategie uitgaat van een beperking van de uitgaven. Tegelijk kunnen
de efficiëntie en effectiviteit van de overheidsuitgaven, onder meer in de gezondheidszorg, worden
verhoogd zodat de uitgavenbeperking niet ten koste gaat van het niveau van de verleende dienst.
Daartoe wil de regering vanaf de volgende begrotingscyclus (2010-2011) prestatiegebonden budgette
ring invoeren, maar het programma bevat geen bijzonderheden over de uitvoering daarvan in de
praktijk.
10. Slovenië heeft verschillende maatregelen genomen om de stabiliteit van de financiële sector veilig te
stellen. In het najaar van 2008 is een onbeperkte overheidsgarantie op bankdeposito's van particulieren
ingevoerd. Daarnaast mag de regering: i) leningen verstrekken aan en investeren in het eigen vermogen
van kredietinstellingen, (her)verzekerings- en pensioenondernemingen, ii) overheidsgaranties afgeven aan
kredietinstellingen voor herfinancieringsoperaties, en iii) vorderingen overnemen van kredietinstellingen.
Deze maatregelen lopen eind 2010 af. Het maximumbedrag aan overheidsgaranties is vastgesteld op
12 miljard EUR (33 % van het bbp). Een tweede reeks maatregelen van begin 2009 bestaat uit een
overheidsgarantieregeling voor bankleningen aan bedrijven en uit een herkapitalisatie van de Sloveense
Export- en Ontwikkelingsbank en van het Fonds voor Ondernemerschap (voor in totaal 0,6 % van het
bbp). Tot slot heeft de regering de opbrengsten van een aantal recente obligatie-emissies bij de banken
gestald.
11. Conform het Europees economisch herstelplan waarover de Europese Raad in december 2008 over
eenstemming heeft bereikt, is Slovenië met twee stimuleringspakketten gekomen. Inclusief de belasting
verlichting voor het bedrijfsleven, waartoe al voor de crisis was besloten, bedragen de stimulerings
maatregelen in totaal bijna 2 % van het bbp. Ze worden deels bekostigd uit de al vastgestelde en
aangekondigde consolidatiemaatregelen. Op basis van de aanvullende begroting is het netto-effect zo'n
0,75 % van het bbp. Aangezien de budgettaire manoeuvreerruimte ondanks de vrij lage tekort- en
schuldniveaus van voor de crisis beperkt is vanwege de problemen om de overheidsfinanciën op lange
termijn houdbaar te houden, lijken deze maatregelen een adequate reactie op de economische inzinking.
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De stimuleringsmaatregelen mogen als goed getimed en gericht worden beschouwd omdat deze be
doeld zijn om de verslechtering van de arbeidsmarkt tegen te gaan en het groeipotentieel en het
concurrentievermogen te versterken door investeringen in nieuwe technologieën en O&O te bevorde
ren. Na de indiening van het programma heeft de regering nog een derde reeks maatregelen getroffen
waarbij een deel van de middelen uit de voorgaande twee pakketten een herbestemming heeft gekregen
omdat van de loonsubsidieregeling weinig gebruik werd gemaakt. Voorts voorzien de maatregelen in
verdere steun aan de arbeidsmarkt en in de overdracht van een bedrag ineens aan kansarmen. De
uitgavengerelateerde stimuleringsmaatregelen (voornamelijk subsidies) gelden slechts tijdelijk (een of
twee jaar), maar de resterende maatregelen, waaronder de eerder besloten belastingverlichting, zijn
van blijvende aard. De lopende investeringen in de infrastructuur moeten het economisch herstel verder
in de hand werken. De maatregelen van de autoriteiten houden verband met de agenda voor her
vormingen op middellange termijn en met de op 28 januari 2009 door de Commissie voorgestelde
landenspecifieke aanbevelingen op basis van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid en de
Europese Raad heeft er op zijn voorjaarsbijeenkomst op 19 maart mee ingestemd.
12. Volgens de projecties zal het tekort na de sterke stijging in 2009 geleidelijk, en met name in 2010,
teruglopen. Gelet op de risico's waaraan de budgettaire streefcijfers onderhevig zijn, zal het aan het eind
van de programmaperiode (2011) niet zijn teruggedrongen tot onder de referentiewaarde van 3 % van
het bbp. Het tekort zal in 2009 waarschijnlijk sterk oplopen en mogelijk uitkomen boven het streef
cijfer van het programma. Aangezien het niet bepaald gemakkelijk zal worden om de overheidsfinan
ciën op lange termijn houdbaar te houden, tenzij de pensioenhervorming wordt voortgezet en er iets
wordt gedaan aan de bovengenoemde risico's waaraan de budgettaire streefcijfers onderhevig zijn, en
met name de stimulans wordt teruggedraaid naarmate het herstel doorzet, en daarnaast verdere con
solidatiemaatregelen ten uitvoer worden gelegd en de uitgaven strak in de hand worden gehouden, zal
de begrotingskoers van het programma in 2010 en 2011 niet zorgen voor voldoende structurele
verbetering. Voorts moet met de verwachte stijging van de economische groei meer vaart worden
gezet achter de boogde aanpassing in 2011.
13. Wat de in de gedragscode voor stabiliteits- en convergentieprogramma's gespecificeerde gegevensver
eisten betreft, vertoont het programma enkele lacunes in de verplichte en facultatieve gegevens (1).
De algehele conclusie luidt dat in 2009 in Slovenië een expansief begrotingsbeleid gevoerd zal worden, dit
conform het Europees economisch herstelplan (EEH). Doordat Slovenië beschikte over manoeuvreerruimte
dankzij het feit dat de tekorten en schulden voor de crisis op een vrij laag niveau lagen, heeft het
economische steunmaatregelen getroffen die in combinatie met de belastingverlichting voor het bedrijfs
leven, waartoe al voor de crisis was besloten, een adequate reactie op het EEH lijken. Ze zijn goed getimed,
gericht en deels van tijdelijke aard. Ze zijn niet alleen bedoeld om de economie en de werkgelegenheid te
stimuleren, maar ook om het groeipotentieel en het concurrentievermogen te verhogen door investeringen
in nieuwe technologieën en O&O te bevorderen. Tegelijk zijn consolidatiemaatregelen vastgesteld om de
kosten van de stimuleringsmaatregelen voor een deel op te vangen, aangezien de budgettaire manoeuvreer
ruimte beperkt is vanwege problemen om de overheidsfinanciën op lange termijn houdbaar te houden. In
het programma worden voor 2009 extra bezuinigingen aangekondigd, maar in de aanvullende begroting
van 17 juni blijkt daaraan slechts deels te zijn vastgehouden. Daarna wordt in het programma weer de weg
ingeslagen naar budgettaire consolidatie: het primaire structurele saldo verbetert in 2010 en in mindere
mate in 2011, maar het tekort is aan het eind van de programmaperiode niet teruggedrongen tot onder de
referentiewaarde van 3 % van het bbp. De begrotingsstrategie is aan neerwaartse risico′s onderhevig aange
zien de economische groei lager kan uitvallen dan verwacht. Daarnaast zullen de stimuleringsmaatregelen
moeilijk terug te draaien zijn en kunnen uitgavenoverschrijdingen niet uitgesloten worden. Ondanks de lage
(zij het steeds sneller stijgende) schuld luidt het oordeel dat Slovenië door de verwachte duidelijke gevolgen
van de vergrijzing voor de begroting een hoog risico loopt wat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
op lange termijn betreft.
In het licht van de bovenstaande beoordeling wordt Slovenië verzocht om:
i) de conform het EEH en binnen het kader van het stabiliteits- en groeipact getroffen stimuleringsmaat
regelen in 2009 ten uitvoer te leggen;
ii) overeenkomstig het programma in 2010 een begin te maken met het terugdraaien van de begrotings
stimulans en vervolgens met concrete maatregelen een beduidende consolidatie tot stand te brengen, en
daarbij de overheidsuitgaven strak in de hand te houden, onder meer door de geplande verbeteringen in
het begrotingskader te verwezenlijken;
iii) gezien de verwachte stijging van leeftijdsgerelateerde uitgaven de houdbaarheid van de overheidsfinan
ciën op lange termijn te verbeteren door een verdere hervorming van het pensioenstelsel waarbij met
name mensen worden gestimuleerd langer aan het arbeidsproces deel te nemen.
(1) Met name ontbreken gegevens over het netto financieringsoverschot/-tekort t.o.v. het buitenland.
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Vergelijking van de voornaamste macro-economische en budgettaire prognoses

Reëel bbp (verandering in %)

HICP-inflatie (4) (%)

(1 )

Output gap
(% van het potentiële bbp)

Netto financieringsoverschot/
-tekort t.o.v. het buitenland
(% van het bbp)
Overheidssaldo (% van het bbp)

Primair saldo (% van het bbp)

Conjunctuurgezuiverd saldo (2)
(% van het bbp)

Structureel saldo (3)
(% van het bbp)

Bruto overheidsschuld
(% van het bbp)

2007

2008

2009

2010

2011

SP apr 2009

6,8

3,5

- 4,0

1,0

2,7

COM voorjaar 2009

6,8

3,5

- 3,4

0,7

n.b.

SP nov 2007

5,8

4,6

4,1

4,5

n.b.

SP apr 2009

3,6

5,7

0,4

1,6

2,6

COM voorjaar 2009

3,8

5,5

0,7

2,0

n.b.

SP nov 2007

3,4

3,5

2,8

2,6

n.b.

SP apr 2009

4,7

4,4

- 2,3

- 3,5

- 3,1

COM voorjaar 2009

4,5

3,2

- 1,3

- 2,7

n.b.

SP nov 2007

0,7

0,5

0,1

0,2

n.b.

SP apr 2009

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

COM voorjaar 2009

- 3,7

- 5,6

- 4,6

- 4,4

n.b.

SP nov 2007

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

SP apr 2009

0,5

- 0,9

- 5,1

- 3,9

- 3,4

COM voorjaar 2009

0,5

- 0,9

- 5,5

- 6,5

n.b.

SP nov 2007

- 0,6

- 0,9

- 0,6

0,0

n.b.

SP apr 2009

1,8

0,2

- 3,6

- 2,2

- 1,6

COM voorjaar 2009

1,8

0,2

- 3,9

- 4,7

n.b.

SP nov 2007

0,7

0,2

0,6

1,1

n.b.

SP apr 2009

- 1,6

- 2,9

- 4,1

- 2,3

- 2,0

COM voorjaar 2009

- 1,7

- 2,5

- 4,9

- 5,2

n.b.

SP nov 2007

- 0,9

- 1,1

- 0,7

- 0,1

n.b.

SP apr 2009

- 1,6

- 2,9

- 4,1

- 2,3

- 2,0

COM voorjaar 2009

- 1,7

- 2,5

- 4,9

- 5,2

n.b.

SP nov 2007

- 0,8

- 1,0

- 0,7

- 0,1

n.b.

SP apr 2009

23,4

22,8

30,5

34,1

36,3

COM voorjaar 2009

23,4

22,8

29,3

34,9

n.b.

SP nov 2007

25,6

24,7

23,8

22,5

n.b.

Noten:
(1) In het programma vermelde output gaps en conjunctuurgezuiverde saldi, zoals herberekend door de diensten van de Commissie op
basis van de in het programma voorkomende informatie.
(2) Op basis van een geraamde potentiële groei van achtereenvolgens 3,9 %, 4,9 %, 1,0 % en 2,2 % in de periode 2007-2010.
(3) Volgens het recentste programma en de voorjaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie bedragen de eenmalige en andere
tijdelijke maatregelen nul procent.
(4) Programma's op basis van CPI-definitie.
Bronnen:
Stabiliteitsprogramma (SP); voorjaarsprognoses 2009 van de diensten van de Commissie (COM); berekeningen van de diensten van de Commissie.
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II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE
UNIE

COMMISSIE
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen
87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 195/02)

Datum waarop het besluit is genomen

2.7.2008

Referentienummer staatssteun

N 847/06

Lidstaat

Slowakije

Regio

Západné Slovensko

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o.

Rechtsgrondslag

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov;
Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v platnom znení;
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v
znení neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príj
mov, v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 4; Zákon č. 366/1999 Z.z.
o daniach z príjmov v znení platnom k 31. decembru 2003, § 35b;.
Výnos Ministerstva hospodárstva č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v
rámci právomoci Ministerstva hospodárstva; Vyhláška Ministerstva ho
spodárstva Slovenskej republiky č. 235/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimu
lov; Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších
predpisov, § 54.

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, Werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie, Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun SKK 2 314 mln

Maximale steunintensiteit

21,97 %

Looptijd (periode)

—

Economische sectoren

Beperkt tot de elektrische en optische industrie

19.8.2009

NL
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Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ul. č. 8
812 67 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum waarop het besluit is genomen

17.6.2009

Referentienummer staatssteun

N 584/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

—

Benaming van de steunregeling en/of naam
van de begunstigde

Régime d'aides aux énergies renouvelables de l'Agence pour le Dével
oppement et la Maîtrise de l'Energie 2009-2013

Rechtsgrondslag

Délibération du Conseil d'Administration de l'Agence pour le Dével
oppement et la Maîtrise de l'Energie no 08-5-4 du 9 octobre 2008:
«Système d'aides aux énergies renouvelables 2009-2013». Loi du
15 juillet 2008 relative au développement économique régional

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Milieubescherming

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun 735 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd (periode)

tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende auto
riteit

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
20 avenue du Grésillé
BP 90406
49004 Angers Cedex 01
FRANCE

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
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Mededeling van de Commissie tot intrekking en vervanging van Mededeling 178/05 van 31 juli
2009 inzake de voor de afgifte van echtheidscertificaten in het kader van Verordening (EG) nr.
620/2009 bevoegde instantie
(2009/C 195/03)
Bij Verordening (EG) nr. 617/2009 van de Raad van 13 juli 2009, bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Unie L 182 van 15 juli 2009, is een invoertariefcontingent geopend voor rundvlees van hoge
kwaliteit.
In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 620/2009 van de Commissie van 13 juli 2009 is bepaald dat een
echtheidscertificaat moet worden overgelegd om de in het kader van dit contingent ingevoerde producten in
het vrije verkeer te kunnen brengen.
De onderstaande autoriteit is bevoegd tot de afgifte van de echtheidscertificaten in het kader van deze
verordening.
Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)
Washington D.C., 20250
UNITED STATES OF AMERICA

19.8.2009

19.8.2009
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C 195/9

Mededeling van de Commissie betreffende het herstel van de levensvatbaarheid en de beoordeling
van de herstructureringsmaatregelen in de financiële sector in de huidige crisis met inachtneming
van de staatssteunregels
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 195/04)
1. INLEIDING
1. De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomsten van
20 maart 2009 en van 18 en 19 juni 2009 bevestigd
zich te blijven inzetten voor het vertrouwensherstel en
wederom goed functionerende financiële markten, hetgeen
een absolute voorwaarde is om uit de huidige financiële en
economische crisis te geraken. Gezien het systemische ka
rakter van de crisis en de nauwe verwevenheid van de
financiële sector, is op Gemeenschapsniveau een aantal ini
tiatieven genomen om het vertrouwen in het financiële
bestel te herstellen, de interne markt te beschermen en
de kredietverlening aan de economie gaande te houden (1).
2. Deze initiatieven moeten worden geflankeerd door initia
tieven op het niveau van de individuele financiële instel
lingen, om deze in staat te stellen de huidige crisis te door
staan en op lange termijn opnieuw levensvatbaar te worden
zonder van staatssteun afhankelijk te zijn, zodat zij hun
functie van kredietverschaffers op een stevigere basis kun
nen uitvoeren. De Commissie heeft al een aantal staats
steunzaken in behandeling, waarin lidstaten maatregelen
hebben genomen om problemen op het gebied van liqui
diteit, solvabiliteit of kredietverlening te voorkomen. De
Commissie heeft in drie opeenvolgende mededelingen richt
snoeren geboden met betrekking tot de vormgeving en
tenuitvoerlegging van staatssteun aan banken (2). Die mede
delingen hebben erkend dat de ernst van de crisis recht
vaardigde dat met artikel 87, lid 3, onder b), van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap verenig
baar geachte steun is verleend, en hebben een kader gebo
den opdat de door de lidstaten genomen maatregelen in
zake overheidsgaranties, herkapitalisatie en ondersteuning
van aan bijzondere waardevermindering onderhevige activa
(impaired asset relief of activaondersteuning) coherent ver
lopen. Hoofddoel van die regels is ervoor te zorgen dat
met reddingsmaatregelen de doelstellingen van financiële
(1) De Commissie heeft in haar mededeling aan de Europese Raad van
4 maart 2009 „Op weg naar Europees herstel” (COM(2009) 114
definitief) een hervormingsprogramma aangekondigd om de alge
mene zwakke punten in het regelgevingskader voor financiële instel
lingen die binnen de Gemeenschap actief zijn, aan te pakken.
(2) Zie de mededeling van de Commissie „De toepassing van de staats
steunregels op maatregelen in het kader van de huidige wereldwijde
financiële crisis genomen met betrekking tot financiële instellingen”
(hierna „de bankenmededeling” genoemd) (PB C 270 van
25.10.2008, blz. 8); de mededeling van de Commissie ”De herkapi
talisatie van financiële instellingen in de huidige financiële crisis:
beperking van steun tot het noodzakelijke minimum en bescherming
tegen buitensporige mededingingverstoringen (hierna „de herkapita
lisatiemededeling genoemd) (PB C 10 van 15.1.2009, blz. 2), en de
mededeling van de Commissie betreffende de behandeling van aan
een bijzondere waardevermindering onderhevige activa in de com
munautaire banksector (hierna „de mededeling betreffende aan een
bijzondere waardevermindering onderhevige activa” genoemd (PB C
72 van 26.3.2009, blz. 1). Zie, voor een overzicht van de beschik
kingspraktijk van de Commissie terzake, Report from the Commission
— State aid scoreboard — Spring 2009 update — Special edition on
state aid interventions in the current financial and economic crisis,
COM(2009) 164 definitief [ook beschikbaar in het Frans en het
Duits].

stabiliteit en het gaande houden van kredietstromen wor
den bereikt, terwijl toch wordt gezorgd voor gelijke con
currentieverhoudingen tussen de banken (3) in de verschil
lende lidstaten en tussen banken die wel en banken die
geen overheidssteun ontvangen, zodat schadelijke subsidie
wedlopen worden vermeden, het morele risico wordt be
perkt en het concurrentievermogen en de efficiëntie van de
Europese banken op de communautaire en de internatio
nale markten is verzekerd.
3. De staatssteunregels bieden een instrument om coherentie
te waarborgen bij de maatregelen welke zijn genomen door
de lidstaten die hebben besloten in te grijpen. Toch blijft de
keuze voor het al dan niet inzetten van overheidsmiddelen,
bijvoorbeeld om banken te beschermen tegen aan een bij
zondere waardevermindering onderhevige activa, bij de lid
staten berusten. In sommige gevallen zullen financiële in
stellingen in staat zijn de huidige crisis te doorstaan zonder
dat ingrijpende aanpassingen of verdere steun nodig is. In
andere gevallen is misschien wel staatssteun nodig, in de
vorm van garanties, herkapitalisatie of activaondersteuning.
4. Wanneer een financiële instelling staatssteun heeft ontvan
gen, moet de lidstaat een plan voor het herstel van de
levensvatbaarheid of een plan voor een ingrijpendere her
structurering indienen, om de levensvatbaarheid van de
banken op lange termijn te bevestigen of te herstellen zon
der dat nog een beroep op staatssteun behoeft te worden
gedaan. Er zijn al criteria vastgesteld om te bepalen onder
welke omstandigheden een bank mogelijk een ingrijpendere
herstructurering moet ondergaan en wanneer maatregelen
nodig zijn om een oplossing te bieden voor de door
de steun veroorzaakte mededingingsvervalsing (4). Deze
(3) Het toepassingsbereik van deze mededeling is beperkt tot financiële
instellingen in de zin van de bankenmededeling. In de in deze
mededeling uiteengezette richtsnoeren wordt gemakshalve de term
„banken” gebruikt. Deze richtsnoeren zijn, waar passend, van over
eenkomstige toepassing op andere financiële instellingen.
(4) Welke de criteria zijn en onder welke specifieke omstandigheden een
herstructureringsplan moet worden ingediend, is uiteengezet in de
bankenmededeling, de herkapitalisatiemededeling en de mededeling
betreffende aan een bijzondere waardevermindering onderhevige ac
tiva. Daarbij gaat het met name, doch niet uitsluitend om situaties
waarin een in ademnood geraakte bank door de Staat is geherkapi
taliseerd, of waarin een bank van de Staat reeds activaondersteuning
heeft gekregen, ongeacht in welke vorm, die verliezen helpt te dek
ken of te voorkomen (behalve bij deelneming aan een garantierege
ling) en die, alles samen genomen, in totaal meer dan 2 % van de
totale risicogewogen activa van de bank vertegenwoordigen. De om
vang van de herstructurering hangt af van de ernst van de proble
men van een bank. Wanneer daarentegen, overeenkomstig de ge
noemde mededelingen (zie met name punt 40 van de herkapitalisa
tiemededeling en bijlage V bij de mededeling betreffende aan een
bijzondere waardevermindering onderhevige activa), een beperkt be
drag aan steun is verleend aan banken die fundamenteel gezond zijn,
moeten de lidstaten bij de Commissie over het gebruik van staats
middelen een verslag indienen dat alle gegevens bevat die nodig zijn
ter beoordeling van de levensvatbaarheid van de bank, het gebruik
van het ontvangen kapitaal en de route die wegvoert van afhanke
lijkheid van door de Staat verschaft kapitaal. Dit onderzoek naar de
levensvatbaarheid dient het risicoprofiel en de verwachte kapitaaltoe
reikendheid van de bank te bevestigen, alsmede een beoordeling van
haar bedrijfsplan.
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mededeling laat die criteria onverlet. Zij vult deze, met het
oog op een betere voorspelbaarheid en een coherentere
aanpak, aan met een uiteenzetting van de wijze waarop
de Commissie herstructureringssteun (1) van lidstaten aan
financiële instellingen in de omstandigheden van de huidige
systeemcrisis op hun verenigbaarheid met artikel 87, lid 3,
onder b), van het Verdrag zal beoordelen.
5. De bankenmededeling, de herkapitalisatiemededeling en de
mededeling betreffende aan een bijzondere waardevermin
dering onderhevige activa herhalen de basisbeginselen die
zijn uiteengezet in de Communautaire richtsnoeren inzake
reddings- en herstructureringssteun voor ondernemigen in
moeilijkheden (2). Volgens die beginselen moet herstructu
reringssteun in de eerste plaats ertoe leiden dat de onder
neming op de lange termijn opnieuw levensvatbaar wordt
zonder staatssteun. Dit betekent ook dat herstructurerings
steun, voor zover mogelijk, vergezeld moet gaan van een
passende lastenverdeling en van maatregelen om de mede
dingingsvervalsing tot een minimum te beperken, want an
ders zou de structuur en het functioneren van de betrokken
markt op lange termijn fundamenteel worden verzwakt.
6. Bij de toepassing van die beginselen moeten de integriteit
van de interne markt en de ontwikkeling van banken in de
hele Gemeenschap een fundamentele overweging zijn: frag
mentering en compartimentering van de markt dient te
worden vermeden. Wanneer de huidige crisis eenmaal ach
ter de rug is, moeten de Europese banken internationaal
sterk staan dankzij de interne financiële markt in Europa.
De Commissie herhaalt ook dat sociaal verantwoord op
veranderingen moet worden geanticipeerd en dat deze
(1) Dit betekent steun die tijdelijk door de Commissie als reddingssteun
is goedgekeurd op grond van de communautaire richtsnoeren voor
reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijk
heden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2) of steun die tijdelijk op
grond van artikel 87, lid 3, onder b), van het Verdrag is goedge
keurd, alsmede eventuele nieuwe steun die wordt aangemeld met het
oog op herstructurering. Bij de beoordeling van herstructurerings
steun aan banken in de huidige omstandigheden van systeemcrisis
zal derhalve deze mededeling worden toegepast in plaats van de
richtsnoeren reddings- en herstructureringssteun.
(2) In het verleden heeft de Commissie een aantal beschikkingen gege
ven met betrekking tot (met artikel 87, lid 3, onder c), van het
Verdrag verenigbare) herstructureringssteun aan noodlijdende ban
ken, op basis van een omvattend herstructureringsproces waardoor
de begunstigden op lange termijn opnieuw levensvatbaar konden
worden, zonder dat de steun concurrenten buitensporige schade
berokkende. Typische herstructureringsstrategieën waren een her
oriëntering van bedrijfsmodellen, de sluiting of afstoting van bedrijfs
onderdelen, dochterondernemingen of afdelingen, aanpassingen van
het activa/passiva-beheer (ALM), de verkoop in going concern of het
opsplitsen van de activiteiten in verschillende delen die aan levens
vatbare concurrenten worden verkocht. Zie bijvoorbeeld
Beschikking 98/490/EG van de Commissie van 20 mei 1998 betref
fende de door Frankrijk aan de groep Crédit Lyonnais verleende
steun (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 28); Beschikking 2005/345/EG
van de Commissie van 18 februari 2004 betreffende herstructure
ringssteun van Duitsland ten gunste van Bankgesellschaft Berlin AG
(PB L 116 van 4.5.2005, blz. 1); Beschikking 2009/341/EG van de
Commissie van 4 juni 2008 betreffende een steunmaatregel C
9/2008 (ex NN 8/2008, CP 244/2007) van Duitsland ten gunste
van Sachsen LB (PB L 104 van 24.4.2009, blz. 34), en Report State
Aid Scoreboard — autumn 2006 update COM(2006) 761 definitief,
blz. 28 (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_
reports/2006_autumn_en.pdf) [ook beschikbaar in het Frans of het
Duits], met een themahoofdstuk over reddings- en herstructurerings
steun.
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moet worden beheerst en zij beklemtoont dat de nationale
wetgeving tot omzetting van de Gemeenschapsrichtlijnen
inzake informatie en raadpleging van werknemers die on
der dergelijke omstandigheden geldt, in acht moet worden
genomen (3).
7. In deze mededeling zet de Commissie uiteen hoe zij steun
ten behoeve van de herstructurering van banken in de
huidige crisis zal onderzoeken, rekening houdende met de
noodzaak om de eerdere handelwijze aan te passen in het
licht van de aard en wereldwijde omvang van de crisis, de
systeemgebonden functie van de banksector voor de hele
economie en de systeemeffecten die kunnen optreden door
dat een aantal banken binnen dezelfde termijn moeten her
structureren.
— het herstructureringsplan moet een grondige diagnose
van de problemen van de bank bevatten. Om voor het
herstel van de levensvatbaarheid houdbare strategieën te
kunnen ontwikkelen, zullen banken hun activiteiten aan
stresstests moeten onderwerpen. Deze eerste stap op
weg naar een herstel van de levensvatbaarheid dient te
zijn gebaseerd op gemeenschappelijke paramaters, die
voor zover mogelijk voortbouwen op passende, op Ge
meenschapsniveau overeengekomen methoden. Banken
zullen, waar nodig, ook openheid van zaken moeten
geven over hun aan een bijzondere waardevermindering
onderhevige activa (4);
— aangezien de belangrijkste doelstelling de financiële sta
biliteit is en de slechte economische vooruitzichten voor
de hele Gemeenschap blijven aanhouden, dient bijzon
dere aandacht te worden besteed aan de vormgeving
van een herstructureringsplan, waarbij met name ervoor
moet worden gezorgd dat er een voldoende soepel en
realistisch tijdschema is voor de verschillende stappen in
de tenuitvoerlegging ervan. Wanneer door markt
omstandigheden de onmiddellijke tenuitvoerlegging
van structurele maatregelen niet mogelijk is, dienen tij
delijke beschermingsmaatregelen te worden overwogen;
— wanneer de Commissie het basisbeginsel van een pas
sende verdeling van de lasten tussen lidstaten en de
begunstigde banken toepast, zal zij de algemene toe
stand van de financiële sector voor ogen houden. Wan
neer door de marktomstandigheden op het tijdstip van
de redding een aanzienlijke lastenverdeling niet onmid
dellijk mogelijk is, dient dit punt in een latere fase van
de tenuitvoerlegging van het herstructureringsplan aan
bod te komen;
— maatregelen om in dezelfde lidstaat of in andere lidsta
ten de mededingingsvervalsing door een geredde bank
te beperken, dienen zodanig te zijn ontworpen dat de
nadelen voor andere banken worden beperkt, zonder
uit het oog te verliezen dat het systemische karakter
van de huidige crisis zeer omvangrijke overheidsmaat
regelen in deze sector vergde;
(3) Zie ook de mededeling van de Commissie „Herstructureringen en
werkgelegenheid” van 31 maart 2005, COM(2005) 120 definitief
van 31.3.2005 en de goede praktijken voor herstructurering die
de Europese sociale partners in november 2003 zijn overeengekomen.
(4) Overeenkomstig de mededeling betreffende aan een bijzondere waar
devermindering onderhevige activa.
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— de mogelijkheid moet blijven bestaan om tijdens de
herstructureringsperiode aanvullende steun te verschaf
fen indien dat om redenen van financiële stabiliteit ge
rechtvaardigd is. Alle verdere steun dient beperkt te
blijven tot het minimum dat noodzakelijk is om de
levensvatbaarheid te garanderen.
8. Onderdeel 2 van deze mededeling is van toepassing op
gevallen waarin de lidstaat verplicht is een herstructure
ringsplan aan te melden (1). De beginselen die aan onder
deel 2 ten grondslag liggen, gelden bij analogie voor de
gevallen waarin de lidstaat niet formeel verplicht is een
herstructureringsplan aan te melden, maar niettemin de
levensvatbaarheid van de begunstigde bank moet aan
tonen (2). In dat laatste geval, en behalve in geval van twij
fel, zal de Commissie doorgaans minder gedetailleerde in
formatie eisen (3). In geval van twijfel zal de Commissie met
name het bewijs verlangen dat, overeenkomstig punt 13, de
nodige stresstests zijn uitgevoerd en dat de uitkomsten van
de stresstests door de bevoegde nationale autoriteit zijn
gevalideerd. De onderdelen 3, 4 en 5 gelden alleen wanneer
de lidstaat verplicht is een herstructureringsplan aan te
melden. Onderdeel 6 betreft de beperking in de tijd van
de werking van deze mededeling en geldt ten aanzien van
zowel lidstaten die een herstructureringsplan voor de be
gunstigde moeten aanmelden, als lidstaten die alleen de
levensvatbaarheid van de begunstigden dienen aan te tonen.
2. HERSTEL VAN DE LEVENSVATBAARHEID OP LANGE
TERMIJN

9. Wanneer een lidstaat, op grond van eerdere richtsnoeren,
besluiten of beschikkingen van de Commissie, verplicht is
een herstructureringsplan in te dienen (4), moet het een
alomvattend en gedetailleerd plan zijn dat op een samen
hangend concept is gebaseerd. Uit dat plan moet blijken
hoe de bank zo snel mogelijk opnieuw levensvatbaar zal
worden zonder staatssteun (5). Wanneer een herstructure
ringsplan wordt aangemeld, moet dat vergezeld gaan van
een vergelijking met alternatieve scenario's (zoals opsplit
sing van de bank of overname door een andere bank),
zodat de Commissie kan nagaan (6) of er meer markt
gerichte, minder dure of minder mededingingsvervalsende
oplossingen voorhanden zijn die stroken met de doelstel
ling van het behoud van de financiële stabiliteit. Ingeval de
bank niet opnieuw levensvatbaar kan worden gemaakt,
dient het herstructureringsplan ook aan te geven hoe de
bank gecontroleerd kan worden geliquideerd.
(1) Overeenkomstig de bankenmededeling, de herkapitalisatiemedede
ling en de mededeling betreffende aan een bijzondere waardever
mindering onderhevige activa. Zie punt 4 van deze mededeling.
(2) Volgens de bankenmededeling, de herkapitalisatiemededeling en de
mededeling betreffende aan een bijzondere waardevermindering on
derhevige activa moeten de lidstaten, wanneer aan fundamenteel
gezonde banken een beperkt bedrag aan steun wordt verleend,
een levensvatbaarheidsonderzoek bij de Commissie indienen.
(3) Overeenkomstig met name punt 40 van de herkapitalisatiemedede
ling en bijlage V bij de mededeling betreffende aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige activa.
(4) Zoals uiteengezet in punt 8 van deze mededeling gelden, wanneer
in onderdeel 2 sprake is van een herstructureringsplan, de onder
liggende beginselen van onderdeel 2 bij analogie ook voor levens
vatbaarheidsonderzoeken.
(5) Een model voor een herstructureringsplan is te vinden in de bijlage.
(6) Waar passend, zal de Commissie het advies van externe consultants
inroepen bij het onderzoek van de aangemelde herstructurerings
plannen, om deze te onderzoeken op het punt van levensvatbaar
heid, lastenverdeling en het tot een minimum beperken van mede
dingingsvervalsing. Ook kan zij vragen dat diverse punten door
toezichthouders worden gecertificeerd.
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10. Het herstructureringsplan dient te vermelden wat de oor
zaken van problemen van de bank zijn en wat de eigen
zwakke punten van de bank zijn en dient aan te geven hoe
de voorgenomen herstructureringsmaatregelen de onderlig
gende problemen van de bank kunnen oplossen.
11. Het herstructureringsplan dient informatie te geven over het
bedrijfsmodel van de begunstigde onderneming, en met
name haar organisatiestructuur, haar financiering (waarbij
de levensvatbaarheid van haar financieringsstructuur op
korte en lange termijn wordt aangetoond (7), haar corporate
governance (waarbij wordt aangetoond dat belangenconflic
ten worden voorkomen en dat ook de nodige veranderin
gen binnen het management plaatsvinden (8), haar risicobe
heer (zoals het verschaffen van openheid over aan een bij
zondere waardevermindering onderhevige activa en pru
dente voorzieningen voor naar verwachting non-performing
activa) en activa/passiva-beheer (ALM), het genereren van
kasstromen (die zonder staatssteun een voldoende niveau
dienen te bereiken), hun buiten-balans-verplichtingen (waar
van moet worden aangetoond dat zij houdbaar zijn en
worden geconsolideerd indien de risicoblootstelling van
de bank aanzienlijk is (9), de omvang van de hefboom, de
huidige en toekomstige kapitaaltoereikendheid volgens de
geldende toezichtseisen (op basis van een voorzichtige
waardering en het aanleggen van afdoende voorzieningen)
en de belonings- en incentive-structuur (10) (waarbij wordt
aangetoond hoe deze de winstgevendheid van de begun
stigde op lange termijn bevordert).
12. De levensvatbaarheid van elke bedrijfsactiviteit en elk winst
centrum dient te worden onderzocht, met de nodige uit
splitsing. Het herstel van de levensvatbaarheid van de bank
dient vooral het resultaat te zijn van interne maatregelen.
Het mag berusten op externe factoren — zoals prijs- en
vraagfluctuaties — waarop de onderneming slechts weinig
invloed kan uitoefenen, doch alleen mits de veronderstel
lingen inzake de marktontwikkeling algemeen zijn geaccep
teerd. Een herstructurering vereist een terugtrekking uit ac
tiviteiten die op middellange termijn structureel verliesge
vend zouden blijven.
13. Levensvatbaarheid op lange termijn wordt bereikt wanneer
een bank in staat is al haar kosten te dekken, daaronder
begrepen afschrijvingen en financiële lasten, en een passend
rendement op vermogen te bieden, rekening houdende met
het risicoprofiel van de bank. De geherstructureerde bank
moet op eigen kracht op de markt kunnen concurreren om
kapitaal, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke
voorschriften. De van de geplande herstructurering ver
wachte uitkomsten dienen te worden aangetoond in een
basisscenario, maar ook in stressscenario’s. Daartoe dienen
de herstructureringsplannen rekening te houden met onder
meer de huidige toestand van en de vooruitzichten voor de
(7) Zie bijvoorbeeld het besluit van de Commissie van 2 april 2008
betreffende steunmaatregel NN 1/2008 — Northern Rock (PB C
135 van 3.6.2008, blz. 21) en Beschikking 2009/341/EG.
(8) Zie Beschikking 2009/341/EG.
(9) Behalve in naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden. Zie de
beschikking van de Commissie van 21 oktober 2008 betreffende
steunmaatregel C 10/2008 — IKB (nog niet bekendgemaakt).
(10) Overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie van 30 april
2009 over het beloningsbeleid in de financiële sector (PB L 120
van 15.5.2009, blz. 22).
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financiële markten, aan de hand van neutrale en worstcase
scenario’s. Bij het uitvoeren van deze stresstests dient een
reeks scenario’s te worden onderzocht, daaronder begrepen
een samenloop van stress-events en een aanhoudende we
reldwijde recessie. Deze aannames dienen te worden ver
geleken met passende sectorspecifieke benchmarks, die af
doende zijn aangepast om rekening te houden met de
nieuwe aspecten van de huidige crisis op de financiële
markten. Het plan moet maatregelen bevatten om te kun
nen voldoen aan eventuele behoeften die bij deze stresstests
aan het licht komen. De stresstests dienen zo veel mogelijk
te zijn gebaseerd op gemeenschappelijke paramaters die op
Gemeenschapsniveau zijn overeengekomen (zoals een me
thode die is ontwikkeld door het Comité van Europese
bankentoezichthouders (CEBS)) en dienen zo nodig te wor
den aangepast zodat zij zijn toegesneden op de omstandig
heden van het land en de bank in kwestie.
14. In de huidige crisis hebben overheden de banken geher
kapitaliseerd op voorwaarden die in hoofdzaak zijn geko
zen met het oog op financiële stabiliteit, en niet zozeer
wegens het rendement dat voor een particuliere investeer
der aanvaardbaar was geweest. Voor een herstel van de
levensvatbaarheid op lange termijn is het daarom nodig
dat de ontvangen staatssteun mettertijd wordt terugbetaald,
zoals op het tijdstip van de steunverlening was voorzien, of
dat daarover een marktconforme vergoeding wordt betaald,
zodat de zekerheid bestaat dat er een einde komt aan iedere
vorm van extra staatssteun. Aangezien in het Verdrag niets
is geregeld inzake de eigendom, zijn de staatssteunregels
van toepassing ongeacht of de bank een particuliere of
openbare instelling is.
15. Hoewel de herstructureringperiode zo kort mogelijk moet
zijn om de levensvatbaarheid spoedig te herstellen, zal de
Commissie toch rekening houden met de huidige crisissi
tuatie en kan zij derhalve toestaan dat de volledige uitvoe
ring van bepaalde structurele maatregelen meer tijd in be
slag neemt dan doorgaans het geval is, met name om te
voorkomen dat de markten onder druk komen door pa
niekverkopen (1). Niettemin dient de herstructurering zo
snel mogelijk ten uitvoer te worden gelegd en mag deze
niet meer dan vijf jaar duren (2) om effect te kunnen sor
teren en om een geloofwaardig herstel van de levensvat
baarheid van de geherstructureerde bank mogelijk te
maken.
16. Mocht tijdens de duur van de herstructurering voor het
herstel van de levensvatbaarheid meer steun nodig zijn
dan in het aangemelde herstructureringsplan aanvankelijk
was voorzien, dan dient deze afzonderlijk vooraf te worden
aangemeld en wordt de verdere steun mede in aanmerking
genomen in de eindbeschikking van de Commissie.
Herstel van de levensvatbaarheid door verkoop van een bank
17. De verkoop van een noodlijdende bank aan een andere
financiële instelling kan bijdragen tot het herstel van de
levensvatbaarheid op lange termijn, indien de overnemer
(1) Met paniekverkopen (fire sales) wordt bedoeld de verkoop van grote
volumes activa tegen de huidige lage marktprijzen, hetgeen de prij
zen nog verder kan doen dalen.
(2) De beschikkingspraktijk van de Commissie bestond er tot dusver in
om voor een herstructureringsplan een termijn van twee tot drie jaar
te accepteren.
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levensvatbaar is en de overdracht van de noodlijdende bank
kan verwerken en kan helpen om het vertrouwen van de
markt te herstellen. Voorts kan de verkoop bijdragen tot de
consolidatie van de financiële sector. Met het oog daarop
dient de overnemer aan te tonen dat de nieuw ontstane
entiteit levensvatbaar zal zijn. Bij een verkoop dienen ook
de voorwaarden inzake levensvatbaarheid, de te leveren
eigen bijdrage en het beperken van de mededingingsverval
sing in acht te worden genomen.
18. Doorgaans zal voor een transparante, objectieve, onvoor
waardelijke en niet-discriminerende aan concurrentie onder
worpen verkoopprocedure moeten worden gezorgd om alle
kandidaat-bieders gelijke kansen te bieden (3).
19. Voorts is het zo dat, onverminderd het eventueel toepasse
lijke systeem voor fusiecontrole en hoewel de verkoop van
een gesteunde, noodlijdende bank aan een concurrent zo
wel tot het herstel van de levensvatbaarheid op lange ter
mijn kan bijdragen, als tot een verdere consolidatie van de
financiële sector kan leiden, de verkoop, wanneer deze op
het eerste gezicht in een aanzienlijke belemmering van een
daadwerkelijke mededinging kan resulteren, niet mag wor
den toegestaan, tenzij de mededingingsvervalsing wordt be
streden met passende corrigerende maatregelen die de steun
flankeren.
20. Bij de verkoop van een bank kan ook steun worden ver
leend aan de overnemer en/of de verkochte activiteiten (4).
Wanneer de verkoop plaatsvindt in de vorm van een open
en onvoorwaardelijke tenderprocedure en de activa naar de
meest biedende gegadigde gaan, wordt de verkoopprijs ge
acht de marktprijs te zijn en mag worden uitgesloten dat er
sprake is van steun aan de overnemer (5). Een negatieve
verkoopprijs (of financiële steun ter compensatie van een
dergelijke negatieve prijs) kan in uitzonderlijke omstandig
heden worden aanvaard als een maatregel die geen staats
steun omvat, indien de verkoper bij een liquidatie hogere
kosten had moeten dragen (6). Om de kosten van een liqui
datie onder dergelijke omstandigheden te berekenen, zal de
Commissie alleen de verplichtingen in aanmerking nemen
die een particuliere investeerder handelend in een markt
economie had aangegaan (7). Daarmee worden uit staats
steun resulterende verplichtingen uitgesloten (8).
21. Een gecontroleerde liquidatie of een veiling van een bank in
staat van faillissement dient steeds te worden overwogen
wanneer de bank haar levensvatbaarheid niet geloofwaardig
kan herstellen. Overheden moeten aanmoedigen dat niet
levensvatbare marktdeelnemers van de markt verdwijnen,
maar zij moeten dit proces wel binnen een passend tijds
schema laten verlopen, in het belang van de financiële
(3) Zie ook punt 20.
(4) Zie bijvoorbeeld Beschikking 2009/341/EG.
(5) Wanneer geen tenderprocedure plaatsvindt, betekent zulks niet au
tomatisch dat er sprake is van staatssteun aan de overnemer.
(6) Dit zou gewoonlijk resulteren in steun aan de verkochte economi
sche activiteit.
(7) Arrest van 14 september 1994, gevoegde zaken C-278/92,
C-279/92 en C-280/92, Spanje/Commissie („Hytasa”), Jurispr. blz.
I-4103, punt 22.
(8) Zie arrest van 28 januari 2003, zaak C-334/99, Duitsland/Commis
sie („Gröditzer Stahlwerke”), Jurispr. blz. I-1139, punt 134 e.v., en
Beschikking 2008/719/EG van de Commissie van 30 april 2008
betreffende de staatssteun (maatregel C 56/2006 (ex NN 77/2006))
Bank Burgenland, PB L 239 van 6.9.2008, blz. 32.
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stabiliteit. De bankenmededeling voorziet in een procedure
in het kader waarvan een dergelijke gecontroleerde liquida
tie dient plaats te vinden (1). De overname van de „goede”
activa en passiva van een bank in moeilijkheden zijn een
andere mogelijke optie voor een gezonde bank, omdat dit
een kosteneffectieve methode is om haar deposito's te ver
ruimen en relaties op te bouwen met betrouwbare krediet
nemers. Bovendien kan de oprichting van een autonome
good bank waarin de „goede” activa en passiva van een
bestaande bank worden ondergebracht, een acceptabele
route naar de levensvatbaarheid zijn, mits de nieuwe entiteit
de mededinging niet onbehoorlijk dreigt te vervalsen.
3. EIGEN

BIJDRAGE
VAN
DE
BEGUNSTIGDE
ONDERNEMING (LASTENVERDELING)

22. Om de mededingingsvervalsing te beperken en moreel ri
sico te vermijden, dient de steun tot het noodzakelijke
minimum beperkt te blijven en dient de begunstigde van
de steun een passende eigen bijdrage te leveren aan de
kosten van de herstructurering. De onderneming en haar
aandeelhouders dienen zo veel mogelijk uit eigen middelen
aan de herstructurering bij te dragen. Dit is nodig om
ervoor te zorgen dat de geredde banken voldoende verant
woordelijkheid dragen voor de gevolgen van hun optreden
in het verleden, en om passende prikkels te creëren voor
hun optreden in de toekomst.
De herstructureringskosten beperken
23. Herstructureringssteun dient beperkt te blijven tot het dek
ken van de kosten die nodig zijn om de levensvatbaarheid
te herstellen. Dit betekent dat een onderneming geen over
heidsmiddelen verschaft mogen worden welke kunnen wor
den gebruikt voor het financieren van marktverstorende
activiteiten die geen verband houden met het herstructure
ringsproces. Zo kunnen bijvoorbeeld de verwerving van
aandelen in andere ondernemingen of nieuwe ondernemin
gen niet met staatssteun worden gefinancierd, tenzij dat van
essentieel belang is om de levensvatbaarheid van de onder
neming te herstellen (2).
Het steunbedrag beperken — een aanzienlijke eigen bijdrage
24. Om het steunbedrag tot het noodzakelijke minimum te
beperken, dienen de banken in de eerste plaats hun eigen
vermogen te gebruiken voor de financiering van de her
structurering. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de
(1) Zie de punten 43 tot en met 50 van de bankenmededeling. Om een
dergelijke gecontroleerde uitstap mogelijk te maken, kan liquidatiesteun eventueel verenigbaar worden verklaard wanneer die bijvoor
beeld voor een tijdelijke herkapitalisatie van een brugbank of burg
structuur nodig is of om te voldoen aan de vorderingen van be
paalde categorieën schuldeisers, indien een en ander is ingegeven
door redenen van financiële stabiliteit. Voor voorbeelden van derge
lijke soort steun en de voorwaarden waarop die verenigbaar is ver
klaard, zie het besluit van de Commissie van 1 oktober 2008 be
treffende steunmaatregel NN 41/2008 — Verenigd Koninkrijk —
Reddingssteun voor Bradford & Bingley (PB C 290 van 13.11.2008,
blz. 2), en het besluit van de Commissie van 5 november 2008
betreffende steunmaatregel NN 39/2008 — Denemarken — Steun
voor de liquidatie van Roskilde Bank (PB C 12 van 17.1.2009,
blz. 3).
(2) Zie arrest van 6 april 2006, zaak T-17/03, Schmitz-Gotha Fahrzeug
werke GmbH/Commissie, Jurispr. blz. II-1139.
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verkoop van activa. Steun van de overheid dient te worden
verleend op voorwaarden waarmee de lasten van de kosten
op passende wijze worden verdeeld (3). Dit betekent dat de
aan de herstructurering verbonden kosten niet alleen voor
rekening van de Staat komen, maar ook van de investeer
ders in de bank, doordat de verliezen door het beschikbare
kapitaal worden geabsorbeerd en doordat voor de over
heidsmaatregelen een afdoende vergoeding wordt be
taald (4). Toch vindt de Commissie het niet passend om
in de huidige systeemcrisis vooraf drempels voor lastenver
deling vast te stellen, gelet op de doelstelling om de toe
gang tot particulier kapitaal en de terugkeer naar normale
marktomstandigheden te bevorderen.
25. Iedere vooraf verleende afwijking van een passende lasten
verdeling die met het oog op financiële stabiliteit bij wijze
van uitzondering in de reddingsfase wordt verleend, dient
te worden gecompenseerd door een verdere bijdrage in een
latere fase van de herstructurering, bijvoorbeeld in de vorm
van terugvorderingsclausules en/of door een ingrijpendere
herstructurering, met verdere maatregelen om de mededin
gingsvervalsing te beperken (5).
26. De banken moeten voor het kapitaal een vergoeding —
ook in de vorm van dividenden en coupons op uitstaande,
achtergestelde schulden — kunnen betalen uit de door hun
activiteiten gegenereerde winst. Toch zouden banken staats
steun niet mogen gebruiken om een vergoeding te betalen
over hun eigen middelen (eigen vermogen en achtergestelde
schulden) wanneer die activiteiten onvoldoende winst gene
reren. Daarom is in het kader van een herstructurering de
discretionaire verliescompensatie (door bijvoorbeeld reser
ves aan te spreken of het eigen vermogen te verlagen)
door de begunstigde banken om de betaling van dividenden
en coupons op uitstaande, achtergestelde schulden te ver
zekeren, in beginsel niet verenigbaar met de doelstelling
van lastenverdeling (6). Hierbij moet wellicht rekening wor
den gehouden met de noodzaak de herfinancieringscapaci
teit van de bank te waarborgen en de prikkels voor een
uitstap (7). Om de herfinanciering van de begunstigde bank
te bevorderen, kan de Commissie een positief standpunt
innemen ten aanzien van couponbetalingen over nieuw
(3) Zoals reeds is uiteengezet in eerdere mededelingen van de Commis
sie, met name in de mededeling betreffende aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige activa, zie de punten 21 e.v.
(4) De Commissie heeft nadere richtsnoeren verschaft met betrekking
tot de vergoedingen voor staatsgaranties, herkapitalisaties en maat
regelen voor activaondersteuning in, onderscheidenlijk, de banken
mededeling, de herkapitalisatiemededeling en de mededeling betref
fende aan een bijzondere waardevermindering onderhevige activa.
De aandeelhouders van de bank zien, in de mate dat een dergelijke
vergoeding wordt betaald, hun positie in financiële zin verwateren.
(5) Mededeling betreffende aan een bijzondere waardevermindering on
derhevige activa, de punten 24 en 25. Zie ook onderdeel 4 van deze
mededeling.
(6) Zie het besluit van de Commissie van 18 december 2008 betref
fende steunmaatregel N 615/2008 — Bayern LB (PB C 80 van
3.4.2009, blz. 4). Dit belet echter niet dat de bank couponbetalingen
doet wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.
(7) Zie de mededeling betreffende aan een bijzondere waardeverminde
ring onderhevige activa, punt 31, en de genuanceerde benadering ten
aanzien van dividendbeperkingen in de herkapitalisatiemededeling,
de punten 33, 34 en 35, waarin tot uiting komt dat met een tijdelijk
verbod op dividenduitkering of couponbetalingen weliswaar kapitaal
binnen de bank kan worden gehouden en de kapitaalbuffer kan
toenemen — en dus de solvabiliteit van de bank kan toenemen
— maar dat die maatregelen ook de toegang van de bank tot par
ticuliere financiële middelen kan belemmeren, of de kosten voor
nieuwe toekomstige financiering kan doen stijgen.
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uitgegeven hybride kapitaalinstrumenten met een hogere
rangorde (seniority) dan bestaande achtergestelde schulden.
Hoe dan ook dienen de banken in de regel niet de moge
lijkheid te krijgen tijdens de herstructurering hun eigen
aandelen in te kopen.
27. Het verschaffen van aanvullende steun tijdens de herstruc
tureringsperiode dient mogelijk te blijven indien dat om
redenen van financiële stabiliteit is gerechtvaardigd. Alle
verdere steun dient beperkt te blijven tot het minimum
dat noodzakelijk is om de levensvatbaarheid te garanderen.
4. MEDEDINGINGSVERVALSING BEPERKEN EN ZORGEN
VOOR EEN CONCURRERENDE BANKSECTOR

De soorten mededingingsvervalsing
28. Hoewel staatssteun de financiële stabiliteit tijdens een sys
teemcrisis kan ondersteunen en verdergaande positieve
overloopeffecten kan hebben, kan staatssteun niettemin
op verschillende wijzen de mededinging vervalsen. Wan
neer banken op hun producten en diensten concurreren,
zullen de banken die buitensporige risico's cumuleren en/of
van onhoudbare bedrijfsmodellen uitgaan, uiteindelijk
marktaandeel verliezen en eventueel de markt moeten ver
laten, terwijl doelmatigere concurrenten op de betrokken
markten kunnen groeien of die markten kunnen betreden.
Staatssteun laat mededingingsvervalsing uit het verleden die
is veroorzaakt door het nemen van buitensporige risico's en
door onhoudbare bedrijfsmodellen, voortbestaan omdat de
marktmacht van de begunstigden van de steun kunstmatig
wordt ondersteund. Op die wijze kan moreel risico voor de
begunstigden van de steun ontstaan, terwijl voor nietgesteunde ondernemingen de prikkels om te concurreren,
te investeren en te innoveren worden afgezwakt. Ten slotte
kan staatssteun de interne markt ondermijnen doordat een
onbillijk gedeelte van de lasten van de structurele aanpas
singen en de daarmee gepaard gaande sociale en economi
sche problemen wordt doorgeschoven naar andere lidsta
ten, terwijl tegelijk toegangsbarrières worden opgeworpen
en de prikkels voor grensoverschrijdende activiteiten wor
den aangetast.
29. De financiële stabiliteit blijft het hoofddoel van steun aan
de financiële sector bij een systeemcrisis, maar dit mag niet
betekenen dat het waarborgen van de systeemstabiliteit op
korte termijn, op lange termijn ten koste gaat van gelijke
concurrentieverhoudingen en van concurrerende markten.
In dit verband vervullen maatregelen om mededingingsver
valsing als gevolg van staatssteun te beperken, een belang
rijke rol, onder meer om de volgende redenen. Ten eerste
zijn de banken in de Gemeenschap in verschillende mate
door de crisis getroffen en staatssteun om noodlijdende
banken te redden en te herstructureren kan de positie aan
tasten van banken die fundamenteel gezond zijn gebleven
— met eventueel negatieve effecten voor de financiële sta
biliteit. In tijden van een financiële, economische en begro
tingscrisis worden de verschillen tussen de lidstaten wat
betreft voor staatsinterventie beschikbare middelen nog uit
gesprokener, en gaan deze ten koste van de gelijke concur
rentieverhoudingen op de interne markt. Ten tweede zullen
nationale maatregelen tijdens de huidige crisis, naar hun
aard, meestal de nadruk leggen op de nationale markten,
met als gevolg een groot risico dat men zich achter de
nationale grenzen verschanst en dat de interne markt ge
compartimenteerd geraakt. Doel van de beoordeling van de
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marktaanwezigheid van begunstigden van steun moet zijn
dat een daadwerkelijke mededinging wordt verzekerd en dat
marktmacht, toegangsbarrières en negatieve prikkels voor
grensoverschrijdende activiteiten ten nadele van het Euro
pese bedrijfsleven en de Europese consumenten, worden
voorkomen. Ten derde dreigen de huidige omvang van de
overheidsmaatregelen die nodig zijn om de financiële sta
biliteit te garanderen, en de mogelijke beperkingen inzake
normale lastenverdeling een nog groter moreel risico te
creëren, hetgeen de nodige bijsturing vereist, om te beletten
dat perverse prikkels en overdreven risicogedrag zich in de
toekomst opnieuw voordoen en om de weg te effenen voor
een snelle terugkeer naar normale marktomstandigheden,
zonder staatssteun.
Effectieve en evenredige maatregelen
mededingingsvervalsing te beperken

toepassen

om

de

30. Maatregelen om de mededingingsvervalsing te beperken,
moeten zijn toegesneden op de verstoringen op de markten
waarop de begunstigde bank actief is wanneer deze na de
herstructurering opnieuw levensvatbaar is geworden en ter
zelfder tijd ook stroken met een gemeenschappelijk beleid
en gemeenschappelijke beginselen. De Commissie neemt als
uitgangspunt voor haar beoordeling van de behoefte aan
dergelijke maatregelen, de omvang, de schaal en de reik
wijdte van de activiteiten die de betrokken bank zou heb
ben wanneer een geloofwaardig herstructureringsplan, zoals
bedoeld in onderdeel 2, ten uitvoer is gelegd. Afhankelijk
van de aard van de mededingingsvervalsing, kan deze wor
den aangepakt door maatregelen met betrekking tot passiva
en/of activa (1). De aard en de vorm van dergelijke maat
regelen zal afhangen van twee criteria: enerzijds het steun
bedrag en de voorwaarden waarop en de omstandigheden
waarin die steun is toegekend, en anderzijds de kenmerken
van de markt of markten waarop de begunstigde bank
actief zal zijn.
31. Wat het eerste criterium betreft: de maatregelen om de
mededingingsvervalsing te beperken, zullen sterk verschillen
afhankelijk van het steunbedrag, maar ook van de mate
waarin de lasten worden verdeeld, en de hoogte van de
verlangde vergoeding. In dit verband zal het steunbedrag
worden beoordeeld zowel in absolute termen (bedrag aan
ontvangen kapitaal, steunbestanddeel van de garanties en de
maatregelen voor activaondersteuning) als ten opzichte van
de risicogewogen activa van de bank. De Commissie zal
daarbij rekening houden met het totale steunbedrag dat
de begunstigde onderneming is verleend, daaronder begre
pen alle vormen van reddingssteun. In het verlengde hier
van zal de Commissie rekening houden met de omvang
van de eigen bijdrage van de begunstigde onderneming
en de lastenverdeling tijdens de hele herstructureringsperi
ode. In het algemeen is het zo dat naarmate de omvang van
de lastenverdeling en de eigen bijdrage groter is, de nega
tieve effecten als gevolg van moreel risico geringer zijn. De
behoefte aan verdere maatregelen is in dat geval geringer (2).
(1) Zie punt 21.
(2) Wanneer de Commissie, op grond van de bankenmededeling, de
herkapitalisatiemededeling of de mededeling betreffende aan een bij
zondere waardevermindering onderhevige activa, bij wijze van uit
zondering heeft ingestemd met een afwijking van de beginselen die
in die mededelingen zijn vastgelegd, vereist de daaruit voortvloeiende
extra vervalsing van de mededinging verdere structurele maatregelen
en garanties met betrekking tot het gedrag; zie punt 58 van de
mededeling betreffende aan een bijzondere waardevermindering on
derhevige activa.
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32. Wat het tweede criterium betreft: de Commissie zal de van
de steun te verwachten effecten op de markt waarop de
begunstigde onderneming na de herstructurering actief is,
onderzoeken. In de eerste plaats zal worden onderzocht
wat de omvang en het relatieve belang van de bank op
haar markt of markten zal zijn zodra deze levensvatbaar
is. Indien de geherstructureerde bank nog maar beperkt op
de markt aanwezig is, zullen aanvullende beperkingen, in
de vorm van afstotingen of verbintenissen ten aanzien van
het gedrag, waarschijnlijk minder nodig zijn. De maatrege
len moeten zodanig zijn ontworpen, dat zij zijn toegesne
den op de kenmerken van de markt (1), om ervoor te zor
gen dat een daadwerkelijke mededinging gehandhaafd blijft.
In sommige sectoren kunnen afstotingen negatieve gevol
gen hebben en zijn zij misschien niet nodig om de ver
langde uitkomsten te bereiken; in dat geval kan de voor
keur gaan naar een beperking van de organische groei in
plaats van naar afstotingen. In andere sectoren, met name
waar het gaat om nationale markten met hoge toetredings
drempels, zijn wellicht afstotingen nodig om toetreding of
expansie van concurrenten mogelijk te maken. Maatregelen
om de mededingingsvervalsing te beperken, mogen de
vooruitzichten op herstel van de levensvatbaarheid van de
bank niet in gevaar brengen.
33. Ten slotte zal de Commissie ook aandacht besteden aan het
mogelijke risico dat herstructureringsmaatregelen de interne
markt ondermijnen en zal zij een positief standpunt inne
men ten aanzien van maatregelen die ertoe bijdragen dat
nationale markten open en toegankelijk blijven. Hoewel
steun wordt verleend om in de steunverlenende lidstaat
de financiële stabiliteit te handhaven en de kredietverlening
aan de reële economie gaande te houden, kan de omstan
digheid dat de steun ook afhankelijk wordt gesteld van de
eis aan de begunstigde bank om bepaalde doelstellingen
inzake kredietverlening in andere lidstaten dan de steun
verlenende lidstaat in acht te nemen, worden beschouwd
als een belangrijk aanvullend gunstig effect van de steun.
Dit zal met name het geval zijn indien de kredietverlenings
doelstellingen substantieel zijn in verhouding tot een ge
loofwaardig nulscenario, indien het bereiken van dergelijke
doelstellingen afdoende wordt gemonitord (bijvoorbeeld
door samenwerking tussen toezichthouders uit het land
van herkomst en het ontvangende land), indien het banken
stelsel van het ontvangende land wordt gedomineerd door
banken met hoofdkantoren in het buitenland, en indien die
verbintenissen inzake kredietverlening op Gemeenschaps
niveau zijn gecoördineerd (bijvoorbeeld in het kader van
onderhandelingen over liquiditeitssteun).
Een passende vergoeding vaststellen voor staatssteun
34. Een passende vergoeding voor staatsinterventie is door
gaans een van de meest geschikte wijzen om mededingings
vervalsing te beperken, omdat daarmee het steunbedrag
wordt beperkt. Wanneer de instapvergoeding wegens de
financiële stabiliteit ver onder het markttarief is vastgesteld,
dient te worden verzekerd dat de voorwaarden voor de
financiële steun in het herstructureringsplan (2) worden aan
(1) Met name zal daarbij rekening worden gehouden met de concentra
tiegraad, capaciteitsbeperkingen, winstgevendheidsgraad, en barrières
voor toetreding en expansie.
(2) Bijvoorbeeld door de voorkeur te geven aan een snelle terugbetaling
van de staatssteun.
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gepast, om het mededingingsvervalsende effect van de steun
te beperken.

Structurele maatregelen — afstoting en inkrimping van
bedrijfsactiviteiten
35. Van banken die staatssteun ontvangen, kan, op grond van
een beoordeling aan de hand van de criteria in dit onder
deel, worden verlangd dat zij dochterondernemingen of
afdelingen, cliëntenportfolio's of bedrijfsonderdelen afsto
ten, of zich verbinden tot andere soortgelijke maatrege
len (3), ook op de eigen nationale retailmarkt van de begun
stigde onderneming. Willen dergelijke maatregelen de con
currentie versterken en bijdragen tot de interne markt, dan
dienen zij toetreding van concurrenten en grensoverschrij
dende activiteiten te bevorderen (4). Overeenkomstig de
voorwaarde dat de levensvatbaarheid dient te worden her
steld, zal de Commissie zich ten aanzien van dergelijke
structurele maatregelen gunstig opstellen indien die worden
doorgevoerd zonder discriminatie tussen bedrijfsonderdelen
in de verschillende lidstaten — en aldus bijdragen tot de
instandhouding van een interne markt voor financiële
diensten.

36. Ook kan een beperking van de expansie van de bank in
bepaalde sectoren of bepaalde geografische gebieden wor
den verlangd — bijvoorbeeld via marktgerichte corrige
rende maatregelen zoals specifieke kapitaalvereisten —
wanneer de concurrentie op de markt zou worden aange
tast door directe beperkingen van de expansie, of om het
morele risico te beperken. Tegelijk zal de Commissie ook
bijzondere aandacht besteden aan de noodzaak te vermij
den dat men zich achter nationale grenzen verschanst en
dat de interne markt gecompartimenteerd geraakt.

37. Wanneer het objectief gezien moeilijk blijkt te zijn een
overnemer voor dochterondernemingen of andere activitei
ten of activa te vinden, zal de Commissie de termijn voor
de uitvoering van dergelijke maatregelen verlengen, indien
er een bindend tijdschema voor het inkrimpen van bedrijfs
activiteiten (daaronder begrepen het afsplitsen van bedrijfs
onderdelen) is voorzien. De termijn voor de uitvoering van
die maatregelen mag echter niet langer dan vijf jaar duren.

38. Wanneer de Commissie in een concreet geval beoordeelt in
hoeverre structurele corrigerende maatregelen nodig zijn
om mededingingsvervalsing tegen te gaan, zal zij, met in
achtneming van het gelijkheidsbeginsel, rekening houden
met de maatregelen die op hetzelfde tijdstip in zaken met
betrekking tot dezelfde markten of marktsegmenten wor
den genomen.
(3) Zie bijvoorbeeld de beschikking van de Commissie van 21 oktober
2008 betreffende steunmaatregel C 10/2008 — IKB (nog niet be
kendgemaakt) en het besluit van de Commissie van 7 mei 2009
betreffende steunmaatregel N 244/2008 — Kapitaalinjectie in Com
merzbank (PB C 147 van 27.6.2009, blz. 4).
(4) Aangetekend zij dat inkrimpingen van de balans door ten dele met
staatssteun gecompenseerde afschrijvingen op activa de bestaande
marktaanwezigheid van een bank niet inkrimpen — en dus ook
niet in aanmerking kunnen worden genomen bij het beoordelen
van de behoefte aan structurele maatregelen.
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Voorkomen dat staatssteun wordt gebruikt voor de financiering
van mededingingsvervalsende gedragingen
39. Staatssteun mag niet worden gebruikt ten koste van con
currenten die niet dergelijke steun van de overheid ontvangen (1).
40. Behoudens punt 41, zouden banken staatssteun niet mogen
gebruiken voor de acquisitie van concurrerende activitei
ten (2). Deze voorwaarde dient ten minste voor drie jaar
te gelden en kan, afhankelijk van de reikwijdte, de omvang
en de looptijd van de steun, blijven gelden tot het einde
van de herstructureringsperiode.
41. In uitzonderlijke omstandigheden, en mits dit wordt aange
meld, kunnen acquisities door de Commissie worden toe
gestaan wanneer deze een onderdeel vormen van een con
solidatieproces dat nodig is om de financiële stabiliteit te
herstellen of een daadwerkelijke mededinging te garande
ren. Bij de acquisitie dient het beginsel van de kansenge
lijkheid voor alle kandidaat-overnemers in acht te worden
genomen en dient de uitkomst van dit proces de voorwaar
den voor een daadwerkelijke mededinging op de betrokken
markten te verzekeren.
42. Wanneer het niet passend is afstotingen te gelasten en/of
acquisities te verbieden, kan de Commissie instemmen met
een door de lidstaat opgelegd terugvorderingsmechanisme,
in de vorm van bijvoorbeeld een aan de begunstigden van
de steun op te leggen heffing. Daarmee zou een deel van de
steun van de bank kunnen worden teruggevorderd nadat
deze opnieuw levensvatbaar is geworden.
43. Wanneer banken die staatssteun ontvangen, moeten vol
doen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot krediet
verlening aan de reële economie, dient de bank het krediet
op commerciële voorwaarden te verlenen (3).
44. Staatssteun mag niet worden gebruikt om voorwaarden aan
te bieden (bijvoorbeeld ten aanzien van rente of verlangde
(1 )

Zie bijvoorbeeld het besluit van de Commissie van 19 november
2008 betreffende steunmaatregelen NN 49/2008, NN 50/2008 en
NN 45/2008 — Noodsteun ten behoeve van Dexia in de vorm van
garanties voor verplichtingen en liquidity assistance (nog niet bekend
gemaakt) punt 73; besluit van de Commissie van 19 november
2008 betreffende steunmaatregel N 574/2008 — Overheidsgaranties
voor Fortis Bank (PB C 38 van 17.2.2009, blz. 2), punt 58, en
besluit van de Commissie van 3 december 2008 betreffende steun
maatregelen NN 42/2008, NN 46/2008 en NN 53/2008/A — Her
structureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque
Luxembourg (PB C 80 van 3.4.2009, blz. 7), punt 94. In bepaalde
omstandigheden kan een bank bijvoorbeeld worden verboden om
retail depositohouders de hoogste op de markt beschikbare rente te
bieden.
(2) Herhaald zij dat de kosten van een herstructurering beperkt moeten
blijven tot het minimum dat noodzakelijk is om de levensvatbaar
heid te herstellen. Zie punt 22.
(3) Krediet dat niet op commerciële voorwaarden wordt verleend, kan
staatssteun vormen en, na aanmelding, door de Commissie worden
goedgekeurd indien het met de gemeenschappelijke markt verenig
baar is, bijvoorbeeld op grond van de mededeling van de Commissie
„Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimu
lering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en
economische crisis”, (PB C 83 van 7.4.2009, blz. 1).
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zekerheden) welke niet haalbaar zijn voor concurrenten die
geen staatssteun ontvangen. In gevallen waarin beperkingen
inzake tariferingspraktijken van de begunstigde niet passend
zijn (bijvoorbeeld omdat dat kan leiden tot een beperking
van een daadwerkelijke mededinging), dienen de lidstaten
echter andere, geschiktere corrigerende maatregelen voor te
stellen om een daadwerkelijke mededinging te verzekeren,
zoals maatregelen die toetreding kunnen stimuleren. In de
zelfde zin mogen banken bij de marketing van hun aanbod
financiële producten niet met staatssteun als een concurren
tievoordeel uitpakken (4). Deze beperkingen zouden, afhan
kelijk van de reikwijdte, de omvang en de looptijd van de
steun, moeten blijven gelden voor een periode van tussen
drie jaar en de volledige duur van de herstructureringsperi
ode. Zo zouden zij ook kunnen dienen als een duidelijke
prikkel om de Staat zo snel mogelijk terug te betalen.

45. De Commissie zal ook nagaan hoe open de markt is en in
hoeverre de sector bankfaillissementen aankan. Bij haar al
gehele beoordeling kan de Commissie eventuele verbinte
nissen van de begunstigde of van de lidstaat in aanmerking
nemen wat betreft het goedkeuren van maatregelen (5) die
kunnen bijdragen tot gezondere en concurrerende markten,
bijvoorbeeld door in- of uitstap te bevorderen. Dergelijke
initiatieven kunnen, in de juiste omstandigheden, de overige
structurele of gedragsmaatregelen flankeren die doorgaans
van de begunstigde worden verlangd. De verbintenis van de
lidstaat om mechanismen te introduceren waarmee proble
men bij banken in een vroeg stadium kunnen worden aan
gepakt, kan door de Commissie worden toegejuicht, omdat
het een factor is die bijdraagt tot gezonde en concurrerende
markten.

5. MONITORING EN PROCEDURELE KWESTIES
46. Om zich ervan te vergewissen dat het herstructureringsplan
correct wordt uitgevoerd, zal de Commissie regelmatige,
gedetailleerde verslagen eisen. Het eerste verslag moet in
de regel uiterlijk zes maanden na de goedkeuring van het
herstructureringsplan bij de Commissie worden ingediend.

47. Zodra het herstructureringsplan is aangemeld, dient de
Commissie na te gaan of van het plan kan worden ver
wacht dat daarmee de levensvatbaarheid op lange termijn
wordt hersteld en de mededingingsvervalsing afdoende
worden beperkt. Wanneer zij ernstige twijfel heeft of het
herstructureringsplan aan de desbetreffende voorwaarden
voldoet, dient de Commissie een formele onderzoekproce
dure in te leiden, om belanghebbenden de gelegenheid te
bieden hun opmerkingen ten aanzien van de maatregel te
maken, zodat aldus een transparante en coherente aanpak
wordt gegarandeerd, terwijl ook de geheimhoudingsregels
bij staatssteunprocedures in acht worden genomen (6).
(4) Besluit van de Commissie van 12 november 2008 betreffende steun
maatregel N 528/2008 — ING (PB C 328 van 23.12.2008, blz. 10),
punt 35.
(5) Zie bijvoorbeeld Beschikking 2005/418/EG van de Commissie van
7 juli 2004 betreffende de steunmaatregelen die Frankrijk ten uitvoer
heeft gelegd ten gunste van Alstom, (PB L 150 van 10.6.2005
blz. 24), overweging 204.
(6) Mededeling van de Commissie C(2003) 4582 van 1 december 2003
over geheimhouding bij beschikkingen inzake staatssteun, PB C 297
van 9.12.2003, blz. 6.

19.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

48. Niettemin behoeft de Commissie geen formele onderzoek
procedure in te leiden wanneer het herstructureringsplan
volledig is en de voorgestelde maatregelen van dien aard
zijn dat de Commissie geen twijfel meer heeft ten aanzien
van de verenigbaarheid ervan in de zin van artikel 4, lid 4,
van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van
22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen
voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (1).
Dit kan met name het geval zijn wanneer een lidstaat, met
het oog op het verkrijgen van rechtszekerheid ten aanzien
van de vereiste follow-up, bij de Commissie steun heeft
aangemeld die vergezeld gaat van een herstructureringsplan
dat aan alle in deze mededeling vervatte voorwaarden vol
doet. In dergelijke gevallen kan de Commissie een eind
beschikking geven die vaststelt dat zowel de reddings- als
de herstructureringssteun verenigbaar is op grond van
artikel 87, lid 3, onder b), van het Verdrag.
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slechts gedurende een beperkte periode te worden toege
past. Bij de beoordeling van vóór of op 31 december 2010
aangemelde herstructureringssteun zal de Commissie deze
mededeling toepassen. Ten aanzien van niet-aangemelde
steun geldt de mededeling van de Commissie betreffende
de vaststelling van regels voor de beoordeling van onrecht
matig verleende staatssteun (2). Derhalve zal de Commissie
de onderhavige mededeling toepassen bij de beoordeling
van de verenigbaarheid van niet-aangemelde steun die
vóór of op 31 december 2010 is verleend.

49. Deze mededeling wordt gerechtvaardigd door de huidige
uitzonderlijke crisis in de financiële sector en dient daarom

50. Daar deze mededeling artikel 87, lid 3, onder b), van het
Verdrag als grondslag heeft, kan de Commissie de inhoud
en de looptijd ervan herzien naargelang de ontwikkeling
van de marktsituatie, de bij de behandeling van zaken opge
dane ervaring en het zwaarder wegende belang van behoud
van de financiële stabiliteit.

(1) PB L 83 van 27.3.1999, blz. 1.

(2) PB C 119 van 22.5.2002, blz. 22.

6. BEPERKING IN DE TIJD VAN DE WERKING VAN DEZE
MEDEDELING
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BIJLAGE
Model voor een herstructureringsplan
Model-inhoudsopgave van een herstructureringsplan (1)
1.

Informatie over de financiële instelling (beschrijving van haar structuur enz.)
(N.B. Informatie die reeds is ingediend, mag worden overgenomen, maar moet in dit document worden geïn
tegreerd en zo nodig bijgewerkt)

2.

Beschrijving van de markt en marktaandelen

2.1.

Beschrijving van de voornaamste relevante productmarkten (onderscheid ten minste tussen: retail, wholesale,
kapitaalmarkten enz.)

2.2.

Berekeningen van marktaandelen (bijvoorbeeld nationaal en Europees, afhankelijk van de geografische omvang
van de betrokken markten)

3.

Analyse van de oorzaken van de moeilijkheden waarin de instelling is geraakt (interne factoren)

4.

Beschrijving van de overheidsmaatregel en beoordeling van de staatssteun

4.1.

Informatie over de vraag of de financiële instelling of haar dochterondernemingen in het verleden al reddings- en
herstructureringssteun hebben ontvangen.

4.2.

Informatie over de vorm en het bedrag van de staatssteun of het met de steun verband houdende financiële
voordeel. Deze informatie moet alle staatssteun omvatten die tijdens de herstructureringsperiode hetzij als
individuele steun hetzij in het kader van een regeling is ontvangen.
(N.B. Alle steun moet worden verantwoord binnen het herstructureringsplan zoals hierna aangegeven.)

4.3.

Beoordeling van de staatssteun op grond van de staatssteunregels en kwantificering van het steunbedrag.

5.

Herstel van de levensvatbaarheid

5.1.

Overzicht van de verschillende aannames over de marktontwikkeling

5.1.1.

Aanvangssituatie op de belangrijkste productmarkten

5.1.2.

Verwachte marktontwikkeling op de belangrijkste productmarkten

5.2.

Voorstelling van het scenario zonder de maatregel

5.2.1.

Vereiste aanpassing van het aanvankelijke bedrijfsplan

5.2.2.

Vroegere, huidige en toekomstige kapitaalratio's (tier 1, tier 2)

5.3.

Presentatie van de geplande toekomststrategie voor de financiële instelling en hoe daardoor de levensvatbaarheid
zal worden hersteld.

5.3.1.

Uitgangspositie en algemeen kader

5.3.2.

Individueel kader per bedrijfsonderdeel van de financiële instelling

5.3.3.

Aanpassingen aan veranderingen in het regelgevingskader (versterkt risicomanagement, verhoogde kapitaalbuffers
enz.)

5.3.4.

Bevestiging van de volledige openheid van zaken over de aan een bijzondere waardevermindering onderhevige
activa

5.3.5.

Verandering in de eigendomsstructuur (voor zover van toepassing)

(1) Bij de informatie die nodig is om de levensvatbaarheid te beoordelen, kan het ook gaan om interne gegevens en rapporten van de bank,
maar ook om verslagen die zijn opgesteld voor/door autoriteiten van de lidstaten, zoals de toezichthouders.
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5.4.

Beschrijving en overzicht van de verschillende voorgenomen maatregelen met het oog op het herstel van de
levensvatbaarheid, de kosten ervan en hun effecten op de winst-en-verliesrekening/balans.

5.4.1.

Maatregelen op groepsniveau

5.4.2.

Maatregel per bedrijfsonderdeel

5.4.3.

Effecten van elke maatregel op de winst-en-verliesrekening/balans

5.5.

Beschrijving van het effect van de verschillende maatregelen om de mededingingsvervalsing te beperken (cf. punt
7) in het licht van de kosten en de effecten daarvan voor de winst-en-verliesrekening/balans.

5.5.1.

Maatregelen op groepsniveau

5.5.2.

Maatregelen op het gebied van de verschillende bedrijfsactiviteiten

5.5.3.

Effecten van elke maatregel op de winst-en-verliesrekening/balans

5.6.

Vergelijking met alternatieven en korte vergelijkende beoordeling van de economische en sociale effecten op
regionaal, nationaal en Gemeenschapsniveau (dit punt moet vooral nader worden uitgewerkt wanneer een bank
zonder de steun niet aan de minimale kapitaalvereisten voldoet).

5.6.1.

Alternatieven: gecontroleerde liquidatie, opsplitsing, of overname door een andere bank, en de effecten daarvan

5.6.2.

Algemene economische effecten

5.7.

Tijdschema voor de tenuitvoerlegging van de verschillende maatregelen en einddatum voor de volledige tenuit
voerlegging van het herstructureringsplan (geef ook aan welke elementen vertrouwelijk zijn).

5.8.

Beschrijving van het plan voor de terugbetaling van de staatssteun

5.8.1.

Onderliggende aannames voor het tijdsschema voor uitstap

5.8.2.

Beschrijving van de prikkels voor de uitstap van de Staat

5.8.3.

Tijdschema voor uitstap of terugbetaling totdat de terugbetaling/uitstap volledig is.

5.9.

Winst-en-verliesrekeningen/balansen voor de voorbije drie en de komende vijf jaar met de belangrijkste financiële
ratio's en een gevoeligheidsanalyse op basis van een best-/worstcasescenario.

5.9.1.

Neutraal scenario

5.9.1.1. Winst-en-verliesrekening/balans op groepsniveau
5.9.1.2. Belangrijkste financiële ratio's op groepsniveau (RAROC als benchmark voor interne criteria voor risicogewogen
winstgevendheid, CIR, ROE enz.)
5.9.1.3. Winst-en-verliesrekening/balans per bedrijfsonderdeel
5.9.1.4. Belangrijkste financiële ratio's per bedrijfsonderdeel (RAROC als benchmark voor interne criteria voor risicoge
wogen winstgevendheid, CIR, ROE enz.)
5.9.2.

Bestcasescenario

5.9.2.1. Onderliggende aannames
5.9.2.2. Winst-en-verliesrekening/balans op groepsniveau
5.9.2.3. Belangrijkste financiële ratio's op groepsniveau (RAROC als benchmark voor interne criteria voor risicogewogen
winstgevendheid, CIR, ROE enz.)
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Worstcasescenario — Wanneer een stresstest is uitgevoerd en/of door de nationale toezichthouders is gevali
deerd, dienen de methoden, parameters en uitkomsten van een dergelijke test te worden verschaft (1).

5.9.3.1. Onderliggende aannames
5.9.3.2. Winst-en-verliesrekening/balans op groepsniveau
5.9.3.3. Belangrijkste financiële ratio's op groepsniveau (RAROC als een benchmark voor interne criteria voor risicoge
wogen winstgevendheid, CIR, ROE enz.)
6.

Lastenverdeling — bijdrage van de financiële instelling zelf en van andere aandeelhouders aan de herstructurering
(boekhoudkundige waarde en waarde in het economisch verkeer van de deelnemingen).

6.1.

Beperking van de herstructureringskosten tot hetgeen noodzakelijk is voor het herstel van de levensvatbaarheid.

6.2.

Beperking van het steunbedrag (daaronder begrepen informatie over eventuele bepalingen om dividenduitkerin
gen en rentebetalingen op achtergestelde schulden te beperken).

6.3.

Levering van een aanzienlijke eigen bijdrage (daaronder begrepen informatie over de omvang van de bijdrage van
aandeelhouders of achtergestelde schuldeisers).

7.

Maatregelen om de mededingingsvervalsing te beperken

7.1.

Rechtvaardiging voor de breedte van de maatregelen in het licht van de omvang en de effecten van de staatssteun

7.2.

Structurele maatregelen, daaronder begrepen voorstel voor tijdschema en mijlpalen voor de afstoting van activa
of dochterondernemingen/afdelingen of andere corrigerende maatregelen.

7.3.

Verbintenissen met betrekking tot het gedrag, daaronder begrepen de toezegging om af te zien van het voeren
van massamarketingcampagnes waarin met staatssteun wordt uitgepakt als een concurrentievoordeel.

8.

Monitoring (eventueel inschakeling van een trustee)

(1) De stresstests dienen zo veel mogelijk te zijn gebaseerd op gemeenschappelijke paramaters die op Gemeenschapsniveau zijn over
eengekomen (zoals een methode die is ontwikkeld door het Comité van Europese bankentoezichthouders (CEBS)) en dienen zonodig te
worden aangepast zodat deze zijn toegesneden op de omstandigheden van het land en de bank in kwestie. Waar passend kunnen ook
reverse stress tests of andere gelijkwaardige tests worden overwogen.
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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE
EUROPESE UNIE

COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
18 augustus 2009
(2009/C 195/05)
1 euro =
Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

Koers

1,4101
134,12

Munteenheid

Koers

AUD

Australische dollar

1,7116

CAD

Canadese dollar

1,5606

DKK

Deense kroon

7,4433

HKD

Hongkongse dollar

GBP

Pond sterling

0,85660

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

SEK

Zweedse kroon

10,2375

SGD

Singaporese dollar

CHF

Zwitserse frank

1,5207

KRW

Zuid-Koreaanse won

10,9302
2,0985
2,0450
1 762,49

ISK

IJslandse kroon

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

NOK

Noorse kroon

8,6735

CNY

Chinese yuan renminbi

11,3450
9,6365

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

HRK

Kroatische kuna

7,3093

CZK

Tsjechische koruna

25,568

IDR

Indonesische roepia

EEK

Estlandse kroon

15,6466

MYR

Maleisische ringgit

HUF

Hongaarse forint

PHP

Filipijnse peso

68,047

LTL

Litouwse litas

3,4528

RUB

Russische roebel

45,1050

LVL

Letlandse lat

0,7002

THB

Thaise baht

48,021

PLN

Poolse zloty

4,1645

BRL

Braziliaanse real

RON

Roemeense leu

4,2188

MXN

Mexicaanse peso

18,2467

TRY

Turkse lira

2,1117

INR

Indiase roepie

68,8060

272,66

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

14 133,00
4,9882

2,6281
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V
(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE
Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 195/06)
1.
Op 12 augustus 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de
zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat
de onderneming Dong Naturgas A/S, die onder de zeggenschap staat van Dong Energy A/S („Dong”,
Denemarken), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de volledige zeggenschap
verkrijgt over de onderneming Kom-Strom AG („Kom-Strom”, Duitsland) door de verwerving van aandelen.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— Dong: exploratie en productie van aardgas en aardolie, opwekking van elektriciteit, handel in en com
mercialisering van energie in Denemarken en Noord-Europa,
— Kom-Strom: levering van energie (groothandel en trading) in Duitsland.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4.
De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen
concentratie kenbaar te maken.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding
van zaaknummer COMP/M.5604 — Dong/Kom-Strom, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
1049 Brussel
BELGIË

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

19.8.2009

NL

19.8.2009

Publicatieblad van de Europese Unie

Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 195/07)
1.
Op 11 augustus 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de
zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat
de onderneming Panasonic Corporation („Panasonic”, Japan) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van
genoemde verordening, de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Sanyo Electric Co., Ltd.
(„Sanyo”, Japan) door een openbaar bod.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— Panasonic: ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van audiovisuele en communicatieproducten, huis
houdtoestellen, elektronische componenten en apparaten (waaronder batterijen), industriële en andere
producten,
— Sanyo: ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van consumentenproducten, commerciële apparatuur,
elektronische componenten (waaronder batterijen), bedrijfslogistieke en onderhoudsapparatuur.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.
4.
De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen
concentratie kenbaar te maken.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding
van zaaknummer COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
1049 Bruxelles
BELGIQUE

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
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