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DECIZII
DECIZIA (UE) 2015/1091 A COMISIEI
din 9 iulie 2014
privind măsurile SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) puse în aplicare de Letonia pentru
A/S Air Baltic Corporation (airBaltic)
[notificată cu numărul C(2014) 4552]
(Numai textul în limba engleză este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,
având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),
având în vedere decizia prin care Comisia a hotărât să inițieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) (1),
după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în temeiul dispozițiilor menționate anterior și având
în vedere observațiile acestora,
întrucât:

1. PROCEDURĂ
1.1. PRENOTIFICAREA – SA.33799 (2011/PN)

(1)

Prin notificarea SANI nr. 6332 din 18 octombrie 2011, înregistrată în data de 20 octombrie 2011, Letonia a
prenotificat Comisiei un împrumut în valoare de 16 milioane LVL (22,65 milioane EUR) (2) acordat A/S Air Baltic
Corporation („airBaltic” sau „întreprinderea”). Autoritățile letone au considerat că împrumutul nu constituie ajutor
de stat, însă, cu toate acestea, l-au prenotificat, din motive de securitate juridică și transparență. Această prenoti
ficare a fost înregistrată cu numărul de referință SA.33799 (2011/PN).

(2)

La 27 octombrie 2011, a avut loc o reuniune cu autoritățile letone și consilierii acestora, în urma căreia
autoritățile letone au prezentat informații suplimentare prin scrisoarea din 7 noiembrie 2011. Comisia a solicitat
informații suplimentare prin e-mailurile din 16 noiembrie 2011, 17 noiembrie 2011, 1 decembrie 2011
și 9 decembrie 2011, la care autoritățile letone au răspuns, prin e-mailurile din 16 noiembrie 2011,
22 noiembrie 2011, 7 decembrie 2011 și, respectiv, 13 decembrie 2011.

(1) JO C 69, 8.3.2013, p. 40.
(2) Curs de schimb 1 EUR = 0,7063 LVL. Cursul mediu de schimb pentru 2011, publicat de Banca Centrală Europeană, este disponibil la
adresa: http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000233.
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(3)

La 4 ianuarie 2012, Letonia a prezentat informații suplimentare și a explicat că împrumutul în valoare de
16 milioane LVL menționat la punctul 1.1 a fost deja acordat întreprinderii în 21 octombrie 2011, fără
autorizarea prealabilă a Comisiei. De asemenea, la 13 decembrie 2011, statul leton a decis să majoreze capitalul
întreprinderii și, la 14 decembrie 2011, a acordat airBaltic un al doilea împrumut.

(4)

Având în vedere faptul că măsura a fost acordată întreprinderii și că la data de 9 ianuarie 2012 s-a primit o
plângere (a se vedea secțiunea 1.2), prin e-mailul din 21 februarie 2012, autoritățile letone și-au retras prenoti
ficarea. La 27 februarie 2012, cazul de ajutor de stat SA.33799 (2011/PN) a fost închis din punct de vedere
administrativ.
1.2. PLÂNGERILE – SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP)

(5)

La 9 ianuarie 2012, Comisia a primit o plângere de la întreprinderea privată SIA Baltijas aviācijas sistēmas („BAS”
sau „reclamantul”), fost acționar al airBaltic, în legătură cu o serie de măsuri pe care statul leton le-ar fi acordat
airBaltic.

(6)

Prin scrisoarea din 23 ianuarie 2012, Comisia a transmis plângerea respectivă Letoniei în vederea formulării de
observații, iar la 13 martie 2012, Letonia a transmis răspunsul său. Prin scrisoarea din 14 mai 2012, Comisia a
solicitat Letoniei informații suplimentare, pe care le-a primit la 16 iulie 2012.

(7)

Prin scrisoarea din 18 iulie 2012, înregistrată la 20 iulie 2012, Comisia a primit o nouă plângere din partea
doamnei Inga Piterniece, fostă membră a consiliului de administrație al BAS, referitoare la o măsură suplimentară
pe care statul leton ar fi acordat-o airBaltic. Prin e-mailul din 24 iulie 2012, Comisia a transmis noua plângere
Letoniei în vederea formulării de observații, iar la 22 august și 4 septembrie 2012, Letonia a transmis răspunsul
său.

(8)

La 5 iulie și 17 august 2012, au avut loc reuniuni cu autoritățile letone, consilierii acestora și reprezentanții
airBaltic.

(9)

Prin scrisoarea din 20 noiembrie 2012, Comisia a informat Letonia că a decis să inițieze procedura prevăzută la
articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) în ceea ce privește ajutorul
(„decizia de inițiere a procedurii”). Prin scrisoarea din 23 ianuarie 2013, Letonia și-a prezentat observațiile cu
privire la decizia de inițiere a procedurii. Comisia a solicitat Letoniei informații prin scrisoarea din 6 martie 2013,
la care a primit răspuns la 8 aprilie 2013. De asemenea, la 25 iunie 2013 a avut loc o reuniune cu autoritățile
letone, în urma căreia Letonia a prezentat informații suplimentare la 14 august, 18 septembrie, 9 și 25 octombrie
2013. La 22 octombrie și 22 noiembrie 2013, precum și la 10 ianuarie 2014, au avut loc reuniuni suplimentare
cu autoritățile letone și reprezentanții lor legali. Letonia a prezentat informații suplimentare la 7 și 8 noiembrie,
2, 13 și 20 decembrie 2013, precum și la 28 și 31 ianuarie, 28 februarie, 24 și 26 martie, 9 aprilie și 16 mai
2014.

(10)

Decizia Comisiei de a iniția procedura a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3) la 8 martie 2013.
Comisia a invitat părțile interesate să prezinte observații cu privire la aceste măsuri.

(11)

Comisia a primit observații din partea Ryanair și airBaltic, precum și din partea a trei persoane fizice în numele
creditorilor airBaltic (FLS, AB Jet și Eurobalt Junipro). Comisia a transmis aceste observații Letoniei, căreia i s-a
oferit posibilitatea să răspundă; observațiile Letoniei au fost primite prin scrisoarea din 27 mai 2013.

(12)

Prin scrisoarea din data de 4 iulie 2014, Letonia a fost de acord să renunțe la drepturile care decurg din
articolul 342 din TFUE coroborat cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/1958 și ca prezenta decizie să fie
adoptată și notificată în limba engleză.

2. PIAȚA TRANSPORTULUI AERIAN ÎN LETONIA

(13)

Piața transportului aerian în Letonia s-a extins rapid de când Letonia a aderat la UE. În perioada 2003-2007,
creșterea anuală medie a numărului călătorilor la Aeroportul Internațional Riga, incluzând pasagerii zborurilor
directe și cei în transfer, a atins 47 %, numărul pasagerilor crescând de la aproximativ 700 000 de pasageri în
2003 la 3,2 milioane de pasageri în 2007. Intrarea pe piață a transportatorilor low-cost, în special a Ryanair, a
contribuit la creșterea pieței, dat fiind că prin deschiderea de rute noi s-a creat o nouă cerere importantă.

(3) Cf. nota de subsol 1.
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(14)

Criza economică globală din 2008-2009 a afectat grav creșterea economică din Letonia și, în consecință, piața
transportului aerian a acestei țări. Ca urmare a crizei, numărul de pasageri ai zborurilor directe în Letonia a
scăzut de la 3,2 milioane în 2008 la 2,7 milioane în 2009, deși numărul total al pasagerilor a continuat să
crească datorită pasagerilor în transfer.

(15)

Din 2010, creșterea pieței în ansamblu s-a reluat, înregistrând o creștere anuală de 12 % în medie. În timp ce
piața pasagerilor zborurilor directe a înregistrat o creștere anuală medie de 9 %, pe piața pasagerilor în transfer
creșterea a atins 18 % pe an. Se estimează că, în viitor, piața letonă a transportului aerian va continua să crească,
la o rată anuală a creșterii de 7 % în perioada 2012-2015.

(16)

Aeroportul Internațional Riga este lider în regiunea baltică. În 2011, aproximativ 5,1 milioane de pasageri au
călătorit la/de la Riga, comparativ cu 1,9 milioane de pasageri care au călătorit la/de la Tallinn și 1,7 milioane de
pasageri care au călătorit la/de la Vilnius. În 2011, airBaltic a transportat 66 % din pasagerii care au tranzitat prin
Riga, în timp ce Ryanair, al doilea operator și principalul concurent al airBaltic, a transportat 20 % din pasageri.
Alte 15 societăți au operat zboruri la/de la Riga (furnizori de servicii complete și transportatori low-cost),
reprezentând 14 % din totalul pasagerilor (4).

3. BENEFICIARUL

(17)

AirBaltic a fost creată în 1995 prin intermediul unei întreprinderi comune între Scandinavian Airlines SAS și
statul leton. În ianuarie 2009, SAS a vândut BAS întreaga sa participație la întreprindere (47,2 %).

(18)

Din informațiile publicate în presă, se pare că BAS a fost creată ca o întreprindere privată deținută integral de
dl Bertolt Flick până în decembrie 2010, când 50 % din acțiunile sale au fost transferate către Taurus Asset
Management Fund Ltd („Taurus”) înregistrată în Bahamas (5).

(19)

În octombrie 2011, acționarii airBaltic erau statul leton, prin Ministerul Transporturilor, care deținea 52,6 % din
acțiuni și BAS care deținea 47,2 %, diferența de acțiuni (0,2 %) fiind deținută de compania aeriană rusească
Transaero. La acea dată, președintele și directorul general al airBaltic era dl Bertolt Flick. De la 1 noiembrie 2011,
directorul general al airBaltic este dl Martin Gauss, fostul director general al Malév.

(20)

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile letone, se pare că BAS a gajat participația sa de 47,2 % la airBaltic
drept garanție reală pentru Latvijas Krājbanka, filiala letonă a băncii lituaniene Snoras (6). La 16 noiembrie 2011,
Snoras s-a prăbușit și a fost naționalizată (7). La 17 noiembrie 2011, Comisia pentru Finanțe și Piețe de Capital
din Letonia („FCMC”) a dispus limitarea operațiunilor bancare ale Latvijas Krājbanka care depășesc
100 000 EUR (8). Prin ordinul FCMC din 21 noiembrie 2011, operațiunile Latvijas Krājbanka au fost suspendate,
fiind numiți administratori de active pentru gestionare (9).

(21)

Din informațiile furnizate, se pare că BAS nu își onorase o parte din obligațiile sale financiare față de Latvijas
Krājbanka. Drept urmare, la 30 noiembrie 2011, Latvijas Krājbanka a vândut Ministerului Transporturilor toate
acțiunile airBaltic deținute anterior de BAS, cu excepția uneia, la valoarea lor nominală, pentru un total de
224 453 LVL (317 787 EUR) (10). În consecință, participația Letoniei la airBaltic a crescut la 99,8 %, în timp ce
BAS a păstrat doar o acțiune.

(4) Sursă: Anuarul 2011 al Aeroportului Internațional Riga, disponibil la adresa http://www.riga-airport.com/en/main/about-company/
gada-gramata.
(5) A se vedea http://bnn-news.com/airbaltic-shareholders-structure-11608. În presă sunt menționate legături între Taurus și un
antreprenor rus, domnul Vladimir Antonov.
(6) Fostul acționar principal și președinte al băncii lituaniene Snoras era domnul Vladimir Antonov.
(7) Banca Centrală a Lituaniei a explicat că a fost nevoită să naționalizeze Snoras din cauza nerespectării cerințelor de reglementare, a
incapacității de a furniza informațiile solicitate și a stării proaste a activelor. A se vedea http://en.rian.ru/ business/
20120523/173624459.html și http://www.bloomberg.com/news/2011-12-19/antonov-says-he-invested-50-million-euros-in-latvia-sairbaltic.html.
(8) A se vedea http://www.lkb.lv/en/about_bank/news/archyve?item=2022&page=6.
(9) A se vedea http://www.fktk.lv/en/publications/other_publications/2012-02-07_jsc_latvijas_krajbanka_c/.
(10) Ministrul transporturilor a explicat că obiectivul achiziției era protejarea deponenților Latvijas Krājbanka. Se pare că din cauza
problemelor financiare ale BAS exista riscul ca statul să nu poată investi în capitalul airBaltic și, astfel, guvernul a decis să acționeze în
vederea apărării propriilor interese și să preia controlul asupra airBaltic. A se vedea http://www.bloomberg.com/news/2011-12-01/
latvia-buys-out-minority-shareholder-in-airbaltic-ministry-says.html și http://www.sam.gov.lv/?cat=8&art_id=2598.
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(22)

De asemenea, din presă rezultă că acționarii BAS au gajat, de asemenea, acțiunile deținute la BAS drept garanție la
Latvijas Krājbanka (11). La 6 februarie 2012, în contextul procedurii de insolvență în legătură cu BAS (12), o filială
a Latvijas Krājbanka a preluat acțiunile BAS de la acționarii anteriori și a numit o nouă structură de conducere.

(23)

În cele din urmă, se pare că, la 8 iunie 2012, statul leton a cumpărat de la BAS singura acțiune pe care BAS o
mai deținea la airBaltic contra valorii de 1 LVL. Așadar, de la acea dată, BAS nu mai este acționar al airBaltic (13).

(24)

În ceea ce privește situația financiară a airBaltic, autoritățile letone au explicat că dificultățile întreprinderii au
început în 2008, în urma recesiunii economice globale și a creșterii extreme a prețului petrolului. Drept urmare,
în 2008 airBaltic a înregistrat pierderi în valoare de 28 de milioane LVL (39,64 milioane EUR). Cu toate acestea,
în 2009, întreprinderea a înregistrat din nou profit, în valoare de 14 milioane LVL (19,82 milioane EUR) (14). În
2010, airBaltic a înregistrat din nou pierderi, în valoare de 34,2 milioane LVL (48,42 milioane EUR). În iunie
2011, ministrul leton al economiei a declarat că airBaltic a înregistrat în primele cinci luni ale anului 2011 o
pierdere în valoare de 18 milioane LVL (25,48 milioane EUR) și că era în pragul falimentului (15). La
21 septembrie 2011, airBaltic a solicitat protecție juridică față de creditorii săi (16). Rezultatele auditate pentru
2011 indică o pierdere în valoare de 83,5 milioane LVL (118,22 milioane EUR).

(25)

La 27 august 2012, Letonia a publicat o invitație o invitație către potențiali investitori de manifestare a interesului
în achiziționarea a 50 % minus un vot din capitalul airBaltic (*), fără a exclude, cu toate acestea, tranzacțiile de
altă natură. Printre principalele criterii pentru alegerea unui investitor urmau să se numere capacitatea de a
sprijini dezvoltarea airBaltic, reputația și experiența investitorului, precum și resursele sale financiare. Se dorește
încheierea procedurii în cursul anului 2014.

4. DESCRIEREA MĂSURILOR
4.1. ACORDUL DIN 3 OCTOMBRIE 2011: PRIMUL ÎMPRUMUT DE STAT ȘI ÎMPRUMUTUL BAS

(26)

În baza unui acord din 3 octombrie 2011 (denumit în continuare „acordul”), Letonia a convenit să acorde
airBaltic un împrumut în valoare de 16 milioane LVL (22,65 milioane EUR) („primul împrumut de stat”,
măsura 1) alături de un alt împrumut în valoare de 14 milioane LVL (19,82 milioane EUR) de la BAS (denumit
în continuare „împrumutul BAS”). Condițiile ambelor împrumuturi erau corelate și identice, iar rata inițială a
dobânzii a fost stabilită la [11-13] (17) %. Cu toate acestea, la momentul acordării împrumutului către airBaltic,
BAS a renunțat la dreptul de garantare a împrumutului BAS.

(27)

De asemenea, acordul prevedea că cel târziu la 15 decembrie 2011, statul urma să acorde airBaltic un împrumut
suplimentar pentru o sumă nedeterminată, proporțional cu drepturile sale de vot, în condiții identice primului
împrumut de stat. Ambele împrumuturi de stat urmau a fi capitalizate dacă erau întrunite o serie de condiții,
printre care aprobarea de către consiliul de administrație al airBaltic a unui plan de afaceri/de restructurare.

(28)

Articolul 7 din acord prevedea condițiile viitoarei majorări a capitalului airBaltic. În special, articolul 7.3 prevedea
că „împrumutul de stat și împrumutul BAS […] pot fi adăugate la suma care urmează a fi capitalizată”. În conformitate
cu articolul 7.4, BAS s-a angajat să voteze pentru capitalizarea împrumutului și pentru majorarea de capital. În
cazul în care BAS nu și-ar fi îndeplinit angajamentele, conform articolului 7.4 statul avea dreptul de a cumpăra
de la BAS acțiunile pe care le deține la airBaltic contra valorii de 1 LVL (18).

(11) A se vedea http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=54423. Presa relatează, de asemenea, că BAS ar fi datorat 14 milioane
LVL Latvijas Krājbanka (a se vedea, de exemplu, http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=53861).
(12) Potrivit Letoniei, în august 2013, BAS nu era declarată în stare de faliment, în pofida încercărilor mai multor creditori ai acestei
întreprinderi.
(13) În plus, se pare că, cel puțin începând cu anul 2010, principalii acționari ai airBaltic, statul leton și BAS, erau în conflict: presa relatează
numeroase acțiuni juridice între statul leton și BAS (a se vedea, de exemplu, http://atwonline.com/airline-finance-data/news/airbalticfiles-bankruptcy-0921).
(14) A se vedea http://centreforaviation.com/analysis/airbaltics-restructuring-plan-is-in-full-swing-but-competition-from-estonian-air-isrising-74754.
(15) A
se
vedea
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/factsheets/18371/Air%20Baltic%20Corporation?Template=
searchfactsheets&kSel=1 și http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=42089.
16
( ) A se vedea https://www.airbaltic.com/en/bottom_menu/press-room/press_releases/2011/airbaltic-files-for-legal-protection-airbaltic-tocontinue-operations.
(*) Ministerul Transporturilor din Letonia a publicat în ediția britanică și cea europeană a Financial Times din 27 august 2012 o solicitare
de exprimare a interesului, fără caracter obligatoriu, de a participa la vânzarea acțiunilor emise de airBaltic. A se vedea http://prudentia.
lv/upload_file/27082012-ABC%20ad%20EN.pdf.
(17) Secret comercial.
(18) Se pare că statul leton și-a exercitat acest drept la 8 iunie 2012 (a se vedea considerentul 23 de mai sus).
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(29)

La 21 octombrie 2011, Letonia a acordat airBaltic primul împrumut de stat (a se vedea considerentul 3). La
1 noiembrie 2011, BAS a acordat împrumutul BAS.

(30)

La 13 decembrie 2011, odată ce participația Letoniei la airBaltic a atins nivelul de 99,8 % (a se vedea conside
rentul 21), Guvernul Letoniei a decis să autorizeze reducerea ratei dobânzii pentru primul împrumut de stat, de la
[11-13] % la [2-4] %. Întrucât primul împrumut de stat și împrumutul BAS erau corelate (a se vedea conside
rentul 26), aceeași reducere a ratei dobânzii a fost aplicată și împrumutului BAS.
4.2. AL DOILEA ÎMPRUMUT DE STAT DIN 13 DECEMBRIE 2011

(31)

La 13 decembrie 2011, în același timp cu reducerea ratei dobânzii pentru primul împrumut de stat (a se vedea
considerentul 30), Guvernul Letoniei a decis să acorde airBaltic un împrumut convertibil în valoare de
67 de milioane LVL (94,86 milioane EUR), având o rată a dobânzii de [9 – 11] % și fiind defalcat în două tranșe
(„al doilea împrumut de stat”, măsura 2) (19).

(32)

Prima tranșă a celui de al doilea împrumut de stat, în valoare de 41,6 milioane LVL (58,89 milioane EUR), a fost
imediat pusă la dispoziția airBaltic prin acordul din 14 decembrie 2011. A doua tranșă, în valoare de
25,4 milioane LVL (35,96 milioane EUR), a fost pusă la dispoziția întreprinderii la 14 decembrie 2012, și anume
după adoptarea de către Comisie a deciziei de inițiere a procedurii.
4.3. MAJORAREA DE CAPITAL A AIRBALTIC CONVENITĂ LA 22 DECEMBRIE 2011

(33)

La adunarea acționarilor airBaltic din 22 decembrie 2011, statul leton și BAS, deși la vremea respectivă BAS
deținea doar o acțiune a întreprinderii, au convenit asupra majorării capitalului cu 110 milioane LVL
(155,74 milioane EUR) („majorarea de capital”, măsura 3). Majorarea de capital urma să se realizeze prin
conversia în capital a primului împrumut de stat, a primei tranșe a celui de al doilea împrumut de stat și a
împrumutului BAS, precum și printr-o contribuție în numerar a BAS în valoare de 37,7 milioane LVL
(53,38 milioane EUR).

(34)

La 29 decembrie 2011, statul leton a pus în aplicare decizia sa privind participarea la majorarea de capital a
airBaltic și a convertit în capital primul împrumut de stat și prima tranșă a celui de al doilea împrumut de stat.

(35)

Prin scrisoarea din 4 ianuarie 2012, Ministerul Transporturilor din Letonia a solicitat ca BAS să participe la
majorarea de capital prin conversia împrumutului BAS și prin injecția de numerar. În pofida solicitărilor autori
tăților letone, BAS nu părea dispusă să respecte acordul la care s-a ajuns în cadrul adunării acționarilor. În fapt,
prin scrisorile datate din 6 până în 26 ianuarie 2012, BAS a contestat achiziționarea de la Latvijas Krājbanka de
către stat a acțiunilor airBaltic deținute anterior de BAS (a se vedea considerentul 21) și a solicitat statului să nu
adopte decizii cu privire la modificarea capitalului airBaltic. La 19 ianuarie 2012, FCMC a emis o interdicție
oficială în atenția BAS și airBaltic referitor la includerea împrumutului BAS în operațiunea de majorare de capital.

(36)

Până la 30 ianuarie 2012, și anume încheierea primei etape a perioadei pentru efectuarea subscrierii în vederea
majorării capitalului, BAS nu a convertit împrumutul său și nici nu a injectat numerar.
4.4. PLÂNGEREA PRIMITĂ DE LA BAS ȘI EVENIMENTELE ULTERIOARE

(37)

Plângerea depusă la Comisie la 9 ianuarie 2012 se referea la primul și al doilea împrumut de stat, precum și la
majorarea de capital. De asemenea, în plângerea sa, BAS menționa alte două măsuri care ar putea implica ajutor
pentru airBaltic, și anume achiziționarea de către stat de la airBaltic de obligațiuni cu cupon 0 % în aprilie 2010
(măsura 4) și plata în valoare de 2,8 milioane EUR efectuată de către Latvijas Krājbanka în favoarea airBaltic la
21 și 22 noiembrie 2011 (măsura 5).

(38)

Letonia a explicat că măsura 4 presupunea achiziționarea de către acționarii majoritari ai airBaltic de la acea
vreme, și anume statul leton și BAS, de obligațiuni cu cupon 0 % în valoare de 30 de milioane LVL
(42,47 milioane EUR) de la airBaltic. Partea corespunzătoare Letoniei nu a fost subscrisă direct de Ministerul
Transporturilor, titularul efectiv al acțiunilor airBaltic, ci de Centrul de stat leton pentru radio și televiziune
(„LVRTC”), o întreprindere deținută în proporție de 100 % de stat. Obligațiunile au fost achiziționate de Letonia

(19) Contrar afirmațiilor de la punctul 80 din decizia de inițiere a procedurii, în timpul procedurii oficiale de investigare, Comisia a observat
că BAS nu avea obligația, în temeiul acordului, să acorde un împrumut convertibil în condiții pari passu, alături de cel de al doilea
împrumut de stat.
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și de BAS, proporțional cu participațiile lor, la o valoare nominală de 1 LVL pe obligațiune și nu erau purtătoare
de dobândă. Statul leton ar urma să achiziționeze de la airBaltic obligațiuni cu cupon 0 % în valoare de
aproximativ 15,78 milioane LVL (22,34 milioane EUR), iar BAS în valoare de aproximativ 14,22 milioane LVL
(20,13 milioane EUR). Obligațiunile urmează să fie convertite în capital la 1 iulie 2015, la o rată de o acțiune
pentru o obligațiune.
(39)

În ceea ce privește măsura 5, autoritățile letone au explicat faptul că nu s-au efectuat plăți către airBaltic în datele
de 21 și 22 noiembrie 2011, așa cum susține reclamantul. Cu toate acestea, airBaltic a prezentat trei ordine de
plată către Latvijas Krājbanka înainte de deciziile FCMC din 17 noiembrie 2011 de limitare a operațiunilor
bancare în valoare de peste 100 000 EUR și din 21 noiembrie 2011 de încetare a tuturor operațiunilor Latvijas
Krājbanka (a se vedea considerentul 20). Aceste ordine au fost executate de Latvijas Krājbanka la câteva zile de la
primirea acestora. În special, operațiunile vizate erau două plăți efectuate în 25 noiembrie 2011, una în valoare
de […] milioane USD către Casa de Compensare IATA și una în valoare de […] milioane EUR către Aeroportul
Internațional Riga și un transfer în valoare de […] milioane EUR efectuat în 30 noiembrie 2011 într-un cont
alternativ al airBaltic deschis la Swedbank.

4.4.1. Planul „reShape” din martie 2012
(40)

În martie 2012, airBaltic a adoptat un plan intitulat „reShape”. Planul prevede o serie de măsuri, inclusiv achizi
ționarea de avioane mai eficiente (20) și renunțarea la anumite rute, ceea ce ar permite întreprinderii să atingă
pragul de rentabilitate în 2014, în scenariul realist și în cel optimist. Cu toate acestea, în scenariul pesimist,
airBaltic ar avea EBIT negativ, cel puțin până în 2016.

(41)

Planul reShape prevede că pe lângă suma de 83 de milioane LVL (117,51 milioane EUR) deja angajată pentru
întreprindere (21), va fi nevoie […] de finanțare suplimentară în valoare de [45-55] milioane LVL
([64-78] milioane EUR), în scenariul realist. Această sumă se va reduce la [5-15] milioane LVL ([7-21] milioane
EUR) în scenariul optimist și va crește la [135-145] milioane LVL ([192-206] milioane EUR) în scenariul pesimist.
4.5. PLÂNGEREA DIN 18 IULIE 2012

(42)

Cu excepția Letoniei și a BAS, mai mulți alți investitori erau, de asemenea, părți la acord. Acești investitori au
convenit să acorde două împrumuturi sindicalizate către airBaltic în valoare de 35 de milioane EUR fiecare la o
rată inițială a dobânzii de [5-7] %. Împrumutul sindicalizat 1 trebuia să fie acordat de Latvijas Krājbanka și de
Banca lituaniană Snoras. Împrumutul sindicalizat 2 trebuia să fie acordat de mai multe societăți, printre care se
număra și Taurus. Aceste împrumuturi sindicalizate urmau să fie acordate în vederea novării mai multor creanțe
pe care acei investitori privați le dețineau față de airBaltic. În cazul în care BAS nu și-ar îndeplini angajamentele
asumate în temeiul acordului, conform articolului 7.4 din acord, investitorii care ar acorda airBaltic împrumutul
sindicalizat 2, inclusiv Taurus, acționarul BAS, au convenit să „aloce și să transfere statului sau întreprinderii
nominalizate de acesta, contra valorii de 1 LVL, toate creanțele care decurg din […] împrumutul [sindicalizat] 2 în curs”.

(43)

La 18 iulie 2012, Comisia a primit o plângere suplimentară (a se vedea considerentul 7) privind obligația investi
torilor conform articolului 7.4 din acord de a aloca și de a transfera statului sau întreprinderii nominalizate de
acesta toate creanțele care decurg din împrumutul sindicalizat 2, pentru suma de doar 1 LVL (a se vedea conside
rentul 28). Reclamantul susține că, prin scrisorile din 9 februarie 2012 și 12 iunie 2012, statul leton a decis ca o
creanță în valoare de 5 milioane EUR față de airBaltic pentru împrumutul sindicalizat 2, partea acordată de
Taurus, din valoarea totală de 35 de milioane EUR, să fie alocată airBaltic pentru prețul de 1 LVL (măsura 6).

5. DECIZIA DE INIȚIERE A PROCEDURII

(44)

La 20 noiembrie 2012, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare. În decizia de inițiere a
procedurii, opinia preliminară la care a ajuns Comisia a fost că, la momentul acordării măsurilor identificate,
airBaltic putea fi considerată o întreprindere aflată în dificultate. De asemenea, Comisia și-a exprimat îndoiala în
ceea ce privește cele șase măsuri evaluate, concluzia preliminară fiind că toate aceste măsuri implicau ajutor de
stat.

(20) La 10 iulie 2012, airBaltic a semnat o scrisoare de intenție cu Bombardier pentru achiziționarea a 10 aeronave CS300 și pentru
preluarea drepturilor de achiziție asupra altor 10 avioane cu reacție de tipul CS300. Pe baza listei de prețuri pentru aeronava CS300, un
contract de comandă fermă va fi evaluat la aproximativ 764 de milioane USD (621,74 milioane EUR), valoarea acestuia putând ajunge la
1,57 miliarde USD (1,28 miliarde EUR) în cazul în care drepturile de cumpărare sunt convertite în comenzi ferme. A se vedea http://
www.airbaltic.com/public/49780.html. Curs de schimb 1 EUR = 1,2288 USD – cursul mediu de schimb pentru iulie 2012, publicat de
Banca Centrală Europeană, disponibil la adresa http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000233.
(21) Primul împrumut de stat în valoare de 16 milioane LVL și al doilea împrumut de stat în valoare de 67 de milioane LVL (inclusiv a doua
tranșă, în valoare de 25,4 milioane LVL, care în urma planului reShape a fost acordată întreprinderii în a doua jumătate a anului 2012).
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(45)

Comisia a remarcat mai întâi că primul împrumut de stat (măsura 1) a fost acordat de către stat în același timp
cu împrumutul BAS, proporțional cu participațiile fiecăruia și în condiții identice, ceea ce, la prima vedere, ar
sugera că împrumuturile au fost acordate în condiții pari passu. Totuși, Comisia a observat că nu putea evalua
separat primul împrumut de stat și împrumutul BAS, ci în contextul general al dispozițiilor acordului. În
consecință, Comisia a remarcat că din acord nu reieșea că, pe lângă împrumutul BAS, BAS trebuia, de asemenea,
să emită un împrumut convertibil către airBaltic, alături de al doilea împrumut de stat și că statul și-a asumat
angajamente diferite și mult mai importante din punct de vedere economic decât cele asumate de BAS. Comisia a
observat, de asemenea, că decizia BAS de a investi în airBaltic a fost luată în contextul în care autoritățile publice
își demonstraseră deja disponibilitatea de a sprijini întreprinderea din punct de vedere financiar.

(46)

În ceea ce privește rata dobânzii pentru primul împrumut de stat și reducerea, în decembrie 2011, a ratei
dobânzii cu [5-15] puncte procentuale (a se vedea considerentul 30), Comisia se îndoiește că ratele aplicate ar fi
cele de la nivelul pieței, date fiind dificultățile semnificative cu care se confrunta airBaltic la acea vreme.

(47)

În ceea ce privește al doilea împrumut de stat (măsura 2), Comisia constată mai întâi că fusese deja prevăzut în
acord, deși suma nu era fixată și sub rezerva mai multor factori. Potrivit Comisiei, nu se putea considera că al
doilea împrumut de stat era acordat în condiții pari passu, deoarece, contrar afirmațiilor Letoniei, din acord nu
reieșea că, pe lângă împrumutul BAS, BAS trebuia, de asemenea, să emită un împrumut convertibil în favoarea
airBaltic. În plus, Comisia a subliniat faptul că, atunci când Letonia a decis să acorde airBaltic al doilea împrumut
de stat, în ceea ce privește BAS, concomitența nu era posibilă, deoarece BAS nu avea obligația de a acorda
airBaltic un alt împrumut.

(48)

În ceea ce privește rata dobânzii pentru al doilea împrumut de stat ([9 – 11] %), Comisia și-a exprimat îndoiala
că un investitor privat ar fi acordat întreprinderii un împrumut la această rată a dobânzii, având în vedere dificul
tățile cu care se confrunta airBaltic și dat fiind că se recurgea la aceeași garanție reală ca și cea utilizată pentru
primul împrumut de stat.

(49)

Referitor la majorarea de capital convenită la 22 decembrie 2011 (măsura 3), Comisia a remarcat că, la
momentul adoptării deciziei de recapitalizare, BAS pierduse toate acțiunile airBaltic, cu excepția unei acțiuni
(deoarece statul le achiziționase de la Latvijas Krājbanka). Drept urmare, participația statului la întreprindere s-a
majorat la 99,8 % (a se vedea considerentul 21). Prin urmare, din punct de vedere economic, conversia nu avea
prea mult sens pentru BAS care, pentru a redobândi fosta participație, trebuia nu doar să convertească
împrumutul BAS în capital, ci și să injecteze 37,7 milioane LVL (53,38 milioane EUR) în numerar, toate acestea
în condițiile în care, pe termen scurt și mediu, existau puține șanse de obținere a unui randament din capital, date
fiind dificultățile cu care se confrunta întreprinderea. Totodată, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la data
acordării efective a măsurii 3.

(50)

Comisia a observat, de asemenea, că BAS și statul dispuneau de o anumită perioadă de timp, probabil până la
30 ianuarie 2012, respectiv până la încheierea primei etape a perioadei pentru efectuarea subscrierii pentru
majorarea de capital, pentru a injecta capitalul în airBaltic. Cu toate acestea, statul a efectuat această operațiune la
29 sau 30 decembrie 2011, în timp ce, până la urmă, BAS nu a mai convertit împrumutul său și nici nu a
injectat numerar. Comisia consideră că, înainte să convertească împrumuturile, Letonia ar fi trebuit să aștepte
până avea asigurarea rezonabilă că BAS va proceda în mod similar. Pe această bază, Comisia a fost de părere că
măsura 3 nu părea a fi conformă principiului investitorului în economia de piață.

(51)

În ceea ce privește achiziționarea, în aprilie 2010, de obligațiuni cu cupon 0 % în valoare de 30 de milioane LVL
(42,47 milioane EUR) de la airBaltic (măsura 4), Comisia a subliniat faptul că aceste obligațiuni, având în vedere
caracteristicile lor, erau similare unei injecții de capital. Dat fiind că, încă de la început, nu putea fi vorba de
profitabilitate, deoarece obligațiunile nu erau purtătoare de dobândă și că, având în vedere dificultățile
întâmpinate de întreprindere, situația din sectorul transportului aerian, precum și lipsa la acea vreme a unui plan
care să permită întreprinderii să redevină profitabilă, profitabilitatea viitoare în urma conversiei era puțin
probabilă, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la conformitatea măsurii 4 cu condițiile pieței. În plus,
Comisia nu poate să excludă faptul că BAS a achiziționat obligațiunile ca urmare a interesului evident pe care
Letonia l-a manifestat față de airBaltic înainte de emiterea obligațiunilor.

(52)

În ceea ce privește plățile în valoare de 2,8 milioane EUR efectuate de Latvijas Krājbanka (măsura 5), Comisia nu
a putut concluziona cu certitudine dacă, la momentul efectuării acestor plăți, acțiunile Latvijas Krājbanka, o bancă
deținută de stat în proporție de 100 %, erau independente de cele ale statului. În această privință, Comisia a
observat că Letonia nu a furnizat nicio dovadă din care să rezulte că airBaltic a prezentat ordinele de plată și de
transfer anterior deciziei FCMC din data de 17 noiembrie 2011 de limitare a operațiunilor bancare de peste
100 000 EUR pe client.
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(53)

În fine, în ceea ce privește creanța în valoare de 5 milioane EUR atribuită airBaltic (măsura 6), Comisia a explicat
în decizia de inițiere a procedurii că, în temeiul articolului 7.4 din acord, Letonia a decis că o creanță în valoare
de 5 milioane EUR față de airBaltic pentru împrumutul sindicalizat 2, partea acordată de Taurus, din valoarea
totală de 35 de milioane EUR, urma să fie alocată airBaltic pentru prețul de 1 LVL. Comisia a subliniat că, în
termeni economici, această operațiune era foarte similară cu o renunțare la creanțe, prin intermediul căreia
Letonia excepta airBaltic de obligația sa de a plăti dobânzi și de a rambursa o parte din împrumutul sindicalizat 2
titularului creanței. Totodată, Comisia a concluzionat că măsura 6 nu era conformă principiului investitorului în
economia de piață deoarece, în temeiul acordului, airBaltic nu avea dreptul să obțină creditul în schimbul a
1 LVL.

(54)

În ceea ce privește restul creanțelor în temeiul împrumutului sindicalizat 2, în valoare totală de 30 de milioane
LVL (42,47 milioane EUR) (a se vedea considerentul 42), Comisia a remarcat că raționamentul de mai sus s-ar
aplica acestor creanțe mutatis mutandis.

(55)

Prin urmare, Comisia a ajuns la concluzia preliminară că cele șase măsuri evaluate au implicat ajutor de stat
ilegal, deoarece au fost acordate prin încălcarea obligației de notificare și a celei de standstill prevăzute la
articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

(56)

De asemenea, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la compatibilitatea celor șase măsuri evaluate cu piața
internă, în special în contextul în care autoritățile letone nu au prezentat niciun temei posibil de stabilire a
compatibilității. Având în vedere dificultățile cu care se confrunta airBaltic, dintre temeiurile posibile, opinia
preliminară a Comisiei a fost că singurele criterii aplicabile erau cele privind ajutoarele pentru salvarea și restruc
turarea întreprinderilor aflate în dificultate, conform articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, pe baza
Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (22)
(„Liniile directoare S&R”). În acest sens, pe baza informațiilor disponibile la acea vreme, Comisia a considerat că
nu păreau a fi întrunite condițiile pentru ajutorul de salvare și că planul reShape nu cuprindea niciunul dintre
elementele necesare pentru a putea fi considerat un plan de restructurare în sensul secțiunii 3.2 din Liniile
directoare S&R.

6. OBSERVAȚII PRIVIND DECIZIA DE INIȚIERE A PROCEDURII
6.1. OBSERVAȚII DIN PARTEA LETONIEI

(57)

În observațiile sale privind decizia Comisiei de inițiere a procedurii, Letonia menționează că măsurile 1, 2, 3 și 6
erau interdependente și că decurg din acord, reprezentând astfel, în esență, una și aceeași tranzacție financiară
care trebuie evaluată la data la care acordul a intrat în vigoare, și anume 3 octombrie 2011. Pe această bază,
Letonia consideră că aceste măsuri sunt concomitente și conforme principiului investitorului în economia de
piață, excluzând astfel ajutorul de stat.

(58)

Letonia susține că BAS a fost inițiatorul acordului și a solicitat în fapt statului să participe la majorarea de capital.
În cele din urmă, statul a fost de acord cu investiția, sub rezerva unor condiții stricte prevăzute în acord. Unul
dintre elementele principale ale acordului a fost o injecție din partea statului și a BAS în valoare de aproximativ
100 de milioane LVL (141,58 milioane EUR) în două etape: (i) 30 de milioane LVL (42,47 milioane EUR) sub
forma primului împrumut de stat și a împrumutului BAS; și (ii) aproximativ 70 de milioane LVL (99,1 milioane
EUR), sumă care urma a fi pusă la dispoziție de către stat și BAS în funcție de participațiile lor. Prin urmare,
conform Letoniei, BAS avea obligația contractuală de a injecta capital suplimentar în airBaltic, proporțional cu
participația sa. Letonia desprinde această concluzie din articolul 7.2 din acord, care prevede că statul urma să
furnizeze airBaltic un al doilea împrumut „proporțional cu drepturile sale de vot”, ceea ce în opinia Letoniei înseamnă
că BAS trebuia să injecteze bani, de asemenea, proporțional cu participația sa.

(59)

Letonia remarcă, de asemenea, că acordul prevede o serie de măsuri de urgență care au scopul de a proteja
interesele financiare ale statului în cazul în care BAS nu și-ar onora obligațiile: (i) dreptul statului de a achiziționa
acțiunile de la BAS contra valorii de 1 LVL; (ii) obligația investitorilor privați care au acordat airBaltic împrumutul
sindicalizat 2 să atribuie statului, în anumite condiții, creanțele lor față de airBaltic și (iii) obligația investitorilor
de a compensa airBaltic pentru anumite datorii extrabilanțiere în valoare de aproximativ […] milioane
EUR (23). În opinia Letoniei, faptul că BAS și investitorii au acceptat aceste măsuri de urgență dovedește că
investitorii erau încrezători că BAS își va onora obligațiile. Pe această bază, Letonia consideră că măsurile 1, 2
și 3 erau concomitente și conforme principiului investitorului în economia de piață. De asemenea, în contextul în
care măsura 6 era o consecință a măsurilor de urgență, Letonia susține că nici această măsură nu implică ajutor
de stat.

(22) JO C 244, 1.10.2004, p. 2.
(23) Suma de […] milioane EUR este solicitată de Letonia, dar nu rezultă din acord.
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(60)

Totodată, în ceea ce privește măsura 1, Letonia adaugă că rata dobânzii era conformă principiului investitorului
în economia de piață și Comunicării privind ratele de referință (24) și argumentează că decizia de reducere a ratei
dobânzii de la [11-13] % la [2-4] % era rațională din perspectivă economică pentru stat în vederea reducerii
costurilor de finanțare ale airBaltic (participația statului la acea data fiind deja de 99,8 %). În ceea ce privește
măsura 2, Letonia consideră că rata dobânzii era conformă principiului investitorului în economia de piață.

(61)

În ceea ce privește măsura 3, potrivit autorităților letone, conversia în capital a primului împrumut de stat și a
primei tranșe a celui de al doilea împrumut de stat s-a realizat în baza unei decizii concomitente, adoptată cu
ocazia adunării acționarilor airBaltic din 22 decembrie 2011, prin care BAS urma să convertească împrumutul
BAS și să injecteze 37,7 milioane LVL (53,38 milioane EUR) în numerar. Autoritățile letone reiterează faptul că
măsurile 1, 2 și 3 nu ar trebui evaluate separat, ci în corelație cu tranzacția mai amplă cu care formează un tot
unitar. Dat fiind că BAS și statul au convenit concomitent asupra acestei tranzacții, Letonia exclude prezența
ajutorului. Letonia argumentează în continuare că neonorarea de către BAS a angajamentului în termenul maxim
(și anume 30 ianuarie 2012) nu este relevantă, statul neavând altă alternativă decât conversia în capital a
primului împrumut de stat și a primei tranșe a celui de al doilea împrumut de stat, la 29 decembrie 2011. În
plus, Letonia explică că statul a efectuat toate demersurile posibile pentru a constrânge BAS să își îndeplinească
angajamentul.

(62)

În ceea ce privește măsura 6, Letonia adaugă că atribuirea creanțelor către airBaltic era o consecință a măsurilor
prevăzute la articolul 7.4 din acord. Potrivit Letoniei, prin aceasta se garantează faptul că întregul acord este pari
passu, deoarece atribuirea creanței către airBaltic garantează că investitorii privați aduc o contribuție proporțională
la injecția financiară în airBaltic.

(63)

În ceea ce privește măsura 4, Letonia consideră că emiterea de obligațiuni cu cupon 0 % s-a efectuat concomitent
de către stat și BAS în condiții identice și, prin urmare, exclude prezența ajutorului de stat. Letonia explică, de
asemenea, că decizia de a emite obligațiuni a fost luată la inițiativa BAS. În ceea ce privește faptul că aceste
obligațiuni nu ofereau niciun profit, Letonia susține că așa-numitul „efect de proprietate” ar trebui avut în vedere
de către Comisie și consideră că statul, în calitate de acționar al airBaltic, avea stimulente diferite față de un
investitor din afară.

(64)

În fine, în ceea ce privește măsura 5, Letonia consideră că nu au fost implicate resurse ale statului și că, în orice
caz, acțiunile FCMC nu ar fi imputabile statului.

(65)

Pentru a-și susține punctul de vedere conform căruia nu a existat ajutor de stat, inițial, Letonia nu a prezentat
argumente cu privire la compatibilitatea măsurilor cu piața internă. Cu toate acestea, în cursul procedurii oficiale
de investigare, Letonia a prezentat argumente în acest sens și a menționat că, dacă ar fi existat ajutor de stat,
acesta ar fi compatibil cu ajutorul de restructurare în temeiul Liniilor directoare S&R.

(66)

Pe această bază, în decembrie 2013, Letonia a prezentat un plan de restructurare conform căruia restructurarea
airBaltic a început în aprilie 2011, atunci când o primă versiune a planului a fost prezentată
conducerii întreprinderii. Acest document identifica unele deficiențe ale airBaltic și stabilea că suma de
[175-185] de milioane EUR era necesară sub formă de capital. Această primă versiune a planului a dus la
formularea planului reShape din martie 2012, plan care, potrivit Letoniei, a reprezentat o etapă preliminară a
planului de restructurare prezentat în decembrie 2013.

(67)

Planul de restructurare prevede o perioadă de restructurare de 5 ani, din aprilie 2011 până în aprilie 2016,
costurile totale de restructurare ridicându-se la [150170] milioane LVL ([214-242] milioane EUR). Planul de
restructurare prevede trei tipuri de măsuri de restructurare: (i) optimizarea veniturilor și costurilor aferente
operațiunilor existente; (ii) reconfigurarea rețelei, ceea ce va duce la adaptarea destinațiilor, frecvențelor și a
orarelor; și (iii) optimizarea rețelei și a flotei. Planul de restructurare cuprinde, în total, 26 de inițiative de
abordare a veniturilor și a costurilor, corelate cu inițiative suplimentare în domeniul reconfigurării rețelei și al
reînnoirii flotei. În ceea ce privește restabilirea viabilității airBaltic, în plan se estimează că prin aceste inițiative se
va atinge pragul de rentabilitate în 2014, întreprinderea urmând să înregistreze profit în anii următori, EBIT
atingând nivelul de [1-3] milioane LVL ([1,4-4,2] milioane EUR) în 2014 și de [9-12] milioane LVL
([12,8-17] milioane EUR) în 2016. De asemenea, planul de restructurare include previziuni financiare revizuite pe
baza unor scenarii diferite, respectiv realist, pesimist și optimist, care fac obiectul unei analize de sensibilitate
pentru a evalua riscurile și impactul eventual al acestora.

(24) Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont (JO C 14, 19.1.2008, p. 6).
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(68)

De asemenea, planul prezintă o serie de măsuri compensatorii: (i) reducerea flotei cu 27 %; (ii) renunțarea la
14 rute profitabile; și (iii) renunțarea la […] perechi de sloturi în aeroporturi coordonate. În perioada 2011-2016,
airBaltic își va reduce capacitatea ASK (25) cu [17-20] % ([7-10] % dacă se iau în considerare numai rutele
profitabile). Potrivit Letoniei, această reducere a capacității ar fi în conformitate cu situațiile din trecut. Totodată,
planul de restructurare include eliberarea a […] perechi de sloturi ca urmare a închiderii mai multor rute.

(69)

Planul de restructurare estimează costurile de restructurare la [150-170] milioane LVL ([214-242] milioane EUR),
acestea urmând a acoperi rambursarea împrumuturilor către terți, compensarea pierderilor rezultate din
retragerea treptată și cedarea anumitor aeronave, plățile aferente concedierilor colective, prețul achiziționării
noilor aeronave etc.

(70)

Având în vedere costurile de restructurare totale, contribuția proprie propusă a airBaltic, conform planului de
restructurare, este de [100-110] milioane LVL ([141-155] milioane EUR), și anume [60-70] % din costurile de
restructurare totale. Conform planului de restructurare, contribuția proprie ar proveni din mai multe injecții
efectuate de părți private (inclusiv o facilitate de lichidități și plăți în avans), din împrumuturi private, dintr-un
contract de leasing pentru aeronave noi și din reducerea parțială a valorii contabile a datoriilor avute la două
bănci.

6.2. OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR INTERESATE

(71)

În cursul procedurii oficiale de investigare, Comisia a primit observații din partea Ryanair și airBaltic, precum și
de la trei persoane fizice în numele creditorilor airBaltic.

(72)

Ryanair este de acord cu constatările preliminare ale Comisiei conform cărora măsurile evaluate nu sunt
conforme principiului investitorului în economia de piață și nu sunt compatibile cu piața internă. Cu toate
acestea, Ryanair susține că evaluarea de către Comisie a principiului investitorului în economia de piață nu a fost
completă în decizia de inițiere a procedurii, în contextul în care Comisia ar fi trebuit să analizeze dacă un
investitor privat ar fi ales să lichideze imediat airBaltic, în loc să aducă capital suplimentar (26). De asemenea,
potrivit Ryanair, Comisia ar fi trebuit să evalueze în deciziile sale de inițiere a procedurii dacă lichidarea airBaltic
ar fi fost mai profitabilă pentru stat decât furnizarea fondurilor suplimentare. Deși Ryanair consideră că nu
dispunea de informații suficiente pentru a formula observații cu privire la planul reShape, acesta consemnează
îndoielile sale asupra revenirii la profitabilitate a airBaltic, considerând că întreprinderea ar fi trebuit lichidată.

(73)

Totodată, Ryanair susține că orice ajutor acordat airBaltic ar aduce atingere poziției sale pe piață, întrucât Ryanair
operează 13 rute din Riga, din care mai mult de jumătate în concurență directă cu airBaltic.

(74)

În observațiile sale, airBaltic subliniază că motivele pentru care întreprinderea întâmpina dificultăți erau acțiunile
fostei conduceri și deciziile nefericite luate de dl Flick înainte de octombrie 2011, care, potrivit airBaltic, s-au axat
pe o strategie comercială bazată exclusiv pe extindere și nu pe profitabilitate. Totodată, airBaltic explică faptul că
fosta conducere a întreprinderii a încheiat numeroase contracte dezavantajoase și tranzacții lipsite de fundament
economic și că a instituit o structură corporatistă și organizațională opacă.

(75)

De asemenea, potrivit airBaltic, atunci când Letonia a decis să participe la acord și să îl execute, aceasta a acționat
ca un investitor privat rațional. Conform airBaltic, investiția Letoniei a fost concomitentă cu cea a BAS și a
presupus sacrificii importante din partea BAS și a altor investitori privați. În plus, acordul includea suficiente
garanții pentru a se asigura faptul că interesul Letoniei era pe deplin protejat în privința BAS. Potrivit airBaltic,
utilizarea acestor garanții era mai rațională pentru Letonia decât încălcarea angajamentelor sale de investiții, care
ar fi dus la falimentul întreprinderii, la distrugerea valorii pentru acționarii existenți și la expunerea la acțiunile în
despăgubire ale investitorilor privați. Pe această bază, airBaltic concluzionează că decizia Letoniei de a încheia
acordul nu conține elemente de ajutor de stat.

(76)

În ceea ce privește achiziționarea de către stat a obligațiunilor cu cupon 0 % de la airBaltic în aprilie 2010
(măsura 4), airBaltic consideră că operațiunea a fost rațională din punct de vedere economic și că a reprezentat o
investiție pe deplin concomitentă a statului și a BAS și, prin urmare, concluzionează că aceasta nu a implicat

(25) ASK (available seat kilometre) înseamnă numărul de locuri disponibile pe kilometru (numărul locurilor dintr-un avion înmulțit cu
numărul de kilometri parcurși). ASK este cel mai important indicator al capacității unei companii aeriene, astfel cum este utilizat de
sectorul transportului aerian și de Comisie în cazuri anterioare de restructurare din sectorul transportului aerian.
(26) Ryanair a făcut trimitere la cauza C-405/11 P, Buczek Automotive, nepublicată încă, punctele 55-57.
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ajutor de stat. În ceea ce privește plata în valoare de 2,8 milioane EUR efectuată de către Latvijas Krājbanka în
favoarea airBaltic la 21 și 22 noiembrie 2011 (măsura 5), airBaltic consideră că aceste decizii au fost adoptate în
cursul activității airBaltic și că acestea se referă la fonduri private, excluzând, astfel, prezența resurselor de stat.
(77)

În fine, airBaltic subliniază rolul său în conectarea Letoniei cu restul UE și furnizează unele informații cu privire
la aplicarea planului reShape de către noua conducere a întreprinderii.

(78)

În ceea ce privește observațiile prezentate de trei persoane fizice în numele creditorilor airBaltic, acestea au o
structură similară. Creditorii se plâng în termeni generali de măsurile care fac obiectul deciziei de inițiere a
procedurii, în special în ceea ce privește măsura 6. În plus, aceștia au făcut trimitere la anumite datorii neplătite
ale airBaltic care, aparent, își aveau originea în acord și care se presupune că au condus unii creditori la
insolvență.

6.3. COMENTARIILE LETONIEI REFERITOR LA OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR TERȚE INTERESATE

(79)

În comentariile sale cu privire la observațiile părților terțe, Letonia a fost de acord cu punctele de vedere ale
airBaltic, conform cărora măsurile evaluate nu au implicat ajutor de stat.

(80)

În ceea ce privește observațiile Ryanair, Letonia constată că jurisprudența evidențiată de Ryanair – care sugerează
faptul că statul ar fi trebuit să lichideze airBaltic în loc să-i furnizeze fonduri – nu este aplicabilă, întrucât în acel
moment statul nu era un creditor major al airBaltic, ci doar un acționar al acestei întreprinderi. Conform Letoniei,
testul creditorului privat nu este adecvat pentru a evalua caracterul rațional al deciziilor de investiție luate de stat
în acest caz. În plus, Letonia susține că, atunci când a decis să încheie acordul, a ales să sufere pierderi pe termen
scurt în vederea restabilirii profitabilității pe termen lung, iar aceste decizii de investiție au fost luate la inițiativa
BAS. Letonia subliniază, de asemenea, faptul că pierderile întreprinderii airBaltic s-au redus și respinge
argumentele prezentate de Ryanair ca fiind nefondate.

(81)

În fine, în ceea ce privește observațiile prezentate de persoanele fizice în numele creditorilor airBaltic, Letonia
consideră că acestea nu au legătură cu măsurile prevăzute în decizia de inițiere a procedurii și că păreau să vizeze
îmbunătățirea poziției creditorilor în litigiile lor comerciale cu airBaltic.

7. EVALUAREA MĂSURILOR

(82)

Prezenta decizie examinează, ca punct preliminar, dacă airBaltic este o întreprindere în dificultate în sensul
Liniilor directoare S&R (secțiunea 7.1). Decizia analizează, după aceea, dacă măsurile examinate implică un ajutor
de stat în favoarea airBaltic în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE (secțiunea 7.2) și dacă un astfel de
ajutor este legal (secțiunea 7.3) și compatibil cu piața internă (secțiunea 7.4).

7.1. DIFICULTĂȚILE ÎNTREPRINDERII AIRBALTIC

(83)

După cum a fost deja indicat în decizia de inițiere a procedurii, autoritățile letone au explicat că dificultățile
întreprinderii airBaltic au început în 2008, în urma recesiunii economice globale și a creșterii extreme a prețului
petrolului. Drept urmare, în 2008 airBaltic a înregistrat pierderi în valoare de 28 de milioane LVL
(39,64 milioane EUR). În 2009, întreprinderea a înregistrat profit în valoare de 6 milioane LVL (8,49 milioane
EUR). Cu toate acestea, în 2010 airBaltic a înregistrat din nou pierderi în valoare de 34,2 milioane LVL
(48,42 milioane EUR), care au crescut la 84,7 milioane LVL (119,2 milioane EUR) în 2011. Comisia amintește
faptul că ministrul leton al economiei a afirmat în iunie 2011 că airBaltic a fost aproape de faliment (27), iar presa
a raportat că airBaltic a depus o cerere pentru protecție juridică împotriva creditorilor întreprinderii la
21 septembrie 2011. (28)

(84)

Conturile anuale auditate ale întreprinderii airBaltic arată că aceasta avea capital propriu negativ în
perioada 2009-2012, care, în plus, a crescut în fiecare an. Într-adevăr, airBaltic a avut capital propriu negativ de
19,2 milioane LVL (27,18 milioane EUR) în 2009, care a crescut la 23,3 milioane LVL (32,99 milioane EUR) în
2010, la 105,6 milioane LVL (149,51 milioane EUR) în 2011 și la 125,1 milioane LVL (177,12 milioane EUR) în
2012.

(27) A
se
vedea
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/factsheets/18371/Air%20Baltic%20Corporation?Template=
searchfactsheets&kSel=1 și http://www.baltic-course.com/eng/transport/?doc=42089.
(28) A se vedea http://atwonline.com/airline-finance-data/news/airbaltic-files-bankruptcy-0921.
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Tabel
Datele financiare principale ale airBaltic din perioada 2007 – iunie 2011 (mii LVL)

2009

2010

2011

2012

6 004

(34 207)

(84 761)

(19 117)

(207 312)

(266 930)

(306 183)

(248 168)

Cheltuieli financiare

(2 592)

(3 877)

(17 446)

(4 582)

Capital propriu

(19 282)

(23 359)

(105 620)

(125 145)

Rezultat net
Cheltuieli de funcționare

(85)

Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S&R prevede faptul că o întreprindere se află în dificultate în cazul în
care „îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență”.
Acesta părea să fie cazul întreprinderii airBaltic, cel puțin începând cu 21 septembrie 2011, dacă nu mai
devreme, atunci când a depus o cerere pentru protecție juridică împotriva creditorilor săi. Cu toate acestea,
Comisia ia act de faptul că, după câteva zile, instanța ar fi respins protecția juridică, aparent în urma negocierilor
dintre Letonia și BAS care au avut drept rezultat încheierea unui acord. Indiferent de acest aspect, Comisia
consideră că, în orice caz, airBaltic pare a fi o întreprindere aflată în dificultate în sensul punctului 11 din Liniile
directoare S&R.

(86)

Potrivit acestei prevederi, o întreprindere poate fi considerată în dificultate „în cazul în care sunt prezente simptomele
obișnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea
inventarelor pe stocuri, supracapacitate, flux de capital în declin, îndatorare crescută, creșterea comisioanelor financiare și
scăderea sau dispariția valorii activului net”. Din tabelul 1 reiese în mod clar că airBaltic a început să genereze
pierderi din 2008 (cu excepția anului 2009). Cu toate acestea, se pare că airBaltic a fost în măsură să realizeze
profit în 2009 numai datorită scăderii excepționale a prețurilor la carburanți. În consecință, așa cum se arată în
decizia de inițiere a procedurii, se pare că revenirea la profitabilitate în 2009 a fost un eveniment singular, datorat
unor circumstanțe extraordinare și nu a constituit o tendință structurală. Datoria întreprinderii și cheltuielile
financiare au crescut în mod semnificativ în perioada 2008-2009, dar mai ales în perioada 2009-2010, când
costul de finanțare a crescut de la 3,8 milioane LVL (5,38 milioane EUR) la 17,4 milioane LVL (24,64 milioane
EUR) (29). De asemenea, reiese că variabilele în materie de costuri ale întreprinderii airBaltic au crescut la o rată de
[5-10] % pe an, adică mai rapid decât variabilele în materie de venituri, care au crescut anual la o rată de [2-7] %.
În fine, Comisia reiterează constatarea sa din decizia de inițiere a procedurii, conform căreia pierderile
întreprinderii airBaltic au fost atât de mari, încât în 2010 capitalul propriu negativ se ridica la aproximativ
23,3 milioane LVL (32,99 milioane EUR), acesta crescând până la aproximativ 105,6 milioane LVL
(149,51 milioane EUR) din cauza pierderilor suplimentare înregistrate în 2011. Având în vedere toți factorii
menționați anterior, rezultă că sunt îndeplinite criteriile specificate la punctul 11 din Liniile directoare S&R.

(87)

Prin urmare, Comisia concluzionează că airBaltic este o întreprindere aflată în dificultate, în sensul Liniilor
directoare S&R, cel puțin începând cu anul 2011.

7.2. EXISTENȚA AJUTORULUI DE STAT

(88)

În temeiul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de un
stat membru sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să
denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în
care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(89)

Pentru a putea decide dacă se constată prezența unor ajutoare de stat, Comisia evaluează dacă criteriile
cumulative prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE (și anume, transferul resurselor de stat, avantajul
selectiv, denaturarea potențială a concurenței și efectul asupra schimburilor comerciale din cadrul UE) sunt
îndeplinite pentru fiecare dintre cele șase măsuri evaluate.

(29) Sursă: raportul anual al întreprinderii airBaltic pe 2011.
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7.2.1. Măsurile 1, 2, 3 și 6, considerate ca fiind o singură operațiune

(90)

Letonia susține că măsura 1 trebuie evaluată împreună cu măsurile 2, 3 și 6, deoarece acestea au fost convenite la
aceeași dată, și anume la 3 octombrie 2011, într-un moment în care și Letonia, și BAS erau acționari principali ai
airBaltic.

(91)

Comisia este de acord cu autoritățile letone că primul împrumut de stat (măsura 1) și împrumutul BAS nu pot fi
evaluate separat, ci trebuie, prin urmare, examinate în contextul general al acordului, pe baza căruia ambele
împrumuturi au fost furnizate. Cu toate acestea, Comisia nu este de acord cu argumentul Letoniei potrivit căruia
celelalte măsuri trebuie evaluate împreună ca fiind o singură operațiune.

(92)

Comisia consideră că, la data de 3 octombrie 2011, când acordul a fost încheiat, BAS și statul s-au angajat cu o
certitudine absolută să furnizeze primul împrumut de stat (măsura 1) și împrumutul BAS. Prin urmare, se poate
spune că acele măsuri au fost efectuate la data respectivă. Cu toate acestea, cuantumurile exacte ale celui de al
doilea împrumut de stat (măsura 2) și ale majorării de capital (măsura 3) nu pot fi confirmate cu certitudine pe
baza informațiilor prezentate în acord. În ceea ce privește măsura 2 în special, acordul prevede doar că Letonia ar
urma să ofere un împrumut proporțional cu cota sa de participare, dar nu îl cuantifică. În această privință,
Comisia constată că articolul 7.1 din acord prevede faptul că majorarea de capital previzibilă (rezultată din capita
lizarea primului și celui de al doilea împrumut de stat și a împrumutului BAS, împreună cu o contribuție
suplimentară în numerar din partea BAS) nu ar depăși 100 de milioane LVL (141,58 milioane EUR). Cu toate
acestea, se impun următoarele observații: În primul rând, numai primul împrumut de stat și împrumutul BAS au
fost cuantificate în acord la 16 milioane LVL și, respectiv, 14 milioane LVL. Cifra de 100 de milioane LVL a
reprezentat o simplă previziune, o estimare a sumei necesare sau preconizate în materie de majorare de capital
până la sfârșitul anului; cuantumul majorării de capital nu a fost clar fixat în acord. Într-adevăr, valoarea reală a
majorării de capital stabilită în decembrie 2011 a fost, în realitate, de 110 milioane LVL (a se vedea conside
rentul 33), adică peste valoarea prevăzută în acord. Comisia consideră că sumele corespunzătoare măsurilor 2
și 3 nu erau determinate sau verificabile la 3 octombrie 2011.

(93)

În mod similar, în ceea ce privește măsura 6, Comisia remarcă faptul că atunci când acordul a fost încheiat la
3 octombrie 2011, statul nu știa dacă urma să fie necesar să recurgă la articolul 7.4 din acord și să îi fie atribuite
creanțele investitorilor privați. În plus, statul nu era obligat să atribuie întreprinderii airBaltic creanțele rezultate
din împrumutul sindicalizat 2. Atribuirea către stat a creanțelor investitorilor privați era o simplă eventualitate
care depindea de nerespectarea de către BAS a obligațiilor sale în temeiul acordului, ceea ce nu se putea ști sau
suspecta la 3 octombrie 2011. Din acest motiv, nu se poate considera că măsura 6 a fost acordată în momentul
în care acordul a fost semnat și, prin urmare, această măsură nu poate fi considerată pari passu cu primul
împrumut de stat și cu împrumutul BAS.

(94)

În plus, Letonia susține că majoritatea creanțelor investitorilor privați care ar fi trebuit să fie novate în cele două
împrumuturi sindicalizate nu erau garantate, iar dacă statul ar fi lăsat întreprinderea să intre în faliment,
investitorii privați ar fi intentat proces statului în vederea obținerii de despăgubiri, ceea ce ar fi reprezentat pentru
stat un cost mai mare decât acordarea restului măsurilor în favoarea întreprinderii airBaltic.

(95)

În opinia Comisiei, afirmația potrivit căreia investitorii privați ar fi intentat proces statului pentru a obține
despăgubiri este pur ipotetică și nu este susținută de niciun element de probă. Mai mult, nimic nu indică faptul că
Letonia a ținut într-adevăr seama de aceste considerații atunci când a acordat sprijin întreprinderii airBaltic.

(96)

Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că argumentul referitor la concomitență,
invocat de autoritățile letone, nu este valid. Din acest motiv, Comisia conchide că nu se poate considera că
măsurile 1, 2, 3 și 6 constituie o singură operațiune asupra căreia s-a decis la 3 octombrie 2011 și, prin urmare,
le va evalua separat.

7.2.2. Primul împrumut de stat (măsura 1)

(97)

Comisia ia notă de faptul că primul împrumut de stat a fost acordat direct de către Letonia prin trezoreria
statului, la solicitarea Ministerului Transporturilor. Acest aspect este precizat în mod expres în acord. Prin urmare,
este clar că măsura 1 implică resurse de stat și este imputabilă statului. Letonia nu contestă acest aspect.
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(98)

Pentru a evalua dacă măsura 1 implică un avantaj selectiv necuvenit pentru airBaltic, Comisia observă, în primul
rând, că primul împrumut de stat și împrumutul BAS au fost convenite la 3 octombrie 2011, adică la data
semnării acordului. În acel moment, Letonia și BAS erau acționarii principali ai întreprinderii, iar împrumuturile
erau acordate în mod proporțional cu cota deținută (52,6 % și, respectiv, 47,2 %), în condiții corelate și identice.

(99)

Astfel cum se menționează la considerentul 45, Comisia a constatat în decizia de inițiere a procedurii că decizia
BAS de a investi în airBaltic ar fi putut fi influențată de disponibilitatea autorităților publice de a sprijini financiar
întreprinderea. Cu toate acestea, deși este adevărat că guvernul leton și-a exprimat interesul pentru menținerea
airBaltic ca transportator aerian național (30), Comisia ia notă de faptul că sprijinul statului leton era în curs de
negociere, încă nedeterminat și sub rezerva anumitor condiții. Pe baza acestor informații, Comisia nu poate
exclude posibilitatea ca primul împrumut de stat și împrumutul BAS să fi fost acordate concomitent, excluzând,
astfel, prezența unui ajutor. Conform clarificării Tribunalului, „concomitența nu poate, în sine, chiar și în prezența unor
investiții private semnificative, să fie suficientă pentru a concluziona că nu există un ajutor în sensul articolului [107
alineatul (1) din TFUE], fără a lua în considerare celelalte elemente pertinente de fapt sau de drept” (31).

(100) Prin urmare, Comisia a evaluat, de asemenea, dacă se poate considera că rata dobânzii convenite, de [11-13] %
pentru primul împrumut de stat (și împrumutul BAS), este la nivelul pieței.

(101) În cadrul procedurii oficiale de investigare, Letonia a prezentat elemente de probă în ceea ce privește valoarea
garanției (mărci și creanțe) care a fost evaluată de către auditorul independent […] ca parte a unui audit al
întreprinderii inițiat în vara anului 2011. Cum creanțele (începând cu 30 septembrie 2011) făceau parte din
informațiile financiare relevante, acestea au făcut, de asemenea, obiectul unei evaluări de către […]. În ceea ce
privește mărcile, valoarea acestora s-a bazat pe prețul la care airBaltic a răscumpărat mărcile de la BAS. Pentru a
determina valoarea de lichidare a garanției, Letonia a aplicat o rată de actualizare de […] % în conformitate cu
metodologia internă a trezoreriei letone de evaluare a garanției, ceea ce Comisia consideră adecvat, având în
vedere natura garanției. Pe baza acestor informații, valoarea de lichidare a garanției a fost de [15-25] milioane
LVL (21,3-35,5 milioane EUR), cu [15-25] % mai mare decât valoarea primului împrumut de stat.

(102) Mai mult, Comisia ia notă de faptul că, având în vedere garanția semnificativă a primului împrumut de stat,
aplicarea unei rate a dobânzii de [11-13] % ar fi în conformitate cu Comunicarea privind ratele de referință (32).
Afirmația potrivit căreia o rată a dobânzii de [11-13] % a fost conformă cu condițiile de piață este susținută și de
faptul că BAS (investitor privat) a renunțat la dreptul ca împrumutul BAS să fie garantat (a se vedea conside
rentul 26): împrumutul BAS a fost, prin urmare, mai riscant decât împrumutul de stat, dar a fost acordat la
aceeași rată a dobânzii.

(103) Ținând cont de nivelul de garantare și de rata dobânzii aplicate, Comisia concluzionează că măsura 1 nu a
implicat un avantaj selectiv pentru airBaltic și că prezența ajutorului de stat poate fi exclusă, fără să fie necesară o
evaluare mai detaliată pentru a se verifica dacă sunt îndeplinite celelalte condiții cumulative de la articolul 107
alineatul (1) din TFUE (33).

Scăderea ratei dobânzii a primului împrumut de stat de la [11-13] % la [2-4] %

(104) La 13 decembrie 2011, adică din momentul în care participația Letoniei la airBaltic a crescut la 99,8 % [a se
vedea punctul (21)], guvernul leton a decis să autorizeze reducerea ratei dobânzii a primului împrumut de stat –
și, prin urmare, și a împrumutului BAS – cu [9-11] puncte procentuale care corespund primei de risc, de la
[11-13] % la [2-4] %.
(30) A se vedea, de exemplu, comunicatul de presă al Cabinetului de miniștri al Letoniei din 7 septembrie 2011 (http://www.mk.gov.lv/en/
aktuali/zinas/2011/09/070911-cm-01/), în care prim-ministrul de la momentul respectiv ar fi afirmat că „este esențial ca airBaltic să fie
menținut ca transportatorul aerian național, acesta oferind Letoniei avantaje substanțiale în termeni de logistică și atracție turistică,
precum și în calitate de angajator important; cu toate acestea, se subliniază necesitatea de a alege soluțiile cele mai favorabile interesului
public”.
(31) Hotărârea din 11 septembrie 2012, Corsica Ferries/Comisia, T-565/08, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 122.
(32) A se vedea nota de subsol 24. La 3 octombrie 2011 rata de bază pentru Letonia era de 2,2 %. Având în vedere dificultățile întâmpinate de
airBaltic la momentul respectiv și nivelul semnificativ de garantare a împrumutului, la această cifră trebuie să se adauge o marjă de
400 de puncte de bază, ajungându-se la o rată de 6,2 %.
(33) Cu toate acestea, Comisia remarcă faptul că primul împrumut de stat a fost capitalizat la 29 decembrie 2011, în cadrul măsurii 3.
Evaluarea măsurii 3 este prezentată în secțiunea7.2.4 de mai jos.
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(105) Letonia consideră că scăderea ratei dobânzii a fost justificată deoarece era un împrumut fără risc, ținând seama de
faptul că valoarea de lichidare a garanției a fost estimată la [15-25] milioane LVL ([21,3-35,5] milioane EUR), și
anume cu [15-25] % mai mare decât valoarea primului împrumut de stat [a se vedea punctul (101)].

(106) Comisia nu este convinsă de argumentele Letoniei care susține că, prin scăderea ratei dobânzii, statul a redus
costurile de finanțare ale airBaltic (rata dobânzii împrumutului BAS fiind, de asemenea, redusă), care era, la
momentul respectiv, deținut aproape în exclusivitate (99,8 %) de către stat. Acest lucru a fost – conform Letoniei
– o decizie rațională pentru stat, întrucât pierderea de venituri pentru stat sub formă de dobândă a fost
compensată de avantajul pe care statul, în calitate de acționar majoritar al airBaltic, l-a obținut din faptul că
întreprinderea a avut de plătit dobânzi mai mici.

(107) Pe de altă parte, Comisia amintește că la momentul în care au fost acordate primul împrumut de stat și
împrumutul BAS, acordul stipula desfășurarea acestora în condiții corelate și identice și, prin urmare, orice
modificare din cadrul unuia dintre împrumuturi ar fi avut drept rezultat o modificare identică în cadrul celuilalt
împrumut. Scăderea ratei dobânzii se referă, prin urmare, la ambele împrumuturi, ceea nu schimbă cu nimic
nivelul foarte semnificativ de garantare a împrumutului și faptul că împrumutul BAS nu a fost garantat. Cum BAS
a fost de acord încă de la început să coreleze condițiile împrumutului BAS cu cele ale primului împrumut de stat,
nu există motive pentru care Comisia să considere că aceasta nu ar fi o decizie conformă pieței.

(108) Pe baza acestor informații, Comisia conchide că, inclusiv în cazul în care se ia în calcul scăderea ratei dobânzii,
măsura 1 nu a implicat un avantaj selectiv pentru airBaltic, iar prezența ajutorului de stat poate fi exclusă.

7.2.3. Al doilea împrumut de stat (măsura 2)

(109) Al doilea împrumut de stat a fost acordat direct de către Letonia prin trezoreria statului, prin intermediul unei
decizii a guvernului leton din 13 decembrie 2011, care autoriza Ministerul de Finanțe să prevadă în bugetul de
stat acordarea unui împrumut convertibil de 67 de milioane LVL (94,86 milioane EUR) întreprinderii airBaltic.
Prin urmare, măsura 2 implică resurse de stat și este imputabilă statului.

(110) Comisia ia notă de faptul că, la momentul în care al doilea împrumut a fost acordat, adică la 13 decembrie 2011,
BAS pierduse în favoarea statului toate acțiunile pe care le deținea la airBaltic, cu excepția uneia singure, statul
ajungând să dețină 99,8 % din întreprindere. Prin urmare, statul și BAS nu se mai aflau într-o poziție
comparabilă ca acționari.

(111) Letonia susține că, în temeiul articolului 7.2 din acord, care prevede că Letonia ar acorda un împrumut
întreprinderii airBaltic „proporțional cu participarea sa la capital”, BAS avea obligația să aloce fonduri pentru
airBaltic, valoarea acestora corespunzând numărului său de acțiuni. Acest lucru urma să fie realizat de către BAS
în momentul injecției de capital din decembrie 2011, sub formă de numerar. Comisia remarcă, totuși, faptul că la
13 decembrie 2011 BAS deținea numai o acțiune la airBaltic. Prin urmare, statul ar fi trebuit să adopte poziția
unui investitor prudent în economia de piață și să evalueze dacă, dată fiind schimbarea circumstanțelor cu privire
la participație, BAS a fost încurajat să injecteze numerar în întreprindere, la momentul majorării de capital. În
realitate, statul prevăzuse această posibilitate și a inclus în acord mai multe măsuri de urgență – în special în
articolul 7.4 – pentru cazul în care BAS nu își îndeplinea angajamentele. De asemenea, așa cum recunoaște
Letonia, a doua tranșă din cel de al doilea împrumut de stat urma să fie acordată în cazul în care BAS nu asigura
alocarea de fonduri suplimentare.

(112) Articolul 7.4 din acord i-a dat statului dreptul de a cumpăra de la BAS toate acțiunile pe care le deținea la
airBaltic pentru suma de 1 LVL. În momentul semnării acordului, această prevedere a reprezentat o garanție
pentru stat că BAS urma să-și îndeplinească angajamentele sau, în caz contrar, să-și piardă toate acțiunile deținute
la airBaltic. Cu toate acestea, situația s-a schimbat radical la 30 noiembrie 2011, când Latvijas Krājbanka a vândut
statului leton toate acțiunile deținute de BAS la airBaltic, cu excepția uneia singure (a se vedea considerentul 21).
În acest nou context, articolul 7.4 și-a pierdut sensul. Deținând o singură acțiune, BAS nu a fost suficient de
motivat încât să își îndeplinească obligațiile: nerespectarea angajamentului s-ar fi soldat doar cu pierderea singurei
sale acțiuni în cadrul airBaltic. Date fiind noile circumstanțe, un operator de piață prudent ar fi analizat cu atenție
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furnizarea de fonduri suplimentare pentru airBaltic și ar fi solicitat celeilalte părți (adică BAS) cel puțin să ofere
asigurări că va angaja efectiv fondurile în favoarea întreprinderii. Comisia ia notă de faptul că pare puțin probabil
ca o astfel de asigurare să fi fost oferită, având în vedere că BAS ar fi trebuit să injecteze o sumă foarte mare de
bani – mult mai mare decât ar fi putut să estimeze inițial – pentru a-și recupera participația anterioară de 47,2 %
sau orice alt nivel semnificativ de acțiuni în cadrul airBaltic.

(113) Letonia indică, de asemenea, faptul că al doilea împrumut de stat a fost acordat în condiții de piață, excluzând
astfel orice avantaj necuvenit al airBaltic.

(114) În ceea ce privește garanția, Letonia a indicat că al doilea împrumut de stat a avut aceeași garanție ca și primul
împrumut de stat, adică mărci și creanțe ale airBaltic. Astfel cum s-a explicat la considerentul 101, valoarea de
lichidare a garanției a fost estimată la [15-25] milioane LVL ([21,3-35,5] milioane EUR). Rezultă, așadar, că
nivelul de garantare disponibil pentru al doilea împrumut de stat ar fi scăzut. În plus, nu se poate presupune că
un operator privat în economia de piață ar accepta ca garanția deja existentă în cadrul primului împrumut de stat
să fie redusă sub cel puțin 100 %.

(115) Pentru a determina conformitatea cu condițiile pieței a ratei aplicate la prima tranșă din al doilea împrumut de
stat, Comisia va folosi drept cea mai bună estimare disponibilă rata care rezultă din aplicarea Comunicării privind
ratele de referință. La 13 decembrie 2011 rata de bază pentru Letonia era de 2,2 %. La această cifră se adaugă o
marjă, în funcție de ratingul beneficiarului și de garantarea împrumutului. După cum a fost indicat la punctele
anterioare, nivelul de garantare este scăzut. Având în vedere dificultățile cu care se confrunta airBaltic la
momentul respectiv, rezultă din Comunicarea privind ratele de referință că o marjă de 1 000 de puncte de bază
ar trebui să fie adăugată la rata de bază, ajungându-se la o rată de 12,2 %. Prin urmare, rata dobânzii de [9-11] %
aplicată la prima tranșă din al doilea împrumut de stat nu poate fi considerată conformă cu condițiile pieței.

(116) A doua tranșă din al doilea împrumut de stat fost pusă la dispoziția întreprinderii la 14 decembrie 2012 la o rată
a dobânzii de [6-8] %. Letonia susține că această rată a dobânzii este mai mare decât cea care reiese din
Comunicarea privind ratele de referință și, prin urmare, este conformă principiului investitorului în economia de
piață.

(117) Conform Comunicării privind ratele de referință, rata de bază aplicabilă pentru Letonia la 14 decembrie 2012 era
de 1,91 %. Marja care se adaugă acestei rate de bază depinde de ratingul beneficiarului și de nivelul de garantare.
Astfel cum s-a explicat la secțiunea 7.1, Comisia este de părere că airBaltic a fost o întreprindere aflată în
dificultate începând, cel puțin, cu anul 2011. În plus, a doua tranșă a avut drept garanții creanțele și mărcile
întreprinderii airBaltic. Argumentele cu privire la insuficiența garanțiilor s-ar aplica mutatis mutandis și, prin
urmare, o marjă de 1 000 de puncte de bază ar trebui să fie adăugată. S-ar ajunge astfel la o rată de referință de
11,91 %, mult mai mare decât cea de [6-8] % aplicată în realitate.

(118) Ținând cont de toate aspectele menționate anterior, Comisia consideră că un operator prudent din economia de
piață nu ar fi acordat al doilea împrumut de stat întreprinderii airBaltic.

(119) Pe baza acestor informații, Comisia concluzionează că măsura 2 a conferit un avantaj necuvenit întreprinderii
airBaltic. Acest avantaj a fost selectiv, având în vedere faptul că singurul său beneficiar a fost airBaltic.

(120) De asemenea, Comisia trebuie să evalueze dacă măsura 2 era de natură să denatureze concurența și să afecteze
schimburile comerciale între statele membre, oferind companiei airBaltic un avantaj asupra întreprinderilor
concurente care nu beneficiază de sprijin public. Pare evident că măsura 2 putea să afecteze schimburile
comerciale din cadrul UE și concurența deoarece airBaltic concurează cu alte companii aeriene din UE, în special
după intrarea în vigoare a celei de-a treia etape a procesului de liberalizare a transportului aerian („cel de-al treilea
pachet”), la 1 ianuarie 1993. În plus, pentru călătoriile pe distanțe relativ mici în interiorul UE, deplasările cu
avionul sunt în concurență cu transportul rutier și feroviar, transportatorii rutieri și feroviari putând fi, de
asemenea, afectați.

(121) Măsura 2 i-a permis, astfel, companiei airBaltic să își continue activitatea și să nu se confrunte cu consecințele
care ar fi decurs în mod normal din situația sa financiară dificilă. Pe baza considerentelor expuse mai sus,
Comisia conchide că măsura 2 a implicat ajutor de stat în favoarea întreprinderii airBaltic în sensul
articolului 107 alineatul (1) din TFUE.
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7.2.4. Majorarea de capital stabilită la 22 decembrie 2011 (măsura 3)
(122) Astfel cum se indică mai sus, primul împrumut de stat și prima tranșă din cel de-al doilea împrumut de stat
implică resurse de stat și sunt imputabile statului. Conversia acestora în capital a fost stabilită de Ministerul leton
al Transporturilor, deținător de acțiuni la airBaltic în proporție de 99,8 % din 30 noiembrie 2011. Prin urmare,
măsura 3 implică, de asemenea, resurse de stat și este imputabilă statului.
(123) Comisia nu împărtășește punctul de vedere al autorităților letone potrivit căruia măsura 3 nu implică ajutor. În
primul rând, Comisia reamintește că concluziile la care s-a ajuns în secțiunea 7.2.1 sunt aplicabile măsurii 3. În
plus, Comisia consideră că măsura 3 nu a fost acordată la 22 decembrie 2011 (și anume, data adunării generale a
acționarilor întreprinderii airBaltic), ci la 29 decembrie 2011, dată la care statul și-a convertit împrumuturile.
Într-adevăr, conform informațiilor furnizate de autoritățile letone în cursul procedurii oficiale de investigare, în
conformitate cu normele aplicabile, BAS și statul aveau posibilitatea să formalizeze conversia stabilită la adunarea
generală a acționarilor întreprinderii airBaltic până la 30 ianuarie 2012.
(124) De asemenea, Comisia ia notă de faptul că la 29 decembrie 2011 Letonia ar fi putut avea îndoieli rezonabile cu
privire la disponibilitatea BAS de a-și îndeplini angajamentele. Într-adevăr, BAS oferise deja indicații că nu urma
să procedeze la conversia împrumutului său: chiar și Letonia a recunoscut că a doua tranșă din al doilea
împrumut de stat, stabilită la 13 decembrie 2011, a fost prevăzută în mod explicit pentru eventualitatea în care
BAS nu și-ar fi respectat angajamentele. Mai mult, de la 30 noiembrie 2011 statul și BAS nu s-au mai aflat într-o
poziție comparabilă ca acționari deoarece BAS și-a pierdut toate acțiunile pe care le deținea la airBaltic, cu
excepția uneia singure, statul deținând 99,8 % din întreprindere.
(125) Având în vedere aceste evoluții, statul, înainte de a converti împrumuturile de stat, ar fi trebuit să deducă din
acțiunile întreprinse de BAS – sau a avut, cel puțin, motive să suspecteze – că acesta nu intenționa să își respecte
obligațiile (a se vedea considerentul 35). În plus, ținând cont de faptul că BAS și-a pierdut toate acțiunile pe care
le deținea la airBaltic, cu excepția uneia singure, măsura corectivă prevăzută la articolul 7.4 din acord – adică
dreptul statului de a cumpăra de la BAS toate acțiunile pe care acesta din urmă le deținea la airBaltic pentru
1 LVL – nu a fost aplicată: statul a pierdut mijloacele prin care ar fi putut impune BAS să își respecte
angajamentul.
(126) Având în vedere aspectele menționate anterior, Comisia concluzionează că un operator prudent din economia de
piață nu și-ar fi convertit împrumuturile în capital înainte de a se asigura că cealaltă parte urma să-și
convertească la rândul său împrumutul și să injecteze numerar, iar în acel context ar fi evaluat cu atenție
motivația celeilalte părți de a-și îndeplini angajamentele.
(127) Mai mult, Comisia ia notă de faptul că, inclusiv în cazul în care ar fi respectat acordul la care s-a ajuns în cadrul
adunării generale a acționarilor, BAS nu și-ar fi recâștigat participația anterioară în cadrul airBaltic. Pentru a
ajunge la o participație de 47,2 %, BAS ar fi trebuit să investească mult mai mult decât suma convenită la acea
reuniune. Prin urmare, Comisia este de părere că statul, dacă ar fi acționat conform principiului investitorului în
economia de piață, ar fi evaluat cu atenție dacă BAS ar investi un capital semnificativ – împrumutul BAS și
numerar în valoare de 37,7 milioane LVL (53,38 milioane EUR) – pentru a obține o participație minoritară în
cadrul airBaltic.
(128) Ca argument suplimentar, Letonia a explicat că obligația BAS de a injecta numerar și de a converti împrumutul
BAS a fost confirmată de existența unei garanții din partea unui antreprenor rus, dl Vladimir Antonov, care a
acceptat să efectueze plățile necesare în numele BAS. (34) Cu toate acestea, din informațiile de care dispune
Comisia reiese că garanția nu a fost, de fapt, acordată niciodată.
(129) De asemenea, Letonia menționează că condițiile prealabile capitalizării împrumuturilor de stat în temeiul
articolului 7.2 din acord erau întrunite la data de 13 decembrie 2011 când i-a fost prezentat un plan de afaceri
care prevedea restabilirea profitabilității întreprinderii airBaltic în 2015 și sugerează faptul că decizia de a converti
împrumuturile de stat în capital a fost, prin urmare, luată în conformitate cu principiul investitorului în
economia de piață. Comisia își exprimă, totuși, scepticismul cu privire la argumentele Letoniei deoarece niciun
operator privat rațional nu s-ar fi bazat pe acest plan, având în vedere faptul că nu era finalizat, pentru a injecta
un capital semnificativ într-o întreprindere aflată în dificultate.
(34) Scrisoarea de garanție, din data de 3 octombrie 2011, precizează că garanția este nulă în cazul în care statul„și-a folosit drepturile în
conformitate cu […] punctul 7.4 [din acord] și deține cel puțin 99,78 % din acțiunile cu drept de vot din [airBaltic]”. Într-adevăr, Letonia
a devenit acționar al întreprinderii airBaltic, deținând 99,8 % la 30 noiembrie 2011.
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(130) Pe baza celor de mai sus, Comisia concluzionează că Letonia nu a acționat în condiții pari passu atunci când a
procedat la conversia împrumuturilor sale și, prin urmare, la majorarea capitalului airBaltic. În plus, comporta
mentul statului nu a fost conform cu testul investitorului în economia de piață. Prin urmare, airBaltic a primit, ca
rezultat al măsurii 3, un avantaj necuvenit care este selectiv deoarece întreprinderea a fost singurul beneficiar.
(131) De asemenea, Comisia trebuie să evalueze dacă măsura 3 era de natură să denatureze concurența și să afecteze
schimburile comerciale între statele membre, oferind companiei airBaltic un avantaj asupra întreprinderilor
concurente care nu beneficiază de sprijin public. Concluziile la care s-a ajuns la considerentul 120 se aplică
mutatis mutandis.
(132) Astfel, Comisia conchide că, prin conversia în capital a primului împrumut de stat și a primei tranșe din cel de al
doilea împrumut de stat, a fost implicat un ajutor de stat în favoarea airBaltic, în sensul articolului 107
alineatul (1) din TFUE.

7.2.5. Obligațiunile cu cupon 0 % (măsura 4)
(133) Astfel cum a fost indicat în decizia de inițiere a procedurii, din acordul din 30 aprilie 2010 de formalizare a
achiziționării obligațiunilor cu cupon 0 % rezultă că achizitorul LVRTC (a se vedea considerentul 38) a acționat în
numele statului leton. În plus, Letonia a susținut că obligațiunile au fost achiziționate de către LVRTC din motive
bugetare. Prin urmare, este clar că măsura 4 implică resurse de stat și că este imputabilă statului, aspecte pe care,
mai mult, Letonia nu le contestă.
(134) Pe parcursul procedurii oficiale de investigare, Letonia a furnizat elemente de probă care demonstrează că atât
statul, cât și BAS, au achiziționat obligațiuni în aceleași condiții, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la
airBaltic. În plus, reiese că statul nu a asigurat sprijin financiar pentru airBaltic înainte de luna aprilie 2010, în
timp ce BAS a investit, de fapt, sume semnificative în întreprindere înainte de această dată. În fine, în urma
investigării s-a constatat că acordul de emisiune a obligațiunilor a fost adoptat la inițiativa conducerii BAS și
airBaltic, care sugerase deja statului în aprilie și iunie 2009 o majorare de capital în cadrul întreprinderii, în mod
proporțional cu numărul lor respectiv de acțiuni.
(135) După cum s-a subliniat în decizia de inițiere a procedurii, Comisia este de părere că achiziționarea obligațiunilor
cu cupon 0 % nu a fost o investiție tipică din partea unui operator de piață prudent. Cu toate acestea, Comisia ia
notă de faptul că, la momentul respectiv, Letonia și BAS erau acționari principali ai airBaltic și că decizia lor de
investiție ar trebui evaluată din această perspectivă, nu din cea a unui investitor cu caracter strict extern.
Într-adevăr, pare a fi rațional să se ajungă la concluzia că deținătorii airBaltic nu vizau un profit pe termen scurt
la momentul respectiv, ci intenționau menținerea întreprinderii pe linia de plutire.
(136) Pe baza celor de mai sus, Comisia concluzionează că Letonia a acționat ca un operator de piață prudent în
momentul achiziționării obligațiunilor cu cupon 0 % împreună cu investitorul privat BAS. Prin urmare, Comisia
exclude prezența unui avantaj necuvenit în ceea ce privește măsura 4, evaluarea celorlalte condiții cumulative
prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din TFUE cu privire la prezența ajutorului de stat fiind superfluă.

7.2.6. Efectuarea de către Latvijas Krājbanka a unei plăți de 2,8 milioane EUR (măsura 5)
(137) Măsura 5 privește efectuarea de către Latvijas Krājbanka a unei plăți de 2,8 milioane EUR în favoarea airBaltic la
21 și 22 noiembrie 2011. Astfel cum s-a explicat la considerentul 39, airBaltic a prezentat trei ordine de plată
către Latvijas Krājbanka înainte de deciziile FCMC din 17 noiembrie 2011 de limitare a operațiunilor bancare în
valoare de peste 100 000 EUR și din 21 noiembrie 2011 de încetare a tuturor operațiunilor Latvijas Krājbanka.
Letonia consideră că nu au fost implicate resurse de stat, având în vedere că operațiunile vizau cele trei ordine de
plată ale airBaltic către Casa de Compensare IATA, Aeroportul Internațional Riga și un cont bancar alternativ al
airBaltic deschis la o bancă diferită (a se vedea considerentul 39). Acestea au fost, conform Letoniei, simple
operațiuni bancare cu privire la fondurile private ale airBaltic. De asemenea, Letonia susține că deciziile FCMC nu
erau imputabile statului.
(138) Letonia a explicat că transferul de fonduri a avut la bază ordinele de plată prezentate de airBaltic înainte ca FCMC
să ordone suspendarea activităților Latvijas Krājbanka la 21 noiembrie 2011. Latvijas Krājbanka a efectuat
tranzacțiile la 25 și 30 noiembrie 2011.
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(139) Mai mult, în temeiul Legii privind FCMC de la 1 iunie 2000, FCMC ia decizii fără să aibă obligația de a ține
seama de cerințele sau instrucțiunile oricărei alte autorități publice. În plus, finanțarea FCMC nu depinde de stat,
deoarece activitățile FCMC sunt finanțate prin plăți efectuate de părți active pe piețele financiare și de capital din
Letonia. De asemenea, din legislația aplicabilă rezultă că statul nu este implicat în exercitarea competențelor de
punere în aplicare și a drepturilor FCMC referitoare la activitatea sa de supraveghere a instituțiilor de credit.
(140) Pe baza elementelor de care dispune, Comisia este de părere că administratorii numiți de FCMC au acționat
independent de stat, ceea ce exclude imputabilitatea acțiunilor acestora Letoniei.
(141) Pe baza celor de mai sus, Comisia concluzionează că măsura 5 nu a implicat ajutor de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

7.2.7. Creanța Taurus în valoare de 5 milioane EUR atribuită airBaltic (măsura 6)
(142) Plângerea ulterioară primită la 18 iulie 2012 se referă la obligația investitorilor, în temeiul articolului 7.4 din
acord, de a ceda statului sau întreprinderii desemnate de acesta, în anumite circumstanțe, creanțele restante care
decurg din împrumutul sindicalizat 2 contra sumei de 1 LVL (a se vedea considerentul 42).
(143) În conformitate cu articolul 7.4 din acord, Taurus a atribuit Letoniei o creanță în valoare de 5 milioane EUR pe
care o deținea față de airBaltic contra sumei de 1 LVL. Ulterior, Letonia a atribuit creanța întreprinderii airBaltic.
(144) În ceea ce privește restul de creanțe, în valoare de 30 de milioane EUR (42,47 milioane EUR), care trebuiau să fie
novate în cadrul împrumutului sindicalizat 2, autoritățile letone au solicitat investitorilor, prin scrisoarea din
9 februarie 2012, să îi atribuie creanțele contra sumei de 1 LVL fiecare. Mai mult, Letonia a sesizat Instanța
Regională din Riga în legătură cu trei dintre investitori pentru a asigura aplicarea articolului 7.4 din acord.
Letonia și-a anunțat intenția de a atribui la rândul său aceste creanțe întreprinderii airBaltic.
(145) Letonia susține că atribuirea creanței în valoare de 5 milioane EUR către airBaltic a fost o măsură de urgență care
viza protejarea intereselor financiare ale statului și ar trebui privită ca o măsură pari passu în temeiul acordului,
excluzând, prin urmare, ajutorul de stat.
(146) Comisia ia notă de faptul că din articolul 7.4 din acord reiese în mod clar că orice creanță relevantă trebuia să fie
atribuită sau cedată „statului sau întreprinderii desemnate de acesta contra sumei de 1 LVL”. Prin urmare, deoarece
decizia de a atribui creanța în valoare de 5 milioane EUR către airBaltic a fost luată de către stat, această decizie
este imputabilă statului și implică resurse de stat.
(147) Pe parcursul procedurii oficiale de investigare a reieșit că acordurile pentru împrumuturile sindicalizate nu au fost
niciodată semnate. Cu toate acestea, din elementele prezentate de Letonia rezultă că instanțele au recunoscut
validitatea acordului în ceea ce privește obligația investitorilor privați de a atribui statului sau întreprinderii
desemnate de acesta creanțele care decurg din împrumutul sindicalizat 2.
(148) În această privință, Letonia precizează că, potrivit mai multor hotărâri ale instanțelor letone, deținătorul creanței
în valoare de 5 milioane EUR nu are dreptul de a solicita rambursarea acestei sume, ci numai de a cere acțiuni în
cadrul airBaltic, reflectând o plată în avans în valoare de 5 milioane EUR în capitalul social al întreprinderii.
Întrucât statul deținea deja 99,8 % din acțiuni în cadrul airBaltic, Letonia susține că dreptul la acțiuni
suplimentare nu reprezintă nicio valoare economică semnificativă pentru stat.
(149) Comisia ia act de faptul că, spre deosebire de ceea ce sugerează Letonia, în timp ce instanțele pot să fi recunoscut
dreptul statului de a prelua creanțele care decurg din împrumutul sindicalizat 2 în conformitate cu articolul 7.4
din acord, aceasta nu înseamnă că Letonia a fost obligată să atribuie această creanță airBaltic. Comisia constată că
un operator prudent în economia de piață nu ar fi atribuit creanța către airBaltic pentru suma de 1 LVL. Letonia
nu a furnizat dovezi din care să reiasă motivul pentru care statul avea mai multe de câștigat prin acordarea
creanței către airBaltic decât prin păstrarea sau prin utilizarea acesteia în alt scop. Ca urmare a atribuirii creanței,
Letonia a plasat întreprinderea într-o poziție mai favorabilă decât cea a concurenților săi.
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(150) Mai mult, Comisia nu este de acord cu argumentele prezentate de autoritățile letone și evidențiază că orice
acțiune suplimentară deținută la airBaltic ar aduce statului o valoare suplimentară, chiar dacă redusă, astfel încât
nu se poate exclude prezența ajutorului (35). În plus, prin acordarea creanței în favoarea airBaltic, statul a renunțat
nu numai la creanța respectivă, ci și la orice drept la dobândă la o rată de [5-7] %.
(151) În cele din urmă, Letonia susține că ar trebui să se considere că măsura 6 a fost acordată, în sensul legislației
privind ajutoarele de stat, la 3 octombrie 2011, respectiv la data semnării acordului, alături de măsurile 1, 2 și 3.
(152) Comisia își reiterează concluziile la care a ajuns în secțiunea 7.2.1 de mai sus, și anume, specificând că, atunci
când a fost încheiat acordul, la 3 octombrie 2011, statul nu știa dacă va fi necesar să se recurgă la articolul 7.4
din acord. În plus, statul nu era obligat să atribuie airBaltic creanțele care au făcut obiectul aplicării dispoziției
respective.
(153) În cele din urmă, Comisia observă faptul că Letonia nu și-a susținut cu dovezi afirmația potrivit căreia
articolul 7.4 din acord viza garantarea investițiilor realizate de stat în airBaltic prin prevenirea oricărui prejudiciu
care ar putea fi adus statului în caz de neîndeplinire a angajamentelor de către BAS.
(154) Prin urmare, Comisia concluzionează că, prin acordarea măsurii 6, statul nu a acționat ca un investitor în
economia de piață, iar măsura respectivă nu a fost acordată în condiții pari passu cu măsurile 1, 2 și 3. Prin
urmare, Comisia este de părere că măsura 6 a conferit airBaltic un avantaj necuvenit. Acest avantaj a fost selectiv,
întrucât singurul său beneficiar a fost airBaltic.
(155) Pentru motivele menționate la considerentul 120 de mai sus, măsura 6 a fost susceptibilă să denatureze
concurența și să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre.
(156) Având în vedere considerațiile de mai sus, Comisia concluzionează că măsura 6 a presupus un ajutor de stat în
beneficiul airBaltic în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE.

7.2.8. Concluzii privind existența unui ajutor
(157) Comisia conchide că măsurile 1, 4 și 5 nu au presupus un ajutor de stat, din motivele expuse mai sus.
(158) Cu toate acestea, Comisia consideră că măsurile 2, 3 și 6 au constituit ajutoare de stat acordate airBaltic. În
scopul stabilirii cuantumului ajutorului care a fost plătit deja în favoarea airBaltic, Comisia observă că măsura 3 a
constat în capitalizarea primului împrumut acordat de stat în valoare de 16 milioane LVL (22,65 milioane EUR)
și a primei tranșe a celui de al doilea împrumut acordat de stat, în valoare de 41,6 milioane LVL (58,89 milioane
EUR). Cea de a doua tranșă a celui de al doilea împrumut din partea statului, în valoare de 25,4 milioane LVL
(35,96 milioane EUR), care a fost pusă la dispoziția airBaltic la 14 decembrie 2012 – și anume tranșa rămasă din
cadrul măsurii 2 care nu fusese capitalizată – ar trebui să fie adăugată la acea sumă, împreună cu cele 5 milioane
EUR acordate airBaltic sub forma măsurii 6. Cuantumul total al ajutorului de stat acordat airBaltic este, prin
urmare, de aproximativ 86,53 milioane LVL (122,51 milioane EUR).

7.3. LEGALITATEA AJUTORULUI

(159) Articolul 108 alineatul (3) din TFUE prevede că statele membre nu pot pune în aplicare o măsură de ajutor
înainte de pronunțarea de către Comisie a unei decizii de autorizare a măsurii respective.
(160) Comisia constată că Letonia a acordat măsurile 2, 3 și 6 în favoarea airBaltic fără a i le fi notificat în prealabil
spre aprobare. Comisia regretă că Letonia nu a respectat clauza de standstill și că, prin urmare, aceasta și-a
încălcat obligația care îi revenea în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE.
(161) În ceea ce privește intenția autorităților letone de a acorda airBaltic suma de 30 de milioane EUR rezultată din
împrumutul sindicalizat 2 și legată de măsura 6, Comisia le reamintește autorităților letone obligația, în temeiul
articolului 108 alineatul (3) din TFUE, de a informa Comisia, în timp util pentru a i se permite acesteia să
prezinte observații, în legătură cu orice planuri de acordare a unui ajutor.
(35) Cauza C-280/00, Altmark Trans GmbH și Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH („Altmark”), Rec.,
2003, p. I-7747, punctul 81.
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7.4. COMPATIBILITATEA AJUTORULUI

(162) Atât timp cât măsurile 2, 3 și 6 constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE,
compatibilitatea acestora trebuie să fie evaluată prin prisma excepțiilor prevăzute la alineatele (2) și (3) din
respectivul articol. Astfel cum se precizează în decizia de inițiere a procedurii, dată fiind natura măsurilor și a
dificultăților cu care se confruntă airBaltic, singurele criterii de compatibilitate pertinente par a fi cele privind
ajutoarele pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate în temeiul articolului 107
alineatul (3) litera (c) din TFUE, pe baza Liniilor directoare S&R și, în special, dispozițiile privind ajutoarele de
restructurare.
(163) Inițial, autoritățile letone au fost de părere că niciuna dintre măsurile respective nu presupunea existența unui
ajutor de stat. Cu toate acestea, pe baza îndoielilor exprimate de Comisie în decizia sa de inițiere a procedurii,
Letonia a furnizat argumente privind compatibilitatea acestor măsuri și a susținut că ele constituie un ajutor de
restructurare compatibil.
(164) În special, Letonia a furnizat, în luna decembrie 2013, un plan de restructurare actualizat, pe care l-a completat
prin declarațiile transmise la 28 ianuarie, 28 februarie și 24 martie 2014. Letonia observă că restructurarea
airBaltic a început la data de 18 aprilie 2011, când un prim plan a fost prezentat conducerii întreprinderii. Acest
prim plan, care a fost prezentat Comisiei, a identificat unele dintre deficiențele airBaltic și a stabilit că
întreprinderea avea nevoie de aproximativ [175 – 185] milioane EUR sub formă de capital social pentru a-și
reînnoi flota și pentru a putea concura în mod eficace cu transportatorii low-cost. Letonia susține că, începând
din aprilie 2011, au fost întreprinse mai multe acțiuni, inclusiv închiderea platformei airBaltic de la Vilnius și
suprimarea unor rute, demarând astfel procesul de restructurare a airBaltic. Pentru a garanta redobândirea profita
bilității airBaltic, a fost elaborat într-o etapă ulterioară un set cuprinzător de inițiative vizând veniturile,
operațiunile, rețeaua, flota și organizarea generală a întreprinderii (planul reShape).
(165) Acest prim plan a fost elaborat în 2011 și a inclus principalele aspecte financiare ale restructurării. Conform
autorităților letone, aceasta a antrenat încheierea acordului, conducând, în cele din urmă, la realizarea planului
reShape, în martie 2012.
(166) Argumentele invocate de Letonia vor fi examinate în cadrul următoarelor secțiuni.

7.4.1. Eligibilitate
(167) În conformitate cu punctul 33 din Liniile directoare S&R, numai întreprinderile aflate în dificultate în sensul
punctelor 9-13 din respectivele Linii directoare sunt eligibile pentru a beneficia de ajutoare de restructurare.
Comisia a conchis deja că airBaltic era o întreprindere aflată în dificultate, cel puțin începând din anul 2011 (a se
vedea considerentul 87 de mai sus).
(168) Punctul 12 din Liniile directoare S&R prevede că o întreprindere nou-creată nu este eligibilă pentru ajutor de
salvare sau de restructurare, chiar dacă poziția sa financiară inițială este precară. În principiu, o întreprindere este
considerată ca nou-creată în primii trei ani care urmează începerii operațiunilor în domeniul de activitate
respectiv. airBaltic a fost înființată în 1995 și nu poate fi considerată o întreprindere nou-creată. De asemenea,
airBaltic nu face parte dintr-un grup de întreprinderi în sensul punctului 13 din Liniile directoare S&R.
(169) Prin urmare, Comisia conchide că airBaltic este eligibilă pentru a beneficia de un ajutor de restructurare.

7.4.2. Validitatea planului de restructurare
(170) Comisia constată că restructurarea airBaltic a demarat în aprilie 2011, când conducerea întreprinderii a elaborat
un prim plan de restructurare. Acest plan s-a axat, în principal, pe optimizarea flotei și pe necesitatea de a înlocui
aeronavele companiei cu avioane mai performante, ceea ce reprezintă, de asemenea, un element crucial al
planului reShape, care a fost conceput ulterior. În același timp, platforma de la Vilnius a fost închisă. Câteva
săptămâni mai târziu, după revizuirea de către […], conducerea airBaltic a inclus în planul respectiv o reducere de
[8-12] % a personalului.
(171) Planul din 2011 a fost actualizat sub forma planului reShape, menționat mai sus, care a fost adoptat în mod
oficial în cursul primului trimestru al anului 2012. După cum se specifică la considerentul 164 de mai sus,
autoritățile letone au prezentat Comisiei, în decembrie 2013, un plan de restructurare care vizează actualizarea
planului reShape.
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(172) Comisia constată că planul de restructurare din aprilie 2011 a identificat principalele necesități ale airBaltic. Cu
toate că nu a fost finalizat, acest plan a constituit o primă bază pentru a determina nevoile airBaltic în materie de
restructurare și pentru a garanta faptul că această întreprindere își va redobândi viabilitatea. În plus, acesta a
reprezentat baza pentru planul reShape, care se afla în curs de elaborare la momentul semnării acordului (și
anume, la 3 octombrie 2011) și care a fost finalizat în martie 2012.
(173) În practica sa anterioară, Comisia a recunoscut că planurile de restructurare sunt definite în timp și a considerat
planurile inițiale ca fiind punctul de plecare al perioadei de restructurare. De exemplu, în decizia Varvaressos (36),
Comisia a considerat că măsurile de care a beneficiat respectiva întreprindere în perioada 2006-2009 trebuiau să
fie evaluate ca parte a unui proces continuu de restructurare bazat pe un plan de restructurare datând din 2009
(care acoperea perioada 2006-2011). Similar cu cazul airBaltic, planul de restructurare din 2009 al întreprinderii
Varvaressos a reprezentat evoluția unui „plan strategic și de activitate” datând din 2006.

7.4.3. Restabilirea viabilității pe termen lung
(174) În conformitate cu punctul 34 din Liniile directoare S&R, acordarea de ajutoare de restructurare trebuie să fie
condiționată de punerea în aplicare a unui plan de restructurare care trebuie aprobat de Comisie în toate cazurile
de ajutor individual. La punctul 35 se precizează că planul de restructurare, a cărui durată trebuie să fie cât mai
scurtă posibil, trebuie să restabilească viabilitatea pe termen lung a întreprinderii într-o perioadă de timp
rezonabilă și pe baza unor presupuneri realiste privind condițiile viitoare de funcționare.
(175) În temeiul punctului 36, planul trebuie să descrie circumstanțele care au condus la dificultățile întreprinderii și să
țină seama de situația actuală și de perspectivele de piață viitoare, cu scenarii care să prezinte ipoteze optimiste,
pesimiste și de bază.
(176) Planul trebuie să prevadă un reviriment al întreprinderii, care să îi permită acesteia ca, după finalizarea restruc
turării, să își acopere toate costurile, inclusiv costurile de amortizare și cheltuielile financiare. Rentabilitatea
estimată a capitalului trebuie să fie suficient de ridicată pentru a-i permite întreprinderii restructurate să
concureze pe piață pe baza propriilor forțe (punctul 37).
(177) Comisia constată că planul de restructurare descrie circumstanțele care au condus la dificultățile airBaltic, cauzate
în principal de criza economică mondială din perioada 2008-2009, care a avut un impact semnificativ în
regiunea Mării Baltice, afectând și sectorul transportului aerian.
(178) În plus, planul de restructurare precizează că strategia comercială urmărită în trecut, precum și o serie de decizii
luate de fosta conducere a airBaltic au accentuat dificultățile întreprinderii. În special, planul de restructurare
evidențiază că, în trecut, strategia comercială a airBaltic a fost focalizată exclusiv pe extindere, și nu pe rentabi
litate, expunând astfel întreprinderea unor cheltuieli excesiv de ridicate. În plus, costurile au fost majorate
considerabil din cauza flotei, care cuprindea patru tipuri diferite de aeronave, precum și din cauza nivelului
ridicat al costurilor aferente închirierii de aeronave. Au fost deschise rute fără ca rentabilitatea acestora să fie
evaluată în mod adecvat, multe dintre acestea fiind generatoare de pierderi.
(179) Planul de restructurare acoperă o perioadă de restructurare de 5 ani, care a demarat în aprilie 2011, și își
propune să restabilească viabilitatea pe termen lung a airBaltic până în aprilie 2016 cel mai târziu, cu toate că
scenariul de bază prevede redobândirea profitabilității de către airBaltic în 2014. Durata restructurării este, deci,
de maximum 5 ani, în conformitate cu practica anterioară aplicată în sectorul transportului aerian de
pasageri (37). Într-adevăr, Comisia a fost în mod constant de părere că, în circumstanțele economice actuale, este
important să se evite un simplu reviriment pe termen scurt, considerând, în schimb, că este important să se
creeze o bază solidă pentru viitoarea creștere economică. În acest context, stabilizarea necesară a rezultatelor în
materie de funcționare și de prestare de servicii va dura mai mulți ani.
(36) Decizia 2011/414/UE a Comisiei din 14 decembrie 2010 privind ajutorul de stat C 8/10 (ex N 21/09 și NN 15/10) pus în aplicare de
Grecia în favoarea Varvaressos S.A. [notificată cu numărul C(2010) 8923] (JO L 184, 14.7.2011, p. 9).
(37) A se vedea decizia Comisiei în cazul SA.30908 – CSA – Czech Airlines – Plan de restructurare, punctul 107, precum și decizia Comisiei
în cazul SA.33015 – Air Malta plc., punctul 93. A se vedea, de asemenea, Decizia 2010/137/EC a Comisiei din 28 august 2009 privind
ajutorul de stat C 6/09 (ex N 663/08) – Austria Austrian Airlines – Plan de restructurare [notificată cu numărul C(2009) 6686] (JO L 59,
9.3.2010, p. 1), punctul 296, precum și Decizia 2012/542/UE a Comisiei din 21 martie 2012 privind măsura SA.31479 (2011/C)
(ex 2011/N) pe care Regatul Unit intenționează să o pună în aplicare în favoarea Royal Mail Group [notificată cu numărul
C(2012) 1834] (JO L 279, 12.10.2012, p. 40), punctul 217.
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(180) Planul de restructurare scoate în evidență evoluția strategiei comerciale a airBaltic, care urmărește să devină o
companie aeriană hibridă, vizând clienții cu un randament mai mare, prin faptul că propune majoritatea
serviciilor oferite, în mod tradițional, de operatorii full-service, căutând, totodată, să atingă nivelul de rentabilitate
obținut, de regulă, de transportatorii low-cost. Această strategie a fost deja implementată, într-o foarte mare
măsură, de către noua conducere a întreprinderii, începând din octombrie 2011. În plus, planul de restructurare
are în vedere trei tipuri principale de măsuri de restructurare: (i) optimizarea veniturilor și a costurilor aferente
operațiunilor existente; (ii) reconfigurarea rețelei, ceea ce va duce la ajustări în materie de destinații, frecvențe și
orare în vederea optimizării RASK și CASK (38) la nivel de rută; și (iii) optimizarea rețelei și a flotei, având drept
obiectiv revizuirea și definirea dimensiunii optime a rețelei și a flotei. În total, au fost elaborate 13 inițiative
focalizate pe venituri și 13 inițiative axate pe costuri, în timp ce alte două inițiative au fost dezvoltate cu privire
la reconfigurarea rețelei și la reînnoirea flotei.

(181) În ceea ce privește optimizarea flotei, Comisia observă că flota airBaltic, diversificată și învechită, este mai puțin
eficientă din punctul de vedere al consumului de carburant și necesită o întreținere mai intensă decât cea a
concurenților săi, ceea ce se traduce prin costuri mai ridicate. În 2012 și 2013, airBaltic a decis să exploateze
doar o parte din aeronavele sale disponibile, pentru a-și reduce costurile. În 2013, airBaltic a adăugat două
aeronave Bombardier Q400 la flota sa pentru a compensa parțial pierderile în materie de capacitate rezultate din
suprimarea aparatelor Fokker și Boeing 757. Mai mult, în vederea înlocuirii flotei, contractele de leasing aflate în
vigoare au fost renegociate în condiții mai avantajoase, până când noul Bombardier CS300 va fi disponibil în […]
sau […]. Până la sfârșitul anului 2014, airBaltic va exploata 25 de aeronave și se va menține la acest nivel până la
sfârșitul perioadei de restructurare, în 2016. În termeni generali, aceasta își va reduce flota cu 27 % în timpul
perioadei de restructurare.

(182) În ceea ce privește reconfigurarea rețelei, Comisia remarcă faptul că în 2013, noua rețea a generat alte
[16-21] milioane LVL ([22,7-29,8] milioane EUR) la nivelul C1 (39) față de anul precedent, printre altele ca
urmare a suprimării unor rute nerentabile (de exemplu […]) și a reducerii frecvențelor ([…] pe […], […] și […]).

(183) Printre inițiativele referitoare la venituri se numără introducerea de noi structuri tarifare sau optimizarea structurii
suplimentelor pentru bagaje. În plus, se va încuraja check-in-ul on-line, în timp ce remunerația membrilor
echipajului de cabină și a celor din echipa de vânzare se va baza pe principiul remunerației flexibile. În ceea ce
privește inițiativele referitoare la costuri, acestea includ renegocierea prețurilor carburantului cu furnizorii actuali
și a contractelor aferente verificării și reviziei motoarelor, optimizarea închirierilor, precum și reducerea costurilor
de hangar și a costurilor legate de cazarea la hotel a membrilor de echipaj. De asemenea, vor fi renegociate
acordurile cu furnizorii de servicii de handling la sol, aflate în vigoare în prezent.

(184) Majoritatea măsurilor de restructurare descrise la punctele precedente au fost deja puse în aplicare. Ca urmare a
inițiativelor referitoare la optimizarea veniturilor, la reducerea costurilor, la reînnoirea flotei și la reconfigurarea
rețelei, airBaltic a încheiat anul 2012 cu un EBIT negativ de 30 de milioane LVL (42,47 milioane EUR), față de un
EBIT negativ înscris în buget, în valoare de 38 de milioane LVL (53,8 milioane EUR). În 2013, EBIT negativ a fost
redus la 7,7 milioane LVL (10,9 milioane EUR), un rezultat care a fost, de asemenea, peste cel scontat. Se
estimează că întreprinderea va atinge pragul de rentabilitate în 2014 și va rămâne rentabilă în anii următori, EBIT
atingând nivelul de [1-3] milioane LVL ([1,4-4,2] milioane EUR) în 2014 și de [9-12] milioane LVL
([12,8-17] milioane EUR) în 2016. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) ar trebui să atingă [3-6] % până în
2014 și [18-21] % până în 2016.

(185) Planul de restructurare conține previziunile financiare revizuite pe baza unor scenarii diferite, respectiv realist,
pesimist și optimist, care sunt întemeiate pe ipoteze fiabile. De exemplu, scenariul realist presupune o creștere a
pieței de [6-8] %, limitând totodată creșterea airBaltic la [1-3] % în 2014 și la [2-4] % în 2015 și în 2016, cu o
rată a inflației de [1-3] % pe an și cu creșterea costurilor carburanților, trecând de la [950-1 000] USD/t în 2014
la [1 000-1 050] USD/t în 2016. Coeficientul de încărcare variază între [69-71] % în 2014 și [71-75] % în
2016. În acest scenariu, punerea în aplicare a inițiativelor va permite airBaltic să atingă pragul de rentabilitate în
2014 {cu EBIT de [1-3] milioane LVL ([1,4-4,2] milioane EUR)}, iar întreprinderea va rămâne în continuare
rentabilă, cu EBIT de [6-9] milioane LVL ([8,5-12,8] milioane EUR) în 2015 și de [9-12] milioane LVL în 2016
([12,8-17] milioane EUR).
(38) Veniturile per număr de locuri disponibile pe kilometru (RASK) și, respectiv, costul per număr de locuri disponibile pe kilometru
(CASK).
(39) A se vedea considerentul 194 de mai jos.
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(186) În toate scenariile, EBIT aferent airBaltic ar fi pozitiv până în 2016, oscilând între [10-15] milioane LVL
([14,2-21,3] milioane EUR) în scenariul optimist și [5-10] milioane LVL ([7,1-14,2] milioane EUR) în scenariul
pesimist. Scenariile fac, de asemenea, obiectul unei analize de sensibilitate pentru a evalua riscurile și impactul
eventual al acestora până în 2016, în special având în vedere riscurile valutare (aprecierea/deprecierea USD față
de LVL și EUR) și evoluția coeficienților de încărcare, a prețurilor de piață ale carburantului, a randamentului și a
numărului de pasageri.
(187) Comisia a evaluat planul de restructurare și consideră că acesta ar trebui să îi permită airBaltic să își redobân
dească viabilitatea pe termen lung până în aprilie 2016 cel mai târziu. Planul de restructurare conține o evaluare
detaliată a circumstanțelor care au dus la dificultățile airBaltic, care sunt remediate în mod corespunzător cu
ajutorul măsurilor de restructurare sub formă de inițiative axate pe venituri și pe costuri, precum și inițiative în
domeniul reconfigurării rețelei și al reînnoirii flotei.
(188) În plus, Comisia consideră că planul de restructurare prezentat de Letonia cuantifică în mod adecvat impactul
diferitelor măsuri de restructurare, că ipotezele sunt adecvate și adaptate la contextul din sectorul transportului
aerian de pasageri și că viabilitatea este prevăzută la niveluri adecvate în cadrul tuturor scenariilor pe parcursul
întregii perioade de restructurare. Analiza de sensibilitate este adecvată și arată că impactul asupra EBIT al
factorilor luați în considerare ar fi limitat.
(189) Prin urmare, având în vedere măsurile de restructurare semnificative adoptate și progresul înregistrat până la
momentul actual, Comisia consideră că planul de restructurare va permite airBaltic să își restabilească viabilitatea
pe termen lung într-o perioadă de timp rezonabilă.
(190) În plus, elementele de probă furnizate de Letonia arată că airBaltic este în prezent pe cale de a îndeplini cele mai
multe dintre obiectivele stabilite în planul de restructurare, ceea ce reprezintă un indicator suplimentar al
fiabilității acestui plan.

7.4.4. Evitarea denaturărilor nejustificate ale concurenței (măsuri compensatorii)
(191) Conform punctului 38 din Liniile directoare S&R, trebuie adoptate măsuri compensatorii pentru a garanta că
efectele negative asupra condițiilor comerciale sunt reduse la un nivel acceptabil. Respectivele măsuri pot
cuprinde vinderea de active, reducerea capacității sau a prezenței pe piață, precum și reducerea barierelor la
intrarea pe piețele în cauză (punctul 39).
(192) În această privință, închiderea activităților generatoare de pierderi, care ar fi, în orice caz, necesară pentru
restabilirea viabilității, nu va fi considerată o reducere de capacitate sau de prezență pe piață atunci când se
evaluează măsurile compensatorii (punctul 40).
(193) Letonia propune, ca măsuri compensatorii pentru airBaltic, anularea unor rute profitabile, ceea ce antrenează o
reducere a capacității, precum și suprimarea unor perechi de sloturi pe aeroporturi coordonate.
(194) Pe lângă renunțarea la rutele neprofitabile, care este un demers necesar pentru redobândirea viabilității, planul de
restructurare prevede suprimarea a 14 rute profitabile (40) în ceea ce privește marja de contribuție C1. Potrivit
practicii Comisiei, sunt considerate profitabile acele rute care au avut o marjă pozitivă de contribuție C1 în anul
anterior suprimării lor (41). Contribuția C1 ține seama de costurile referitoare la zboruri, pasageri și distribuție (și
anume, costurile variabile) aferente fiecărei rute individuale. Contribuția C1 reprezintă un indicator corespunzător,
întrucât ia în considerare toate costurile legate în mod direct de ruta în cauză. Rutele cu o contribuție C1 pozitivă
acoperă nu numai costurile lor variabile, ci contribuie și la costurile fixe ale întreprinderii.
(195) În ceea ce privește capacitatea, planul de restructurare prevede că, prin urmare, capacitatea totală a întreprinderii
era de [5-5,5] miliarde ASK în aprilie 2011, în timp ce la sfârșitul perioadei de restructurare, în aprilie 2016,
capacitatea airBaltic ar trebui să fie de [4-4,5] miliarde ASK, echivalentul unei reduceri de [17-20] %. Comisia
observă în această privință că, în principal în contextul redobândirii viabilității pe termen lung, flota va fi redusă
de la 34 de aeronave în aprilie 2011 la 25 de aeronave până la sfârșitul anului 2014 și se va menține la acest
nivel până la sfârșitul perioadei de restructurare, în aprilie 2016 (a se vedea considerentul 181 de mai sus). În
cazul în care sunt luate în considerare numai rutele profitabile, reducerea capacității este de [7-10] %.
(40) Și anume, rutele dintre […]. Comisia înțelege că suprimarea acestor rute reprezintă o măsură pur compensatorie, deoarece nimic nu lasă
să se întrevadă faptul că acestea au fost închise ca o consecință necesară a reducerii flotei.
(41) A se vedea decizia Comisiei în cazul SA.30908 – CSA – Czech Airlines – Plan de restructurare, punctele 130 și 131.
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(196) Mai mult, Comisia observă că airBaltic a anulat mai multe zboruri cu plecare din aeroporturile coordonate
integral (42) din […]. Ca urmare a acestei situații, […] perechi de sloturi la aeroporturi coordonate integral au fost
abandonate în 2011 și 2012, ceea ce creează noi oportunități comerciale pentru companiile aeriene concurente,
care pot să exploateze rutele cu plecare și cu sosire pe aeroporturile respective, intensificându-și prezența pe
acestea.
(197) Atunci când evaluează dacă măsurile compensatorii sunt adecvate, Comisia va ține seama de structura pieței și de
condițiile de concurență pentru a se asigura că măsurile respective nu duc la o deteriorare a structurii pieței
(punctul 39 din Liniile directoare S&R). Măsurile compensatorii trebuie să fie proporționale cu efectele de
denaturare ale ajutorului de stat, în special cu mărimea și cu importanța relativă a întreprinderii pe piața sau pe
piețele sale. Gradul de reducere trebuie stabilit de la caz la caz (punctul 40 din Liniile directoare S&R).
(198) Comisia constată că airBaltic este un actor de foarte mică anvergură pe piața europeană a transporturilor aeriene,
reprezentând 0,5 % din producția întregului sector al transportului aerian european.
(199) În plus, Comisia estimează că reducerea de [7-10] % a capacității aferente airBaltic nu este nesemnificativă, având
în vedere dimensiunea relativ mică a airBaltic, comparativ cu capacitatea de producție a sectorului european al
transportului aerian și cu performanța, în materie de pasageri, a acestui sector. Pentru un transportator relativ
mic precum airBaltic, o reducere suplimentară a capacității și a flotei ar putea periclita redobândirea viabilității
sale pe termen lung, fără a oferi oportunități comerciale semnificative pe piață pentru concurenții săi. În plus,
deși airBaltic este cel mai mare transportator aerian din Letonia, cota sa de piață la Riga va scădea de la
[65-70] % în 2011 la [55-60] % în 2016.
(200) În plus, Comisia constată că Letonia reprezintă o zonă asistată, eligibilă pentru obținerea de ajutoare regionale
pentru investiții în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE (43). În conformitate cu punctul 56 din
Liniile directoare S&R, „condițiile de autorizare a ajutorului [în zonele asistate] pot fi mai puțin severe în ceea ce privește
punerea în aplicare a măsurilor compensatorii și mărimea contribuției beneficiarului. Dacă necesitățile dezvoltării regionale o
justifică, în cazurile în care o reducere a capacității sau a prezenței pe piață par a fi cea mai potrivită măsură de evitare a
denaturărilor excesive ale concurenței, reducerea solicitată va fi mai mică în zonele asistate decât în zonele neasistate”.
(201) De asemenea, Comisia a luat în considerare particularitățile prezentului caz atunci când a evaluat caracterul
adecvat al măsurilor compensatorii propuse, ținând seama de poziția geografică periferică a Letoniei și de gradul
de accesibilitate al acestei țări în raport cu celelalte țări ale Uniunii Europene. În acest sens, Comisia constată că
sistemul feroviar leton utilizează, în mare majoritate, ecartamentul rusesc, care este mai larg decât ecartamentul
standard utilizat în cea mai mare parte a UE, creând astfel probleme de interoperabilitate cu țările învecinate din
UE. Transportul maritim pare să ofere, de asemenea, un grad redus de substituibilitate cu transportul aerian, în
special în ceea ce privește transportul de pasageri. În cele din urmă, Comisia constată că cele mai apropiate
aeroporturi internaționale care sunt accesibile cu mijloace de transport terestru sunt cele din Vilnius și Tallinn,
care se află la aproximativ 300 de km distanță de Riga, nereprezentând deci platforme alternative adecvate, în
special pentru pasagerii care călătoresc în interes de afaceri.
(202) Prin urmare, Comisia este de părere că măsurile compensatorii adoptate de airBaltic, mai precis reducerea cu
[7-10] % a capacității și suprimarea de sloturi în aeroporturi coordonate, sunt acceptabile în contextul cazului de
față. Măsurile compensatorii propuse de Letonia sunt, prin urmare, suficiente în temeiul Liniilor directoare S&R
pentru a garanta că efectele negative asupra condițiilor comerciale, care rezultă din acordarea unui ajutor de
restructurare în favoarea airBaltic, sunt reduse la un nivel acceptabil.

7.4.5. Limitarea la minimum a ajutorului (contribuția proprie)
(203) Conform punctului 43 din Liniile directoare S&R, pentru a limita cuantumul ajutorului la minimul absolut
necesar, beneficiarul trebuie să asigure o contribuție semnificativă la costurile aferente restructurării, folosind
resursele proprii. Această contribuție poate include vânzarea de active care nu sunt esențiale pentru supraviețuirea
întreprinderii sau finanțări externe obținute în condiții de piață.
(42) Aeroporturile coordonate integral sunt definite la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie
1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare (JO L 14, 22.1.1993, p. 1). Conform
articolului 3 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, aceste aeroporturi se confruntă, cel puțin în anumite perioade, cu
constrângeri legate de capacitate.
(43) A se vedea decizia Comisiei din 13 septembrie 2006 în cazul privind ajutorul de stat N 447/2006 – Letonia – Harta ajutoarelor
regionale 2007-2013.
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(204) Contribuția proprie trebuie să fie reală, și anume efectivă, excluzând toate profiturile viitoare, cum ar fi fluxurile
de numerar (punctul 43 din Liniile directoare S&R). Evident, contribuția proprie nu trebuie să includă niciun alt
ajutor de stat. În cazul întreprinderilor mari, Comisia consideră, de regulă, că o contribuție de cel puțin 50 % din
costurile de restructurare este corespunzătoare. Cu toate acestea, în circumstanțe excepționale și în situații
deosebit de dificile, Comisia poate accepta o contribuție proprie mai redusă (punctul 44 din Liniile directoare
S&R).
(205) Planul de restructurare estimează costurile de restructurare la [150-170] milioane LVL ([214-242] milioane EUR),
bazate pe fondurile necesare pentru rambursarea împrumuturilor părților terțe {[5-15] milioane LVL
([7,1-21,3] milioane EUR)}, pe compensarea pierderilor care rezultă din eliminarea treptată și suprimarea
anumitor aeronave {[15-25] milioane LVL ([21,3-35,5] milioane EUR)}, pe provizioane pentru creanțele incerte
pe care întreprinderea nu ar fi în măsură să le recupereze {[5-10] milioane LVL ([7,1-15,3] milioane EUR)}, pe
indemnizații de șomaj {[1-4] milioane LVL ([1,4-5,6] milioane EUR)}, pe achiziționarea de noi aeronave, în special
[…] Bombardier Q400NG și […] Boeing 737-500 {pentru o sumă totală de [50-60] milioane LVL
([71,1-85,3] milioane EUR)}, pe răscumpărarea mărcilor comerciale de la BAS {[5-15] milioane LVL
([7,1-21,3] milioane EUR)}, pe datorii extrabilanțiere neprevăzute rezultate dintr-o creanță de la
[…] {[5-15] milioane LVL ([7,1-21,3] milioane EUR)}, precum și pe o sumă de [45-55] milioane LVL
([64-78,2] milioane EUR) care să permită amortizarea pierderilor preconizate până la redobândirea profitabilității
de către airBaltic.
(206) Având în vedere costurile de restructurare totale, care se ridică la [150-170] milioane LVL ([214-242] milioane
EUR), planul de restructurare prevede o contribuție proprie a airBaltic în valoare de [100-110] milioane LVL
([141-155] milioane EUR), și anume [60-70] % din costurile de restructurare totale. Contribuția proprie se
defalchează după cum urmează:
(i)

injecții de capital privat [20-30] milioane LVL ([28,4-42,6] milioane EUR) acordate de BAS și de investitorii
privați THC și […] în perioada aprilie-septembrie 2011. Această sumă include […] milioane LVL
([…] milioane EUR) sub forma unei facilități de lichiditate acordate de […] în martie și în mai 2011 pentru
achiziționarea de piese de schimb de la airBaltic; plăți în avans în valoare de […] milioane LVL ([…] milioane
EUR) și […] milioane LVL ([…] milioane EUR) în capitalurile proprii ale airBaltic, realizate de […] și,
respectiv, de […]; precum și [6-8] milioane LVL ([8,5-12,3] milioane EUR) din partea Transatlantic Holdings,
sumă care decurge dintr-un acord de cumpărare de acțiuni;

(ii) împrumuturi private în valoare de [20-30] milioane LVL ([28,4-42,6] milioane EUR) acordate de BAS după
încheierea acordului, și anume împrumutul BAS [14 milioane LVL (19,82 milioane EUR)] și un împrumut
finanțat de vânzător în valoare de [5-15] milioane LVL ([7,1-21,3] milioane EUR) pentru răscumpărarea de
mărci comerciale;
(iii) contracte de închiriere aferente unor aeronave noi evaluate la [45-55] milioane LVL ([64-78] milioane EUR);
(iv) suma de […] milioane LVL ([…] milioane EUR) dintr-o reducere parțială a valorii contabile a datoriei care
rezultă din restructurarea datoriei airBaltic, convenită cu Latvijas Krājbanka și Snoras în martie 2014.
(207) În ceea ce privește injecțiile de capital privat menționate la punctul (i) de mai sus, Letonia a demonstrat că BAS a
efectuat plăți în avans în capitalul propriu al întreprinderii, în valoare de [7-9] milioane LVL ([10-13] milioane
EUR) în perioada iunie-iulie 2011. Comisia este de părere că aceste plăți constituie o contribuție proprie în sensul
punctului 43 din Liniile directoare S&R, întrucât BAS era un operator privat de pe piață, iar Comisia nu are
motive să considere că acesta nu a acționat în conformitate cu logica pieței. Aceeași concluzie se aplică și sumei
de [6-8] milioane LVL ([8,5-12,3] milioane EUR) acordată de Transatlantic Holdings în schimbul a […] acțiuni
scadente și neachitate deținute la airBaltic, operațiune care a avut loc în septembrie 2011.
(208) În ceea ce privește punctul (ii) de mai sus, Comisia estimează că împrumutul în valoare de 14 milioane LVL
(19,82 milioane EUR) acordat de BAS, și anume împrumutul BAS, reprezintă o finanțare externă acordată în
condiții de piață, care poate fi considerată drept contribuție proprie din partea unui investitor privat, care era
acționar al întreprinderii la momentul respectiv.
(209) În ceea ce privește contractele de închiriere a unor noi aeronave în valoare de [45-55] milioane LVL
([64-78] milioane EUR) [a se vedea punctul (iii) de mai sus], planul de restructurare explică faptul că airBaltic a
încheiat, în martie 2013, noi contracte de închiriere de aeronave cu contrapărți private, în cadrul programului
său de reducere și de optimizare a flotei. Contractele se referă la închirierea netă a […] aeronave Bombardier
Dash 8 Q400NG pentru o perioadă de 10 ani, pentru o sumă totală de aproximativ […] milioane USD
([…] milioane EUR), reprezentând o chirie lunară de aproximativ […] USD ([…] EUR).
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(210) Conform planului de restructurare, contractul de închiriere a fost acordat în condiții de piață de către […]. Chiria
lunară este destinată să acopere amortizarea prețului de achiziție minus valoarea reziduală a aeronavei în cauză la
sfârșitul anului 10 (plus o anumită majorare a valorii contabile pentru a acoperi […] costurile de finanțare și de
exploatare aferente, precum și o marjă de profit), ceea ce este deci, efectiv, echivalentul prețului de achiziție a noii
aeronave.
(211) Comisia ia act de faptul că contractele de închiriere reprezintă, în sine, o modalitate standard de finanțare în
sectorul transportului aerian și pot fi echivalate cu împrumuturi acordate unei întreprinderi aflate în proces de
restructurare. Faptul că există garanții reale care acoperă o parte semnificativă a împrumutului nu exclude posibi
litatea ca împrumutul să fie considerat drept o „contribuție proprie”. În plus, Letonia a confirmat faptul că
contractele de închiriere fac obiectul unei garantări standard (și anume, posibilitatea de a confisca aeronava în
cazul nerespectării obligațiilor de plată și depunerea unei garanții în numerar). Prin urmare, locatorul suportă un
anumit grad de risc, dat fiind că ar suferi pierderi considerabile în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către
airBaltic, din cauza pierderii imediate a veniturilor provenite din închiriere, situație care se perpetuează până în
momentul în care aeronava poate face obiectul unei reînchirieri de către un nou client, precum și din cauza
cheltuielilor aferente reconfigurării aeronavei pentru noul operator (44).
(212) Pe baza celor de mai sus, Comisia constată că din contractele de închiriere reiese faptul că airBaltic a fost în
măsură să obțină o finanțare externă în condiții de piață. Prin urmare, contractele de închiriere pot fi considerate
ca o dovadă a faptului că piața are încredere în viabilitatea pe termen lung a airBaltic, întrucât respectivele
contracte nu sunt acoperite decât de o garanție reală de tip standard, finanțatorul fiind expus în continuare unui
anumit grad de risc. Acest lucru este în conformitate cu punctul 43 din Liniile directoare S&R, care prevede că
contribuția proprie ar trebui să provină dintr-o finanțare externă obținută în condiții de piață și că aceasta este un
indiciu că piața crede în fezabilitatea redobândirii prevăzute a viabilității. Prin urmare, Comisia consideră că
închirierile în valoare de [45-55] milioane LVL ([64-78] milioane EUR) constituie o parte a contribuției proprii.
Aceasta este, de altfel, în conformitate cu practica anterioară a Comisiei, în ceea ce privește, de exemplu, cazul
Czech Airlines (45).
(213) Cu toate acestea, Comisia are îndoieli în ceea ce privește anumite tipuri de contribuție proprie propuse în planul
de restructurare, astfel cum se explică mai jos.
(214) În ceea ce privește plata în avans în valoare de […] milioane LVL ([…] milioane EUR) în capitalurile proprii ale
airBaltic, realizată de […] în iulie 2011, din informațiile furnizate de Letonia reiese că aceasta este direct legată de
măsura 6, care, după cum s-a concluzionat, presupune un ajutor de stat. Prin urmare, plata în avans în
capitalurile proprii ale airBaltic realizată de […] nu poate fi considerată drept o contribuție proprie, care trebuie
neapărat să nu implice un ajutor.
(215) În ceea ce privește facilitatea de lichiditate în valoare de […] milioane LVL ([…] milioane EUR) acordată de […] în
perioada aprilie-iunie 2011 pentru achiziționarea de piese de schimb, autoritățile letone nu au furnizat elemente
de probă care să îi permită Comisiei să aibă o viziune clară asupra acestei măsuri și a semnificației sale din
punctul de vedere al încrederii în redobândirea viabilității beneficiarului. Prin urmare, Comisia nu este în măsură
să conchidă cu certitudine că această facilitate poate fi considerată drept o contribuție proprie.
(216) În ceea ce privește împrumutul finanțat de vânzător, în valoare de [5-15] milioane LVL ([7,1-21,3] milioane
EUR), acordat de BAS în favoarea airBaltic pentru răscumpărarea mărcilor comerciale, Letonia nu a furnizat nicio
dovadă care să ateste că respectivul împrumut a fost efectiv acordat.
(217) Pe baza celor de mai sus, Comisia estimează că nu pot fi considerate drept o contribuție proprie plata în avans în
capitalurile proprii ale airBaltic în valoare de […] milioane LVL ([…] milioane EUR), realizată de […] în iulie
2011, facilitatea de lichiditate în valoare de […] milioane LVL ([…] milioane EUR) acordată de […] în perioada
aprilie-iunie 2011 pentru achiziționarea de piese de schimb și împrumutul finanțat de vânzător, în valoare de
[5-15] milioane LVL ([7,1-21,3] milioane EUR) acordat de BAS în favoarea airBaltic pentru răscumpărarea
mărcilor comerciale și reducerea parțială a valorii contabile a datoriei în valoare de […] milioane LVL
([…] milioane EUR). De asemenea, Comisia se îndoiește, în special din cauza informațiilor neconcludente
furnizate în această privință (natura neclară a datoriilor în cauză, printre care mai multe creanțe și mărcile
comerciale ale airBaltic), că reducerea parțială a valorii contabile a datoriei, în valoare de […] milioane LVL
([…] milioane EUR), efectuată de cele două bănci, poate fi considerată ca o contribuție proprie.
(218) În orice caz, Comisia constată că celelalte măsuri propuse drept contribuție proprie sunt totuși în conformitate cu
punctul 43 din Liniile directoare S&R și că nivelul contribuției proprii este, așadar, acceptabil. Acestea se ridică la
[75-85] milioane LVL ([107-120] milioane EUR), ceea ce reprezintă aproximativ [48-50] % din costurile de
(44) Costurile totale aferente transformării unei aeronave exploatate de către un operator care nu își îndeplinește obligațiile, astfel încât
aceasta să respecte cerințele de livrare către un nou client, pot atinge cu ușurință […] % din valoarea contabilă a aeronavei.
(45) A se vedea decizia Czech Airlines, punctele 119 și 145.
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restructurare. Pentru o întreprindere mare precum airBaltic, nivelul contribuției proprii ar trebui să fie, în mod
normal, de 50 %. Cu toate acestea, în conformitate cu punctul 56 din Liniile directoare S&R, Comisia poate fi
mai puțin strictă în ceea ce privește importanța contribuției proprii în zonele asistate, după cum a fost cazul
Letoniei la momentul în care au fost acordate măsurile (a se vedea considerentul 200 de mai sus).
(219) Prin urmare, Comisia consideră că cerințele menționate la punctul 43 din Liniile directoare S&R au fost
îndeplinite.
7.4.6. Principiul „pentru prima și ultima dată”
(220) În cele din urmă, punctul 72 din Liniile directoare S&R, care prevede că o întreprindere care a beneficiat de un
ajutor de salvare și de restructurare în ultimii zece ani nu este eligibilă pentru ajutor de salvare sau de restruc
turare (principiul „pentru prima și ultima dată”), trebuie respectat.
(221) Întrucât măsurile 1, 4 și 5 nu comportă un ajutor de stat, acestea nu trebuie luate în considerare în sensul
principiului „pentru prima și ultima dată”. Mai mult, autoritățile letone au confirmat că airBaltic nu a beneficiat
de niciun ajutor de salvare sau de restructurare în ultimii 10 ani. Prin urmare, Comisia consideră că principiul
„pentru prima și ultima dată” este respectat.
7.5. CONCLUZIE REFERITOARE LA MĂSURILE 2, 3 ȘI 6

(222) Având în vedere cele de mai sus, Comisia constată că Letonia a pus în aplicare în mod ilegal măsurile 2, 3 și 6 în
favoarea airBaltic, cu încălcarea articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Cu toate acestea, Comisia consideră că măsurile și planul de restructurare respectă condițiile impuse de Liniile
directoare S&R. Prin urmare, Comisia consideră că ajutorul este compatibil cu piața internă.
(223) În cele din urmă, Comisia constată că Letonia a acceptat ca prezenta decizie să fie adoptată și notificată în limba
engleză,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Primul împrumut din partea statului, în valoare de 16 milioane LVL, acordat de către Republica Letonia în favoarea
airBaltic în 2011, precum și achiziționarea de către stat a obligațiunilor cu cupon 0 % emise de airBaltic în aprilie 2010
și plata, în favoarea airBaltic, a sumei de 2,8 milioane EUR din partea Latvijas Krājbanka, efectuată în noiembrie 2011,
nu constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 2
Cel de al doilea împrumut din partea statului, în valoare de 67 de milioane LVL, majorarea capitalului airBaltic, pe care
Republica Letonia a efectuat-o în 2011, precum și atribuirea către airBaltic a unei creanțe în valoare de 5 milioane EUR,
efectuată de către Republica Letonia în 2012, constituie ajutoare de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Aceste ajutoare de stat sunt compatibile cu piața internă în sensul articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează Republicii Letonia.

Adoptată la Bruxelles, 9 iulie 2014.
Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Vicepreședinte
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DECIZIA (UE) 2015/1092 A COMISIEI
din 23 iulie 2014
privind ajutoarele de stat SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/NN) SA.36658 (2014/NN), SA.37156
(2014/NN), SA.34534 (2012/NN) puse în aplicare de Grecia pentru Grupul Banca Națională a
Greciei în legătură cu:
— recapitalizarea și restructurarea National Bank of Greece S.A.;
— rezoluția First Business Bank S.A. printr-un ordin de transfer către National Bank of
Greece S.A.;
— rezoluția Probank S.A. printr-un ordin de transfer către National Bank of Greece S.A.;
— rezoluția Băncii Cooperatiste Lesbos/Limnos, a Băncii Cooperatiste Achaia și a Băncii
Cooperatiste Lamia
[notificată cu numărul C(2014) 5201]
(Numai textul în limba engleză este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,
având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),
după ce statele membre și alte părți interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile
menționate,
întrucât:
1. PROCEDURA
1.1. PROCEDURA PRIVIND GRUPUL BANCA NAȚIONALĂ A GRECIEI (1) („BANCA”)

(1)

Prin decizia din 19 noiembrie 2008, Comisia a aprobat un program intitulat „Măsuri de sprijin pentru instituțiile
de credit din Grecia” (denumit în continuare „schema de sprijinire a băncilor elene”) conceput pentru a se asigura
stabilitatea sistemului financiar al Greciei. Schema de sprijinire a băncilor elene permite acordarea de ajutor în
cadrul celor trei măsuri din care este alcătuită, și anume o măsură de recapitalizare, o măsură de garantare și o
măsură de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat (2).

(2)

Considerentul 14 din decizia din 19 noiembrie 2008 prevede notificarea către Comisie a unui plan de restruc
turare în ceea ce privește beneficiarii măsurii de recapitalizare.

(3)

În mai 2009, Banca a fost recapitalizată în baza măsurii de recapitalizare din cadrul schemei de sprijinire a
băncilor elene.

(4)

La 2 august 2010, autoritățile elene au prezentat Comisiei un plan de restructurare a Băncii. Comisia a înregistrat
planul și actualizările sale ulterioare, precum și informațiile suplimentare prezentate de autoritățile elene în cazul
SA.30342 (PN 26/2010) și ulterior în cazul SA.32788 (2011/PN).

(5)

În decembrie 2011, Banca a fost recapitalizată din nou de Grecia în temeiul măsurii de recapitalizare. La
22 decembrie 2011, Comisia a aprobat a doua recapitalizare a Băncii (3).

(1) National Bank of Greece S.A. și toate filialele sale.
(2) Decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008 în cazul ajutorului de stat N 560/08 „Măsuri de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia”
(JO C 125, 5.6.2009, p. 6). Cazului i-a fost atribuit numărul SA.26678 (N 560/08). Schema a fost ulterior prelungită și modificată, astfel
cum este descris în nota de subsol 4.
(3) A se vedea Decizia Comisiei din 22 decembrie 2011 în cazul ajutorului de stat SA.34064 (11/N) „A doua recapitalizare de salvare a BNG
în cadrul schemei de recapitalizare a băncilor elene” (JO C 99, 3.4.2012, p. 4).

L 183/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.7.2015

(6)

Banca a beneficiat în mod repetat de garanții de stat pentru titluri de creanță și creditare prin emisiunea de
obligațiuni garantate de stat în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene (4). De asemenea, Banca a beneficiat
de injecții de capital de urgență garantate de stat („ELA garantate de stat”).

(7)

La 18 martie 2012, Banca Greciei a procedat la retragerea licențelor a trei bănci cooperatiste („cele trei bănci
cooperatiste”), anume Banca Cooperatistă Lesbos/Limnos („Banca Lesbos/Limnos”), Banca Cooperatistă Achaia
(„Banca Achaia”) și Banca Cooperatistă Lamia („Banca Lamia”), iar acestea au intrat în lichidare.

(8)

Comisia a înregistrat informațiile primite în mod informal din partea Greciei cu privire la procedura de rezoluție
a băncilor cooperatiste sub forma cazului SA.34534 (2012/NN).

(9)

La 23 martie 2012, Banca Greciei a dat curs transferului datoriilor selectate ale celor trei bănci cooperatiste către
Bancă și a determinat valoarea deficitelor de finanțare (5) care ar urma să fie acoperite de la Fondul elen de
stabilitate financiară („HFSF”) în conformitate cu Legea nr. 4051/2012 (6). Deficitele de finanțare au fost egale cu
valoarea datoriilor transferate întrucât nu a existat niciun transfer de active ale celor trei bănci cooperatiste.

(10)

La 20 aprilie 2012, HFSF a prezentat Băncii o scrisoare de angajament în sensul participării la majorarea
planificată a capitalului Băncii. La 28 mai 2012, HFSF a acordat Băncii o recapitalizare-punte în valoare de
7 430 de milioane EUR („prima recapitalizare-punte”).

(11)

În mai 2012, autoritățile elene au notificat Comisiei scrisoarea de angajament, care a fost transmisă Băncii de
către HFSF. Comisia a înregistrat scrisoarea ca ajutor nenotificat [cazul SA.34824 (2012/NN)], întrucât măsura
fusese deja pusă în aplicare.

(12)

La 27 iulie 2012, Comisia a inițiat o procedură oficială de investigare privind prima recapitalizare-punte („decizia
de inițiere a procedurii privind BNG”) (7).

(4) La 2 septembrie 2009, Grecia a notificat o serie de modificări ale măsurilor de sprijin și o prelungire până la 31 decembrie 2009, care au
fost aprobate la 18 septembrie 2009 [a se vedea Decizia Comisiei din 18 septembrie 2009 privind ajutorul de stat N 504/09 „Prelungirea
și modificarea măsurilor de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 264, 6.11.2009, p. 5)]. La 25 ianuarie 2010, Comisia a
aprobat o a doua prelungire a măsurilor de ajutor până la 30 iunie 2010 [a se vedea Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2010 privind
ajutorul de stat N 690/09 „Prelungirea măsurilor de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 57, 9.3.2010, p. 6)]. La 30 iunie
2010, Comisia a aprobat o serie de modificări ale măsurilor de sprijin și o prelungire până la 31 decembrie 2010 [a se vedea Decizia
Comisiei din 30 iunie 2010 privind ajutorul de stat N 260/10 „Prelungirea măsurilor de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia”
(JO C 238, 3.9.2010, p. 3)]. La 21 decembrie 2010, Comisia a aprobat o prelungire a măsurilor de sprijin până la 30 iunie 2011 [a se
vedea Decizia Comisiei din 21 decembrie 2010 privind ajutorul de stat SA.31998 (2010/N) „Cea de a patra prelungire a măsurilor de
sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 53, 19.2.2011, p. 2)]. La 4 aprilie 2011, Comisia a aprobat o modificare [a se vedea
Decizia Comisiei din 4 aprilie 2011 privind ajutorul de stat SA.32767 (11/N) „Modificarea măsurilor de sprijin pentru instituțiile de
credit din Grecia” (JO C 164, 2.6.2011, p. 8)]. La 27 iunie 2011, Comisia a aprobat o prelungire a măsurilor de sprijin până la
31 decembrie 2011 [a se vedea Decizia Comisiei din 27 iunie 2011 privind ajutorul de stat SA.33153 (11/N) „A cincea prelungire a
măsurilor de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 274, 17.9.2011, p. 6)]. La 6 februarie 2012, Comisia a aprobat o
prelungire a măsurilor de sprijin până la 30 iunie 2012 [a se vedea Decizia Comisiei din 6 februarie 2012 privind ajutorul de stat
SA.34149 (11/N) „A șasea prelungire a măsurilor de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 101, 4.4.2012, p. 2)]. La 6 iulie
2012, Comisia a aprobat o prelungire a măsurilor de sprijin până la 31 decembrie 2012 [a se vedea Decizia Comisiei din 6 iulie 2012 în
cazul privind ajutorul de stat SA.35002 (12/N) – Grecia „Prelungirea schemei de sprijin pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 77,
15.3.2013, p. 14)]. La 22 ianuarie 2013, Comisia a aprobat o prelungire a schemei de garantare și a schemei de creditare prin emisiunea
de obligațiuni garantate de stat până la 30 iunie 2013 [a se vedea Decizia Comisiei din 22 ianuarie 2013 în cazul privind ajutorul de stat
SA.35999 (12/N) – Grecia „Prelungirea schemei de garantare și a schemei de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat
pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 162, 7.6.2013, p. 6)]. La 25 iulie 2013, Comisia a aprobat o prelungire a schemei de
garantare și a schemei de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat până la 31 decembrie 2013 [a se vedea Decizia
Comisiei din 25 iulie 2013 în cazul privind ajutorul de stat SA.36956 (2013/N) – Grecia „Prelungirea schemei de garantare și a schemei
de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat pentru instituțiile de credit din Grecia” (JO C 141, 9.5.2014, p. 3)]. La
14 ianuarie 2014, Comisia a aprobat o prelungire a schemei de garantare și a schemei de creditare prin emisiunea de obligațiuni
garantate de stat până la 30 iunie 2014 (a se vedea Decizia Comisiei din 14 ianuarie 2014 în cazul privind ajutorul de stat SA.37958
(2013/N) – Grecia „Prelungirea schemei de garantare și a schemei de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat pentru
instituțiile de credit din Grecia”, nepublicată încă.
(5) „Deficitul de finanțare” este un termen care se referă la diferența între valoarea activelor și valoarea pasivelor transferate către bancă.
(6) Legea nr. 4051/2012 privind normele referitoare la pensii și alte norme urgente referitoare la aplicarea memorandumului de înțelegere
aferent Legii nr. 4046/2012.
(7) Decizia Comisiei din 27 iulie 2012 privind ajutorul de stat SA.34824 (2012/C), „Recapitalizarea Băncii Naționale a Greciei de către
Fondul elen de stabilitate financiară” (JO C 359, 21.11.2012, p. 4).
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(13)

În decembrie 2012, HFSF a acordat Băncii o a doua recapitalizare-punte în valoare de 2 326 de milioane EUR („a
doua recapitalizare-punte”) (8). Autoritățile elene au notificat Comisiei respectiva măsură la 27 decembrie 2012.
Comisia a înregistrat respectivele măsuri drept cazul SA.36007 (2013/NN).

(14)

În iunie 2013, Banca a anunțat încheierea cu succes a problemei drepturilor sale în valoare de 1 079 de milioane
EUR (9), în timp ce HFSF a convertit în mod parțial prima și a doua recapitalizare-punte în acțiuni („recapitalizarea
din primăvara anului 2013”, care include atât emisiunea de drepturi în valoare de 1 079 de milioane EUR, cât și
conversia primei și celei de a doua recapitalizări-punte). Valoarea totală a recapitalizării din primăvara
anului 2013 a fost de 9 756 de milioane EUR, din care suma de 8 677 de milioane EUR a fost injectată de HFSF
(„participarea HFSF la recapitalizarea din primăvara anului 2013”).

(15)

La 19 decembrie 2013, autoritățile elene au prezentat Comisiei informații privind condițiile recapitalizării din
primăvara anului 2013.

(16)

La 25 iunie 2014, autoritățile elene au prezentat Comisiei un plan final de restructurare a Băncii („planul de
restructurare”). La aceeași dată, acestea au furnizat informații privind injecția de capital de urgență garantată de
stat. Autoritățile elene au indicat că doresc să ofere în continuare Băncii un astfel de sprijin sub formă de
lichidități, precum și garanțiile acordate de stat pentru titlurile de creanță și creditarea prin emisiunea de
obligațiuni garantate de stat în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene. Comisia a înregistrat notificarea sub
numărul SA.34824 (2012/C).

(17)

Comisia a avut numeroase reuniuni, teleconferințe și schimburi de mesaje electronice cu reprezentanți ai autori
tăților elene și cu Banca.

(18)

Grecia acceptă că prezenta decizie se adoptă în mod excepțional numai în forma sa în limba engleză.
1.2. PROCEDURA PRIVIND ÎNTREPRINDERILE ACHIZIȚIONATE

1.2.1. Procedura privind First Business Bank S.A.
(19)

În iulie 2009, First Business Bank S.A. („FB Bank”) a fost recapitalizată de statul elen în cadrul măsurii de recapita
lizare din schema de sprijinire a băncilor elene (10), cu o sumă de 50 de milioane EUR.

(20)

În primăvara anului 2013, Banca Greciei a dat curs procedurii de rezoluție a FB Bank prin intermediul unei
proceduri de cumpărare și de absorbție (11).

(21)

La 1 mai 2013, Banca Greciei a invitat cele mai mari patru bănci din Grecia să prezinte oferte indicative în
privința unui portofoliu de active și pasive ale FB Bank. Banca Greciei, în scrisoarea sa către ofertanți, a enunțat
că HFSF acoperă, în plus față de deficitul de finanțare, nevoile de capital ale achizitorului care sunt legate de
activele transferate de la FB Bank.

(22)

La 8 mai 2013, Banca și o altă bancă au depus ofertele lor preliminare.

(23)

La 10 mai 2013, Banca și-a revizuit oferta.

(24)

La aceeași dată, Banca Greciei a dat curs procedurii de rezoluție a FB Bank și transferului de active și pasive
selectate către Bancă.

(25)

La 11 mai 2013, autoritățile elene au prezentat Comisiei informații privind procedura de rezoluție a FB Bank.
Comisia a înregistrat respectivele informații și actualizările ulterioare prezentate de autoritățile elene în cazul
SA.36658 (2014/NN).

(26)

La 28 iunie 2013, HFSF a plătit două treimi din deficitul de finanțare așa cum a fost estimat acesta inițial.

(8) Comunicat de presă al HFSF din 24 decembrie 2012, disponibil online la: http://www.hfsf.gr/files/press_release_20121224_en.pdf.
(9) Raportul financiar intermediar pentru exercițiul încheiat la 30 iunie 2013 al Băncii, publicat în august 2013, p. 9, disponibil online la:
https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/
Annual%20and%20interim%20financial%20statements/Financial%20Report%20NBG%20GROUP-BANK%2030%2006%202013_EN
%20FINAL.pdf
(10) A se vedea nota de subsol 2.
(11) Procedura de cumpărare și de absorbție este o procedură de rezoluție care constă în identificarea, la nivelul unei persoane juridice aflată
în procedură de lichidare, a activelor și a pasivelor de calitate mare și în licitarea lor în scopul de a le transfera la o societate viabilă.
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(27)

La 29 iulie 2013, autoritățile elene au notificat Comisiei finanțarea deficitului de finanțare în valoare totală de
aproximativ 524 de milioane EUR, așa cum a fost estimat la momentul rezoluției pe baza datelor de la 31 martie
2013.

(28)

La 7 noiembrie 2013, Banca Greciei a finalizat calculul deficitului de finanțare total care se ridica la
457 de milioane EUR (12).

(29)

La 13 noiembrie 2013, HFSF a plătit Băncii soldul rămas al deficitului de finanțare.

(30)

La 25 iunie 2014, autoritățile elene au notificat Comisiei că Banca nu intenționează să solicite HFSF să injecteze
contravaloarea nevoilor de capital create prin achiziția activelor FB Bank în Bancă.

1.2.2. Procedura privind Probank S.A.
(31)

La 10 mai 2013, Banca Greciei a numit un comisar la Probank S.A. („Probank”).

(32)

În iulie 2013, Banca Greciei a decis să dea curs procedurii de rezoluție a Probank prin intermediul unei proceduri
de cumpărare și de absorbție.

(33)

La 22 iulie 2013, Banca Greciei a invitat cele mai mari patru bănci din Grecia să prezinte oferte în privința unui
portofoliu de active și pasive ale Probank. Banca Greciei, în scrisoarea sa către ofertanții potențiali, a enunțat că
HFSF acoperă, în plus față de deficitul financiar, nevoile de capital ale achizitorului care sunt legate de activele
transferate de la Probank.

(34)

La 24 iulie 2013, o bancă a prezentat un proiect de ofertă și, la 25 iulie 2013, Banca și-a prezentat oferta sa
fermă.

(35)

La 26 iulie 2013, Banca Greciei a dat curs procedurii de rezoluție a Probank și transferului de active și pasive
selectate către Bancă.

(36)

La 29 iulie 2013, autoritățile elene au notificat Comisiei finanțarea deficitului de finanțare în valoare totală de
aproximativ 238 de milioane EUR, așa cum a fost estimat de Banca Greciei la momentul rezoluției pe baza
datelor de la 31 martie 2013. Comisia a înregistrat respectivele informații și actualizările ulterioare prezentate de
autoritățile elene în cazul SA.37156 (2014/NN).

(37)

La 9 august 2013, HFSF a plătit două treimi din deficitul de finanțare așa cum a fost estimat acesta inițial.

(38)

La 30 decembrie 2013, Banca Greciei a finalizat calculul deficitului de finanțare total care se ridica la
563 de milioane EUR.

(39)

La 31 decembrie 2013, HFSF a plătit Băncii soldul rămas al deficitului de finanțare.

(40)

La aceeași dată, Banca Greciei a furnizat Comisiei informații suplimentare privind finalizarea deficitului de
finanțare.

(41)

La 25 iunie 2014, autoritățile elene au notificat Comisiei că Banca nu intenționează să solicite HFSF să injecteze
contravaloarea nevoilor de capital create prin achiziția activelor Probank în Bancă.

(12) HFSF, Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, publicat în iunie 2014, p. 8.
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2. DESCRIERE
2.1. BANCA ȘI DIFICULTĂȚILE CU CARE SE CONFRUNTĂ ACEASTA

2.1.1. Contextul general al sectorului bancar din Grecia
(42)

Produsul intern brut real al Greciei (denumit în continuare „PIB”) a scăzut cu 20 % din 2008 până în 2012, după
cum se arată în tabelul 1. Ca urmare, băncile elene s-au confruntat cu o creștere rapidă a ratei de nerambursare a
împrumuturilor acordate persoanelor fizice și întreprinderilor (13) din Grecia. Astfel de evoluții au afectat în mod
negativ performanța activelor băncilor din Grecia și au dat naștere la pierderi mari din împrumuturi.
Tabelul 1
Creșterea reală a PIB-ului în Grecia în perioada 2008-2013
Grecia

2008

Creșterea reală a
PIB-ului (%)

2009

– 0,2

2010

– 3,1

2011

– 4,9

2012

– 7,1

2013

– 6,4

– 3,9

Sursă: Document Eurostat disponibil online la adresa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=
1&language=en&pcode=tec00115

(43)

De asemenea, în februarie 2012, Grecia a pus în aplicare un schimb de obligațiuni cu sectorul privat cunoscut
sub denumirea de „implicarea sectorului privat” (denumit în continuare „programul PSI”). Băncile elene au
participat la programul de implicare a sectorului privat („PSI”), pe durata căruia guvernul elen a oferit titluri noi
titularilor privați de obligațiuni existenți [inclusiv obligațiuni noi emise de guvernul elen („GGB”)], titluri de
valoare care depind de variațiile PIB și note de plată în cadrul programului PSI emise de Fondul european de
stabilitate financiară („FESF”) în schimbul obligațiunilor emise de guvernul elen existente, cu o rată nominală de
actualizare de 53,5 % și scadențe mai lungi (14). Autoritățile elene au anunțat rezultatele schimbului de obligațiuni
la 9 martie 2012 (15). Schimbul a avut ca rezultat pierderi semnificative pentru deținătorii de obligațiuni (estimate
de Banca Greciei la 78 % din valoarea nominală a vechilor obligațiuni emise de guvernul elen în medie pentru
băncile elene) și nevoi de capital care au fost contabilizate retroactiv în situațiile financiare pentru 2011 ale
băncilor elene.
Tabelul 2

264

5 781

164,5

7,5

Alfa

3 898

2 145

6 043

3 087

1 699

4 786

105,7

8,1

totală=Totalul activelor
(dec: 2011) (%)

5 517

Pierderea în PSI brută

7 336

(dec: 2011) (%)

335

Pierderea în PSI brută

7 001

(6) ¼ (4) þ (5)

Pierderea în PSI brută totală

Eurobank

Pierderi în PSI aferente

11,0

Pierderi în PSI

161,0

aferente GGB (4)

11 735

(3) ¼ (1) þ (2)

751

Valoare nominală totală

10 985

Valoarea nominală a

14 749

împrumuturilor acordate de stat (2)

1 001

BNG

a GGB (1)

13 748

Bănci

Valoarea nominală

împrumuturilor acordate de stat (5)

totală=Capital de bază de rangul 1 (1 )

Pierderile totale ale principalelor bănci elene (milioane EUR) în cadrul programului de implicare a
sectorului privat

(13) Comisia Europeană – Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare. Al doilea program de ajustare economică pentru Grecia –
martie 2012, p. 17, disponibil online la: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf
(14) A se vedea secțiunea II „Restructurarea datoriei suverane a Greciei” din Raportul privind recapitalizarea și restructurarea sectorului
bancar elen, Banca Greciei, decembrie 2012, disponibil online la: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Report_on_the_
recapitalisation_and_restructuring.pdf
(15) Comunicat de presă al Ministerului de Finanțe din 9 martie 2012, disponibil online la: http://www.pdma.gr/attachments/article/80/9%
20MARCH%202012%20-%20RESULTS.pdf

Piraeus

totală=Totalul activelor
(dec: 2011) (%)

Pierderea în PSI brută

(dec: 2011) (%)

totală=Capital de bază de rangul 1 (1 )

Pierderea în PSI brută

(6) ¼ (4) þ (5)

Pierderea în PSI brută totală

împrumuturilor acordate de stat (5)

10.7.2015

Pierderi în PSI aferente

Pierderi în PSI

aferente GGB (4)

(3) ¼ (1) þ (2)

Valoare nominală totală

a GGB (1)

Valoarea nominală

Bănci

Valoarea nominală a
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7 063

280

7 343

5 686

225

5 911

226,0

12,0

Probank

415

0

415

295

0

295

105,1

8,7

FB Bank

70

0

70

49

0

49

33,8

3,1

Sursă: Banca Greciei, Raport privind recapitalizarea și restructurarea sectorului bancar elen, decembrie 2012, p. 14.
(1) Rata capitalului de bază de rangul 1 al unei bănci este una dintre ratele capitalului obligatoriu monitorizat de autoritatea de
supraveghere bancară în cadrul Directivei privind cerințele de capital.

(44)

Întrucât băncile elene s-au confruntat cu deficite de capital substanțiale ca urmare a programului de implicare a
sectorului privat și a recesiunii persistente, Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare
(„MEFP”) al celui de al doilea program de ajustare pentru Grecia elaborat de guvernul elen, Uniunea Europeană,
Fondul Monetar Internațional („FMI”) și Banca Centrală Europeană („BCE”) au pus la dispoziție fonduri pentru
recapitalizarea băncilor respective, la 11 martie 2012. Autoritățile elene au estimat că valoarea totală a necesi
tăților de recapitalizare bancară și a costurilor de rezoluție care urmau să fie finanțate în cadrul programului se
ridică la 50 de miliarde EUR (16). Suma a fost calculată pe baza unei simulări de criză, efectuată de Banca Greciei
pentru perioada decembrie 2011-decembrie 2014 („simularea de criză din 2012”), care s-a bazat pe previziunile
Blackrock privind pierderile din împrumuturi (17). Fondurile pentru recapitalizarea băncilor din Grecia sunt
disponibile prin intermediul HFSF. Tabelul 3 sintetizează calcularea necesităților de capital pentru principalele
bănci elene, astfel cum rezultă din simularea de criză din 2012.
Tabelul 3

8 657

9 756

Eurobank

3 515

– 5 781

830

– 8 226

3 514

2 904

2 595

5 839

(16) A se vedea nota de subsol 13, p. 106.
(17) A se vedea nota de subsol 14.

Nevoile de capital
(8) ¼ (7) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)

4 681

Obiectivul privind rata capitalului
de bază de rangul 1 (dec: 2014) (7)

5 390

Generarea de capital intern (6)

Proiecțiile privind pierderea cumulată brută
pentru riscul de credit (4)

– 8 366

Dispoziții referitoare la PSI

1 646

(dec: 2011) (2)

– 11 735

Pierderea în PSI brută totală

7 287

Rata de referință a capitalului

BNG

Bănci

de bază de rangul 1 (dec: 2011) (1)

(iunie 2011) (3)

Provizioane pentru pierderi din împrumuturi
(dec: 2011) (5)

Simularea de criză din anul 2012: nevoile de capital ale principalelor bănci elene (milioane EUR)

Nevoile de capital
(8) ¼ (7) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)

Obiectivul privind rata capitalului
de bază de rangul 1 (dec: 2014) (7)

Generarea de capital intern (6)

L 183/35

Provizioane pentru pierderi din împrumuturi
(dec: 2011) (5)

Proiecțiile privind pierderea cumulată brută
pentru riscul de credit (4)

(iunie 2011) (3)

Dispoziții referitoare la PSI

Rata de referință a capitalului

de bază de rangul 1 (dec: 2011) (1)

Bănci

(dec: 2011) (2)
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Alfa

4 526

– 4 786

673

– 8 493

3 115

2 428

2 033

4 571

Piraeus

2 615

– 5 911

1 005

– 6 281

2 565

1 080

2 408

7 335

Probank

281

– 295

59

– 462

168

147

180

282

FB Bank

145

– 49

0

– 285

167

– 29

116

168

Sursă: Banca Greciei, Raport privind recapitalizarea și restructurarea sectorului bancar elen, decembrie 2012, p. 8.

(45)

Conform Memorandumului privind politica economică și financiară, „băncile care prezintă planuri viabile de
atragere de capital vor avea posibilitatea de a solicita și de a primi sprijin public într-un mod care să mențină
măsurile de stimulare a injecțiilor de capital din sectorul privat și, prin urmare, să reducă la minimum sarcina
pentru contribuabili” (18). Banca Greciei a constatat că numai cele mai mari patru bănci (Eurobank, Banca
Națională a Greciei, Piraeus Bank și Alpha Bank) sunt viabile (19). Băncile în cauză au primit o primă recapitalizare
din partea HFSF în mai 2012.

(46)

Depozitele naționale în băncile din Grecia au scăzut cu 37 % în total între sfârșitul anului 2009 și iunie 2012,
din cauza recesiunii și a nesiguranței politice. Băncile respective au fost nevoite să plătească dobânzi mai mari
pentru a încerca să mențină depozitele. Costurile depozitelor au crescut, reducând marja dobânzii nete a băncilor.
Întrucât băncile elene au fost excluse de pe piețele de finanțare interbancară, acestea au devenit dependente în
totalitate de finanțarea din Eurosistem (20), din care o parte din ce în ce mai mare era sub formă de injecții de
capital de urgență garantate de stat acordate de Banca Greciei.

(47)

La 3 decembrie 2012, Grecia a lansat un program de răscumpărare a noilor obligațiuni emise de guvernul elen
primite de investitori în cadrul programului de implicare a sectorului privat, la prețuri care variau de la 30,2 %
la 40,1 % din valoarea lor nominală (21). Băncile elene au participat la programul de răscumpărare, care a condus
la pierderi suplimentare în bilanțul lor contabil, întrucât majoritatea pierderii contabile (reprezentată de diferența
dintre valoarea de piață și valoarea nominală) înregistrată cu privire la aceste noi obligațiuni emise de statul elen
pe perioada programului de implicare a sectorului privat a devenit definitivă și ireversibilă (22).

(48)

În decembrie 2012, cele mai mari patru bănci din Grecia au primit o a doua recapitalizare-punte de la HFSF.

(49)

În primăvara anului 2013, recapitalizările-punte ale celor patru bănci au fost convertite în recapitalizări
permanente în acțiuni ordinare, HFSF deținând peste 80 % din participația fiecărei bănci dintre cele patru. În
cazul băncilor care au reușit să atragă valori predeterminate de capital privat, HFSF a primit acțiuni fără drept de
vot, iar investitorilor privați care au injectat noi sume de bani împreună cu HFSF li s-au acordat garanții asupra
acțiunilor achiziționate de HFSF.

(18)
(19)
(20)
(21)

A se vedea nota de subsol 13, p. 104.
A se vedea nota de subsol 14.
Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie împreună Eurosistemul, sistemul băncilor centrale din zona euro.
Comunicat de presă al Ministerului de Finanțe din 3 decembrie 2012, disponibil online la: http://www.pdma.gr/attachments/article/
248/Press%20Release%20-%20December%2003.pdf Răscumpărarea datoriei proprii la un preț cu mult inferior valorii nominale a
generat o reducere substanțială a datoriilor pentru Grecia.
(22) În absența unei astfel de răscumpărări, valoarea de piață a obligațiunilor emise de statul elen ar fi putut crește în funcție de evoluția
parametrilor pieței, cum ar fi ratele dobânzii și probabilitatea de incapacitate de plată a Greciei.

L 183/36

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

10.7.2015

(50)

În iulie 2013, Banca Greciei a contractat un consilier pentru efectuarea unui studiu de diagnosticare privind
portofoliile de credite ale tuturor băncilor elene. Consilierul a realizat previziuni privind pierderile din
împrumuturi („CLP”) aferente tuturor portofoliilor de credite ale băncilor elene, precum și împrumuturilor
purtătoare de risc pentru Grecia în sucursalele și filialele străine pe un orizont de timp de trei ani și jumătate și
pe întreaga durată de viață a împrumutului. Analiza a furnizat previziuni privind pierderile din împrumuturi în
cadrul a două scenarii macroeonomice, un scenariu de referință și un scenariu negativ. Previziunile privind
pierderile din împrumuturi pentru portofoliile de împrumuturi externe au fost estimate de Banca Greciei folosind
anumite contribuții din partea consilierului.

(51)

Pe baza evaluării de către consilier a previziunilor privind pierderile din împrumuturi, Banca Greciei a lansat o
nouă simulare de criză în toamna anului 2013 („simularea de criză din anul 2013”) pentru a evalua soliditatea
situației capitalului băncilor elene, atât în cadrul unui scenariu de referință, cât și în cadrul unui scenariu negativ.
Banca Greciei a efectuat o evaluare a nevoilor de capital cu sprijinul tehnic al unui al doilea consilier.

(52)

Principalele elemente ale evaluării nevoilor de capital în conformitate cu simularea de criză din 2013 au fost:
(i) previziunile privind pierderile din împrumuturi aferente (23) portofoliilor de împrumuturi ale băncilor pe o
bază consolidată pentru riscul elen și valutar, fără provizioanele existente pentru pierderi din împrumuturi; și
(ii) rentabilitatea operațională estimată a băncilor pentru perioada iunie 2013-decembrie 2016, bazată pe o
ajustare prudentă a planurilor de restructurare care a fost prezentată Băncii Greciei în cursul celui de al patrulea
trimestru al anului 2013. Tabelul 4 sintetizează calculul necesităților de capital pentru principalele bănci elene pe
o bază consolidată în cadrul scenariului de referință pentru simularea de criză din 2013.
Tabelul 4

(7) ¼ (6) - (1) - (2) - (3) - (4) - (5)

Nevoile de capital

(decembrie 2016) (6)

Rata capitalului de bază de rangul 1
în urma simulării de criză

Generarea de capital intern (5)

CLP pentru riscul de schimb valutar (1 ) (4)

CLP pentru riscul elen (3)

(iunie 2013) (2)

Provizioane pentru pierderi din împrumuturi

(iunie 2013) (1)

Bănci

Rata de referință a capitalului de bază de rangul 1

Simularea de criză din anul 2013: nevoile de capital ale băncilor elene pe o bază consolidată în cadrul
scenariului de referință (milioane EUR)

BNG (2)

4 821

8 134

– 8 745

– 3 100

1 451

4 743

2 183

Eurobank (3)

2 228

7 000

– 9 519

– 1 628

2 106

3 133

2 945

Alfa

7 380

10 416

– 14 720

– 2 936

4 047

4 450

262

Piraeus

8 294

12 362

– 16 132

– 2 342

2 658

5 265

425

Sursă: Banca Greciei, Simularea de criză din anul 2013 aplicată sectorului bancar din Grecia, martie 2014, p. 42.
(1) Impactul previziunilor privind pierderile din împrumuturi pentru riscul de schimb valutar a fost calculat pe baza impozitării
din străinătate și luând în considerare angajamentele de dezinvestiții discutate cu Direcția Generală Politica de Concurență a
Comisiei, la momentul respectiv.
(2) Provizioanele pentru pierderi din împrumuturi ale BNG la 30 iunie 2013 conform dispozițiilor First Business Bank și
Probank.
(3) Provizioanele pentru pierderi din împrumuturi ale Eurobank la 30 iunie 2013 conform dispozițiilor Hellenic Postbank și
New Proton Bank, care au fost achiziționate în august 2013.

(53)

La 6 martie 2014, Banca Greciei a anunțat rezultatele simulării de criză din anul 2013 și a solicitat băncilor să își
prezinte planurile de atragere de capital până la jumătatea lunii aprilie 2014, pentru a acoperi nevoile de capital
în cadrul scenariului de referință.

(54)

Între martie 2013 și începutul lunii mai 2014, cele patru bănci au dat curs majorărilor de capital.

(23) Sunt incluse în CLP pierderile estimate din acordarea de împrumuturi noi în Grecia în perioada iunie 2013-decembrie 2016.

10.7.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 183/37

2.1.2. Beneficiarul
(55)

Banca oferă servicii bancare universale în principal în Grecia, Turcia și în alte țări din Europa Centrală, de Est și
de Sud-Est [Cipru, România, Bulgaria, Serbia, Albania și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei („FYROM”)].
Aceasta oferă o gamă completă de produse bancare și financiare și de servicii pentru persoane fizice și
întreprinderi. Aceasta este activă în domeniul bancar pe segmentul de retail, servicii bancare pentru întreprinderi
și servicii bancare private, gestionarea de active, asigurări, trezorerie, piețe de capital și alte servicii. Banca este
înființată în Grecia, iar acțiunile sale sunt cotate la bursa de valori din Atena. La 30 septembrie 2012, Banca avea
ca angajați un total de 37 831 de persoane (24), dintre care aproximativ o treime erau angajați în Grecia, o treime
în Turcia, în timp ce restul de o treime erau angajați în alte țări, în principal din Europa de Sud-Est.

(56)

Banca a participat la programul de implicare a sectorului privat, făcând schimb de obligațiuni emise de guvernul
elen și împrumuturi garantate de stat cu o valoare nominală de 14 749 de milioane EUR. Sarcina sa totală în
cadrul programului de implicare a sectorului privat s-a ridicat la aproximativ 11 735 de milioane EUR înainte de
impozitare și a fost contabilizată în întregime în situațiile financiare din 2011 (25). În timpul programului de
răscumpărare din decembrie 2012, Banca a vândut noile obligațiuni emise de guvernul elen primite în cadrul
programului de implicare a sectorului privat, la un preț cu mult sub valoarea nominală. Vânzarea s-a materializat
în pierderi aferente noilor obligațiuni emise de statul elen.

(57)

Cifrele-cheie ale Băncii în decembrie 2010, decembrie 2011, decembrie 2012 și decembrie 2013 (date
consolidate conform situațiilor financiare anuale) sunt prezentate în tabelul 5.

Tabelul 5
Cifre-cheie ale Băncii Naționale a Greciei pentru anii 2010, 2011, 2012 și 2013 (1)
Profit și pierderi (milioane EUR)

2010

2011

2012

2013

Venituri nete din dobânzi

4 148

3 843

3 365

3 157

Venituri totale din exploatare

4 639

4 372

3 527

3 771

Total cheltuieli de funcționare

– 2 512

– 2 541

– 2 322

– 2 547

2 127

1 833

1 205

1 224

Pierderi din depreciere pentru a acoperi ris
cul de credit

– 1 450

– 3 439

– 2 966

– 1 373

Pierderi din depreciere privind obligațiunile
GGB și împrumuturile eligibile pentru pro
gramul PSI

0

– 11 783

– 187

0

440

– 12 325

– 2 131

807

Venituri anterioare provizioanelor

Profit/pierderi nete

Cifre selective referitoare la volum (milioane EUR)

31 decembrie
2010

31 decembrie
2011

31 decembrie
2012

31 decembrie
2013

Total net împrumuturi și avansuri acordate
clienților

77 262

71 496

69 135

67 250

Depozite

68 039

59 544

58 722

62 876

(24) http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/91c0c238-1219-4f87-b0d6-0a3e9c62f4c3/Summary+financial+data+30+09+2013_EN.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=91c0c238-1219-4f87-b0d6-0a3e9c62f4c3
(25) A se vedea tabelul 2.
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Profit și pierderi (milioane EUR)

Total active
Total capital propriu (2)

2010

10.7.2015

2011

2012

2013

120 745

106 870

104 798

110 930

10 905

– 253

– 2 042

7 874

(1) Surse:
2012 și 2013: Rezultate financiare în 2013 – Situații financiare consolidate, pp. 42-43.
2011: Rezultate financiare în 2012 – Situații financiare consolidate, pp. 44-45.
2010: Rezultate financiare în 2010 – Situații financiare consolidate, pp. 42-43.
(2) Sumele reprezentând capitalul propriu includ:
— pentru 2010, acțiuni preferențiale în valoare de 350 de milioane EUR acordate de Grecia în 2009;
— pentru 2011, 2012 și 2013, acțiuni preferențiale în valoare de 1 350 de milioane EUR acordate în 2009 și în 2011.
Aceste sume nu includ recapitalizarea-punte primită de Bancă în 2012 în valoare de 9 756 de milioane EUR.

(58)

Tabelul 5 ilustrează faptul că, pe lângă pierderile uriașe înregistrate în 2011 ca urmare a programului de
implicare a sectorului privat (11 735 de milioane EUR) (26), Banca a suferit o scădere a venitului (printre altele,
din cauza unor costuri mai mari ale depozitelor) și pierderi din depreciere ridicate și în creștere aferente portofo
liilor de împrumuturi, atât în Grecia, cât și în străinătate. Situația lichidităților Băncii a fost afectată de fluxurile de
retragere din depozite, dar raportul său net împrumuturi/depozite a rămas relativ redus în comparație cu alte
bănci elene [118 % la 31 decembrie 2012 (27)].

(59)

Ca urmare a simulării de criză din anul 2013, conform căreia nevoile de capital ale Băncii erau estimate la
2 183 de milioane EUR în cadrul scenariului de referință, Banca a căutat să atragă 2,5 miliarde EUR capital de pe
piață.

(60)

La 6 mai 2014, Banca a anunțat lansarea exercițiului de determinare a prețului („book-building”) (28) pentru o
sumă de 2,5 miliarde EUR (29).

(61)

La 9 mai 2014, Banca a anunțat emisiunea și plasarea a 1 136,4 milioane de acțiuni ordinare noi la un preț de
2,20 EUR per acțiune, în schimbul unui venit brut total de 2,5 miliarde EUR (30). Majorarea capitalului în acțiuni
s-a efectuat prin intermediul anulării drepturilor de preempțiune a acționarilor existenți, așa cum s-a hotărât în
adunarea generală a acționarilor desfășurată în Atena la 10 mai 2014 (31). HFSF a aprobat majorarea capitalului
pe baza a două rapoarte de evaluare efectuate de doi experți independenți conform Legii nr. 3864 (32).

2.2. ACHIZIȚIONAREA DE ACTIVITĂȚI BANCARE ELENE DE CĂTRE BANCĂ

2.2.1. Achiziția datoriilor selectate ale celor trei bănci cooperatiste
(62)

La 18 martie 2012, Banca Greciei a observat că cele trei bănci cooperatiste nu îndeplineau cerințele privind
gradul de adecvare a capitalului și a concluzionat că acestea nu ar fi capabile să își majoreze capitalurile lor. Prin
urmare, Banca Greciei a hotărât să le retragă licențele și să inițieze procedura de lichidare a lor.

(63)

Banca Greciei a considerat că adoptarea măsurilor de rezoluție și, în special, licitarea depozitelor în contextul
rezoluție (articolul 63D din Legea nr. 3601/2007) și finanțarea deficitului de finanțare relevant au fost esențiale
pentru a se menține nivelul sporit de încredere a deponenților care a avut loc în urma încheierii cu succes a
programului de implicare a sectorului privat și a celui de al doilea program de ajustare și că, în ciuda redresării
recente a percepției pieței, o astfel de percepție este fragilă. Banca Greciei a estimat că, la 19 martie 2012,
valoarea totală a depozitelor clienților (stabilită pe baza datelor neauditate de la 30 septembrie 2013) la cele trei
bănci cooperatiste se ridica la aproximativ 325 de milioane EUR.

(26) A se vedea tabelul 2.
(27) Conform situațiilor financiare consolidate pentru anul 2012.
(28) Un exercițiu de book-building constă în contactarea investitorilor potențiali pentru a înregistra comenzile lor de achiziție în registrul de
comenzi în vederea finalizării majorării de capital.
(29) https://www.nbg.gr/english/the-group/press-office/press-releases/Documents/Launch_press_release.06.05.2014.pdf
30
( ) https://www.nbg.gr/english/the-group/press-office/press-releases/Documents/20140509%20Pricing%20Press%20Release_%ce%95%ce
%9d.pdf
(31) https://www.nbg.gr/en/the-group/press-office/press-releases/update-regarding-the-egm-10-5-14
(32) http://www.hfsf.gr/files/press_release_20140509_en.pdf
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Banca Greciei a dat curs procedurii de cumpărare și absorbție conform căreia urmau să se transfere către un
achizitor toate depozitele, inclusiv depozitele interbancare, și toate creanțele și datoriile față de Fondul elen de
garantare a depozitelor și investițiilor („HDIGF”), dar nu și împrumuturile. La 20 martie 2012, Banca Greciei a
invitat cele mai mari cinci instituții de credit elene de la acel moment să își prezinte ofertele. Banca și alte trei
bănci au prezentat oferte ferme. Oferta Băncii a fost cea preferată prin prisma prețului și perioadei necesare
pentru finalizarea transferului. Banca s-a oferit să plătească ca preț o sumă egală cu […] (*) % din depozitele
transferate și a estimat că transferul ar putea să fie finalizat în termen de o zi lucrătoare.

2.2.1.1. Banca Cooperatistă Lesbos/Limnos („Banca Lesbos/Limnos”)
(65)

La 23 martie 2012, Banca Greciei a hotărât că depozitele, creanțele și datoriile Băncii Lesbos/Limnos către HDIGF
trebuiau să fie transferate Băncii (33). Conform Băncii Greciei (34), valoarea justă a pasivelor transferate se ridica la
[…] milioane EUR, niciun activ fiind transferat. Valoarea s-a calculat (35) pentru […] milioane EUR, adică pentru
[…] % din depozitele transferate. Deficitul de finanțare a fost acoperit de HFSF conform articolului 63D
alineatul (13) din Legea nr. 3601/2007. La 10 aprilie 2012, HFSF a plătit două treimi din deficitul de finanțare
prin bilete de la FESF, în timp ce s-a angajat că restul sumei va fi plătit la determinarea definitivă a deficitului de
finanțare. La 22 iunie 2012, Banca Greciei a determinat că deficitul de finanțare definitiv al Băncii Lesbos/Limnos
se ridica la 56,6 milioane EUR. HFSF a acoperit partea de deficit de finanțare neachitată la 20 iulie 2012.

(66)

La momentul rezoluției sale, Banca Lesbos/Limnos avea 37 de persoane ca angajați și 3 sucursale. Banca nu a
preluat niciuna dintre sucursalele Băncii Lesbos/Limnos, iar angajații săi au fost disponibilizați.

2.2.1.2. Banca Cooperatistă Achaia („Banca Achaia”)
(67)

La 23 martie 2012, Banca Greciei a hotărât că depozitele, creanțele și datoriile Băncii Achaia către HDIGF
trebuiau să fie transferate Băncii (36). Conform Băncii Greciei (37), valoarea justă a pasivelor transferate se ridica la
[…] milioane EUR, niciun activ fiind transferat. Valoarea s-a calculat (38) pentru […] milioane EUR, adică pentru
[…] % din capitalul depozitelor transferate. Deficitul de finanțare a fost acoperit de HFSF conform articolului 63D
alineatul (13) din Legea nr. 3601/2007. La 10 aprilie 2012, HFSF a plătit două treimi din deficitul de finanțare
prin bilete de la FESF, în timp ce s-a angajat că restul sumei va fi plătit la determinarea definitivă a deficitului de
finanțare. La 22 iunie 2012, Banca Greciei a determinat că deficitul de finanțare definitiv al Băncii Achaia se
ridica la 212,9 milioane EUR. HFSF a acoperit partea de deficit de finanțare neachitată la 20 iulie 2012.

(68)

La momentul rezoluției sale, Banca Achaia avea 103 persoane ca angajați și 13 sucursale. Banca nu a preluat
niciuna dintre sucursalele Băncii Achaia, iar angajații săi au fost disponibilizați.

2.2.1.3. Banca Cooperatistă Lamia („Banca Lamia”)
(69)

La 23 martie 2012, Banca Greciei a hotărât că depozitele, creanțele și datoriile Băncii Lamia către HDIGF
trebuiau să fie transferate Băncii (39). Conform Băncii Greciei, valoarea justă a pasivelor transferate se ridica la […]
milioane EUR, niciun activ fiind transferat. Valoarea s-a calculat (40) pentru […] milioane EUR, adică pentru
[…] % din capitalul depozitelor transferate. Deficitul de finanțare a fost acoperit de HFSF conform articolului 63D
alineatul (13) din Legea nr. 3601/2007. La 10 aprilie 2012, HFSF a plătit două treimi din deficitul de finanțare
prin bilete de la FESF, în timp ce s-a angajat că restul sumei va fi plătit la determinarea definitivă a deficitului de
finanțare. La 22 iunie 2012, Banca Greciei a determinat că deficitul de finanțare definitiv al Băncii Lamia se ridică
la 56,3 milioane EUR. HFSF a acoperit partea de deficit de finanțare neachitată la 20 iulie 2012.

(70)

La momentul rezoluției sale, Banca Lamia avea 47 de persoane ca angajați și 5 sucursale. Banca nu a preluat
niciuna dintre sucursalele Băncii Lamia, iar angajații săi au fost disponibilizați.

(*) Informație confidențială.
(33) Decizia nr. 1/4/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(34) Decizia nr. 1/6/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(35) Decizia nr. 1/5/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(36) Decizia nr. 1/1/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(37) Decizia nr. 1/3/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(38) Decizia nr. 1/2/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(39) Decizia nr. 1/7/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(40) Decizia nr. 1/8/23.3.2012 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
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Sumele deficitelor de finanțare ale celor trei bănci cooperatiste sunt stabilite în tabelul 6.
Tabelul 6
Deficitele de finanțare definitive ale celor trei bănci cooperatiste
Deficitul de finanțare definitiv
(în milioane EUR)

Banca Lesbos/Limnos

56,6

Banca Achaia

212,9

Banca Lamia

56,3
Total

325,8

Surse: Deciziile 3/1, 3/2, 3/3 din 22 iunie 2012 ale Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.

2.2.2. Achiziționarea activelor și pasivelor selectate ale First Business Bank
(72)

FB Bank era o bancă mică, cu un bilanț consolidat în valoare de 1,4 miliarde EUR la momentul rezoluției sale și o
cotă de piață mai mică de 1 % în materie de împrumuturi și depozite. La 31 decembrie 2012, FB Bank avea
19 sucursale în Grecia și 260 de persoane ca angajați.

(73)

În cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene, FB Bank a primit: (i) o injecție de capital în valoare de
50 de milioane EUR din partea statului elen în iulie 2009; (ii) obligațiuni emise de guvernul elen în valoare de
60 de milioane EUR în mai 2012 (41); și (iii) o garanție de stat pentru emisiunea de obligațiuni cu o valoare
nominală de 50 de milioane EUR în martie 2011.

(74)

FB Bank a participat la programul de implicare a sectorului privat, făcând schimb de obligațiuni emise de
guvernul elen cu o valoare nominală de 70 de milioane EUR. Așa cum se ilustrează în tabelul 2, sarcina sa totală
în cadrul programului de implicare a sectorului privat s-a ridicat la aproximativ 49 de milioane EUR înainte de
impozitare. Așa cum se ilustrează în tabelul 3, nevoile de capital ale FB Bank erau estimate la valoarea de
168 de milioane EUR în cadrul simulării de criză din anul 2012.
Achiziționarea First Business Bank

(75)

La 8 noiembrie 2012, Banca Greciei a cerut FB Bank să finalizeze majorarea de capital până la 30 aprilie 2013
pentru a-și restabili rata capitalului de bază de rangul 1.

(76)

Întrucât FB Bank nu a reușit să atragă capitalul necesar până la 30 aprilie 2013, Banca Greciei a hotărât să dea
curs retragerii licenței FB Bank și să inițieze procedura de lichidare a acesteia.

(77)

Banca Greciei a considerat că adoptarea măsurilor de rezoluție prin procedură de achiziție și absorbție, în special
finanțare a deficitului de finanțare relevant și acoperire asociată a nevoilor de capital legate de activele transferate,
a fost esențială pentru a se menține nivelul de încredere a deponenților în sistemul bancar elen și, astfel, pentru a
se păstra stabilitatea financiară. Banca Greciei a estimat că, la 31 decembrie 2012, valoarea totală a depozitelor
clienților la FB Bank se ridică la aproximativ 1 278 de milioane EUR, din care numai suma de 830 de milioane
EUR era garantată de HDIGF. Prin urmare, dacă FB Bank ar fi fost lichidată fără aplicarea măsurilor de rezoluție,
aproximativ 448 de milioane EUR din depozite nu ar fi fost acoperite.

(78)

Din aceste considerente de stabilitate financiară, Banca Greciei a dat curs licitării activelor și pasivelor selectate,
inclusiv a depozitelor, ale FB Bank. Cu toate acestea, achiziția activelor FB Bank i-ar fi putut crea achizitorului
nevoi de capital suplimentare, așa încât nicio bancă nu ar fi acceptat să achiziționeze activele și pasivele selectate.
Banca Greciei, în scrisoarea sa către HFSF din 8 mai 2013, a arătat că ea consideră că este adecvat ca HFSF să
acopere aceste nevoi de capital ca parte a costurilor de rezoluție. În oferta sa fermă definitivă din 10 mai 2013,
Banca a solicitat ca nevoile de capital create prin achiziția activelor transferate de la FB Bank să fie acoperite de
HFSF. Valoarea acestor nevoi de capital a fost estimată la aproximativ 100 de milioane EUR de Banca Greciei, la
momentul rezoluției (42).

(41) FB Bank a primit obligațiuni emise de guvernul elen în ianuarie 2009 care au ajuns la scadență în decembrie 2011.
(42) Mesaj electronic al Băncii Greciei către Comisie, 11 mai 2013.
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(79)

La 8 mai 2013, doar Banca și o altă bancă au depus ofertele lor indicative. Ofertele celor două bănci s-au bazat
pe înțelegerea conform căreia HFSF ar acoperi atât deficitul de finanțare, cât și nevoile de capital legate de activele
transferate. La 10 mai 2013, Banca și-a depus oferta definitivă. Banca Greciei a hotărât să transfere activele și
pasivele FB Bank către Bancă, a cărei ofertă a fost considerată a fi cea preferată.

(80)

Au fost transferate Băncii împrumuturile către clienți (cu excepția celor exprimate în mod permanent ca arierate)
și majoritatea soldurilor de numerar, precum și activele necorporale și fondul comercial, drepturile de proprietate,
contractele legate de închirierea sau achiziționarea de proprietăți, datoriile interbancare și depozitele clienților.

(81)

Conform evaluării inițiale a Băncii Greciei de la momentul rezoluției (43), valoarea pasivelor transferate de la FB
Bank către Bancă era estimată la 1 402 milioane EUR, în timp ce valoarea activelor transferate era estimată la
878 de milioane EUR, diferența fiind un deficit de finanțare de 524 de milioane EUR. Deficitul de finanțare a fost
acoperit, conform articolului 63D alineatul (13) din Legea nr. 3601/2007, de HFSF, care, la 28 iunie 2013, a
plătit două treimi din deficitul de finanțare estimat, însemnând 349,6 milioane EUR. La 7 noiembrie 2013, după
finalizarea calculului deficitului de finanțare de către Banca Greciei (44) la valoarea de 457 de milioane EUR, la
13 noiembrie 2013 (45), HFSF a plătit Băncii soldul de 107,4 milioane EUR.
2.2.3. Achiziția activelor și pasivelor selectate ale Probank

(82)

La 31 martie 2013, Probank avea o rețea de 112 sucursale în Grecia și 1 087 de persoane ca angajați (46).

(83)

Bilanțul Probank era de aproximativ 3,2 miliarde EUR la 30 iunie 2013 (47). Probank avea o cotă de piață de
1,1 % în privința împrumuturilor și de 1,7 % în privința depozitelor, la 31 martie 2013.

(84)

Probank a participat la programul de implicare a sectorului privat, făcând schimb de obligațiuni emise de
guvernul elen cu o valoare nominală de 415 milioane EUR. Așa cum se ilustrează în tabelul 2, sarcina sa totală în
cadrul programului de implicare a sectorului privat s-a ridicat la aproximativ 295 de milioane EUR înainte de
impozitare. Așa cum se ilustrează în tabelul 3, nevoile de capital ale Probank erau estimat la valoarea de
282 de milioane EUR în cadrul simulării de criză din anul 2012.
Achiziția Probank

(85)

La 26 octombrie 2012, Banca Greciei i-a solicitat băncii Probank să își majoreze capitalul cu 282 de milioane
EUR.

(86)

Întrucât Probank nu a reușit să își majoreze capitalul, în iulie 2013, Banca Greciei a hotărât să dea curs retragerii
licenței acesteia și să inițieze procedura de lichidare a acesteia (48). Mai precis, fondurile proprii ale Probank erau
negative și au fost estimate la aproximativ – 16 milioane EUR la 31 martie 2013, în baza bilanțului consolidat.
Prin urmare, Probank nu a îndeplinit cerințele privind capitalul său minim, iar fondurile proprii erau mai scăzute
decât capitalul minim al oricărei bănci, așa cum se prevede la articolul 5 alineatul (4) litera (a) din Legea
nr. 3601/2007.

(87)

Banca Greciei a considerat că măsurile de rezoluție sunt esențiale pentru a se menține nivelul de încredere a
deponenților în sistemul bancar elen și, astfel, pentru a se păstra stabilitatea financiară. Banca Greciei a estimat că,
la 31 martie 2013, valoarea totală a depozitelor clienților la Probank se ridică la aproximativ 3 123 de milioane
EUR, din care numai suma de 1 998 de milioane EUR era garantată de HDIGF. Prin urmare, dacă Probank ar fi
fost lichidată fără aplicarea măsurilor de rezoluție, aproximativ 1 125 de milioane EUR din depozite nu ar fi fost
acoperite.

(88)

Din aceste considerente de stabilitate financiară, Banca Greciei a dat curs licitării activelor și pasivelor selectate ale
Probank, inclusiv a depozitelor. Cu toate acestea, achiziția activelor Probank i-ar fi putut crea achizitorului nevoi
de capital suplimentare, așa încât nicio bancă nu ar fi acceptat să achiziționeze activele și pasivele selectate. În
oferta sa fermă definitivă din 25 iulie 2013, Banca a solicitat ca nevoile de capital create prin achiziția activelor
transferate de la Probank să fie acoperite de HFSF. Angajamentul solicitat de a acoperi respectivele nevoi de
capital a fost luat în considerare de HFSF atunci când s-au evaluat ofertele primite. Valoarea acestor nevoi de
capital s-a estimat la [180-280] de milioane EUR (49).

(43) Decizia nr. 10/2/10.5.2013 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(44) Decizia nr. 13/1/7.11.2013 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(45) Raportul Fondului elen de stabilitate financiară pentru perioada iulie-decembrie 2013, disponibil online la: http://www.hfsf.gr/files/
HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
(46) Oferta Băncii din 25 iulie 2013 s-a bazat pe datele furnizate de Banca Greciei, la 31 martie 2013.
(47) Date prezentate de Banca Greciei la 2 aprilie 2014.
(48) Decizia nr. 85/1/26.7.2013 a Comitetului pentru credite și asigurări al Băncii Greciei.
(49) HFSF, Probank – Analizarea ofertelor depuse, 25 iulie 2013.
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(89)

La 24 iulie 2013, o altă bancă elenă mare a prezentat un proiect de ofertă, iar la 25 iulie 2013, Banca și-a
prezentat oferta sa. Ofertele celor două bănci s-au bazat pe înțelegerea conform căreia HFSF ar acoperi atât
deficitul de finanțare, cât și nevoile de capital create de activele transferate. Banca Greciei a hotărât să transfere
activele și pasivele Probank către Bancă, a cărei ofertă a fost considerată a fi cea preferată.

(90)

Au fost transferate Băncii împrumuturile către clienți (cu excepția celor exprimate în mod permanent ca arierate)
și majoritatea soldurilor de numerar, precum și activele necorporale și fondul comercial, drepturile de proprietate,
contractele legate de închirierea sau achiziționarea de proprietăți, datoriile interbancare și depozitele clienților.

(91)

Conform evaluării inițiale a Băncii Greciei de la momentul rezoluției (50), valoarea pasivelor transferate de la
Probank către Bancă era estimată la 3 198,9 milioane EUR, în timp ce valoarea activelor transferate era estimată
la 2 961,4 milioane EUR, diferența fiind un deficit de finanțare de 237,6 milioane EUR. Deficitul de finanțare a
fost acoperit, conform articolului 63D alineatul (13) din Legea nr. 3601/2007, de HFSF, care, la 9 august 2013, a
plătit două treimi din deficitul de finanțare estimat, însemnând 158,4 milioane EUR. Deficitul de finanțare, al
cărui calcul a fost finalizat de Banca Greciei la 30 decembrie 2013, se ridica la 562,7 milioane EUR (51). La
31 decembrie 2013, HFSF a plătit Băncii soldul de 404,4 milioane EUR în numerar (52).

2.3. MĂSURI DE AJUTOR

2.3.1. Măsurile de ajutor acordate Băncii în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene (măsurile L1
și A)
(92)

Banca a obținut mai multe forme de ajutor în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene în cadrul măsurii de
recapitalizare, al măsurii de garantare și al măsurii de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat.
2.3.1.1. Sprijinul sub formă de lichidități acordat de stat în cadrul măsurii de garantare și al măsurii de creditare prin
emisiunea de obligațiuni garantate de stat (măsura L1)

(93)

Banca a beneficiat și continuă să beneficieze de ajutor în cadrul măsurii de garantare și al măsurii de creditare
prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat. Ajutorul respectiv va fi descris în prezenta decizie ca „măsura L1”.
La 30 noiembrie 2013 (53), garanțiile acordate Băncii se ridicau la aproximativ 14,8 miliarde EUR. La data
respectivă, valoarea împrumuturilor prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat restante se ridica la
847 de milioane EUR. La 15 aprilie 2011, Banca primise împrumuturi prin emisiunea de obligațiuni garantate de
stat în valoare de 787 de milioane EUR și garanții de stat în valoare de 12,9 miliarde EUR.

(94)

În cadrul planului de restructurare a Băncii prezentat de autoritățile elene Comisiei la 25 iunie 2014, autoritățile
elene și-au exprimat intenția de a continua acordarea către Bancă de garanții și de creditare prin emisiunea de
obligațiuni de stat în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene, pe durata perioadei de restructurare.
2.3.1.2. Recapitalizarea de stat acordată în cadrul măsurii de recapitalizare (măsura A)

(95)

În mai 2009 și decembrie 2011, Banca a primit din partea statului elen, în cadrul măsurii de recapitalizare,
injecții de capital de 350 de milioane EUR și, respectiv, 1 000 de milioane EUR, totalizând 1 350 de milioane
EUR (măsura A), echivalentul a circa 2 % din activele ponderate în funcție de risc („RWA”) ale Băncii de la acel
moment.

(96)

Recapitalizarea a fost sub formă de acțiuni preferențiale subscrise de către Grecia, care includeau un cupon de
10 % și aveau o scadență de cinci ani. În 2010, durata acțiunilor preferențiale a fost extinsă, în timp ce
remunerarea lor a crescut. Din momentul încheierii perioadei inițiale de cinci ani, dacă acțiunile preferențiale nu
sunt răscumpărate și dacă adunarea generală a acționarilor nu a adoptat nicio decizie în ceea ce privește răscum
părarea respectivelor acțiuni, ministrul elen de finanțe va crește valoarea cuponului cu 2 % pe an pe bază
cumulativă (și anume, un cupon de 12 % pentru al șaselea an, unul de 14 % pentru al șaptelea an etc.).

(50) Decizia nr. 12/2/26.7.2013 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(51) Diferența provenea în principal din faptul că valoarea brută reală a împrumuturilor transferate era cu 197 de milioane EUR mai mică
decât cea estimată inițial, din faptul că provizioanele pentru împrumuturi s-au majorat, de asemenea, cu 141 de milioane EUR, din
scăderea evaluării capitalului propriu și a portofoliului de obligațiuni și din scăderea evaluării pasivelor și, în special, a depozitelor.
(52) Raportul Fondului elen de stabilitate financiară pentru perioada iulie-decembrie 2013, disponibil online la: http://www.hfsf.gr/files/
HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
(53) Conform raportului privind utilizarea măsurii de garantare și măsurii de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat
prezentat de Grecia la 13 decembrie 2013.
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2.3.2. Injecțiile de capital de urgență garantate de stat (măsura L2)
(97)

Injecția de capital de urgență garantată de stat este o măsură excepțională care permite unei instituții financiare
solvabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate să beneficieze de finanțare din Eurosistem, fără
ca această operațiune să facă parte din politica monetară unică. Rata dobânzii plătită de o astfel de instituție
financiară pentru injecția de capital de urgență garantată de stat este de […] puncte de bază („bps”) mai mare
decât dobânda plătită pentru o refinanțare normală din partea Băncii Centrale Europene.

(98)

Banca Greciei este responsabilă pentru programul de injecții de capital de urgență garantate de stat, ceea ce
înseamnă că toate costurile și riscurile care decurg din acordarea injecțiilor de capital de urgență garantate de stat
sunt suportate de Banca Greciei (54). Grecia a acordat Băncii Greciei o garanție de stat care se aplică sumei totale a
injecțiilor de capital de urgență garantate de stat acordate de Banca Greciei. Adoptarea articolului 50 alineatul (7)
din Legea nr. 3943/2011, care a modificat articolul 65 alineatul (1) din Legea nr. 2362/1995, a permis
ministrului de finanțe să acorde Băncii Greciei garanții în numele statului în vederea garantării creanțelor Băncii
Greciei față de instituțiile de credit. Băncile care beneficiază de injecția de capital de urgență garantată de stat
trebuie să plătească statului un comision de garantare în valoare de […] puncte de bază.

(99)

La 31 ianuarie 2012, Banca a beneficiat de o injecție de capital de urgență garantată de stat în valoare de
8,6 miliarde EUR (55), în timp ce, la 31 decembrie 2012, Banca a beneficiat de 30,9 miliarde EUR din injecții de
capital de urgență garantate de stat (56).
2.3.3. Măsurile de ajutor acordate Băncii prin HFSF (măsurile B1, B2 și B3)

(100) Începând cu 2012, Banca a beneficiat de mai multe măsuri de sprijin sub formă de capital acordate de HFSF.
Tabelul 7 oferă o imagine de ansamblu asupra măsurilor de ajutor în cauză.
Tabelul 7
Măsurile de ajutor acordate Băncii prin HFSF

Măsură
Valoare
(milioane EUR)

Prima recapitalizare-punte –
mai 2012 (milioane EUR)

A doua recapitalizare-punte
– decembrie 2012
(milioane EUR)

Recapitalizarea din primăvara
anului 2013 – mai 2013
(milioane EUR)

B1

B2

B3

7 430

2 326

8 677

2.3.3.1. Prima recapitalizare-punte (măsura B1)
(101) Considerentele 14-33 din decizia de inițiere a procedurii privind BNG oferă o descriere detaliată a primei recapita
lizări-punte din mai (57) 2012 (măsura B1). Contextul și principalele caracteristici ale măsurii sunt stabilite în
prezenta secțiune.
(102) La 20 aprilie 2012, HFSF a prezentat Băncii o scrisoare de angajament în sensul participării la un plan de
majorare a capitalului social al Băncii pentru o sumă de până la 6,9 miliarde EUR.
(103) În cadrul măsurii B1, HFSF a transferat Băncii obligațiuni emise de FESF în valoare de 7,4 miliarde EUR la 28 mai
2012, în conformitate cu dispozițiile privind recapitalizarea-punte prevăzute de Legea nr. 3864/2010 de instituire
a HFSF („Legea de instituire a HFSF”). Comisia a stabilit deja în considerentul 50 din decizia de inițiere a
procedurii privind BNG că „recapitalizarea-punte încheiată la 28 mai 2012 reprezintă punerea în aplicare a
obligației asumate în scrisoarea de angajament și, prin urmare, constituie o continuare a aceluiași ajutor”. Sumele
prevăzute atât în scrisoarea de angajament, cât și în prima recapitalizare-punte au fost calculate de Banca Greciei
pentru a garanta că Banca poate atinge o rată a capitalului total de 8 % la 31 decembrie 2011, data rezervării
(54)
(55)
(56)
(57)

Conform scrisorii trimise de Banca Greciei la 7 noiembrie 2011, „garanțiile se aplică la valoarea totală a injecției de capital de urgență”.
Informații prezentate în notificarea din 25 iunie 2014.
Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, anexa I, p. 24.
Așa cum s-a explicat în considerentele 101 și 102, angajamentul s-a acordat în aprilie 2012, iar recapitalizarea a avut loc în mod efectiv
în mai 2012.
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retroactive a recapitalizării punte în evidențele Băncii. După cum se poate observa în tabelul 3, măsura B1 a
acoperit doar o parte limitată din totalul nevoilor de capital identificate în simularea de criză din 2012. Banca ar
fi trebuit să atragă capital prin intermediul unei viitoare majorări de capital, iar recapitalizarea-punte era destinată
numai să păstreze eligibilitatea Băncii în vederea finanțării de către BCE până la efectuarea majorării de capital.
(104) Pentru perioada cuprinsă între data primei recapitalizări-punte și data conversiei primei recapitalizări-punte în
acțiuni ordinare sau în alte instrumente financiare convertibile, acordul de presubscriere dintre Bancă și HFSF
prevedea că Banca trebuia să plătească HFSF o redevență anuală de 1 % la valoarea nominală a biletelor FESF și că
orice plăți ale cupoanelor și ale dobânzii acumulate aferente biletelor FESF pentru perioada respectivă sunt
considerate ca fiind o contribuție suplimentară la capitalul Băncii din partea HFSF (58).
2.3.3.2. A doua recapitalizare-punte (măsura B2)
(105) Banca a înregistrat pierderi suplimentare în toamna anului 2012. Prin urmare, capitalul său a scăzut din nou sub
cerințele minime de capital pentru a rămâne eligibilă în vederea refinanțării de către BCE.
(106) Prin urmare, a devenit necesară o a doua recapitalizare-punte. La 21 decembrie 2012, HFSF a pus în aplicare o a
doua recapitalizare-punte în valoare de 2 326 de milioane EUR (măsura B2), care a fost din nou acordată prin
transferul de obligațiuni emise de FESF către Bancă.
(107) Valoarea totală a celor două recapitalizări-punte (măsura B1 și B2) înseamnă că valoarea totală a nevoilor de
capital identificate prin simularea de criză din anul 2012 [9,76 miliarde EUR (59)] era deja plătită de HFSF la
21 decembrie 2012.
2.3.3.3. Participarea HFSF la recapitalizarea din primăvara anului 2013 (măsura B3)
(108) La 22 mai 2013, Consiliul de Administrație al Băncii a anunțat emisiunea a 2 274,1 milioane de acțiuni noi cu
valoarea nominală de 0,30 EUR la un preț de 4,29 EUR pentru fiecare acțiune (60).
(109) La 21 iunie 2013 (61), Banca a anunțat plata integrală a majorării totale prin emisiunea de acțiuni cu o valoare
totală de 9 756 de milioane EUR, inclusiv sumele primelor de capital. Participarea totală a sectorului privat la
majorarea capitalului Băncii s-a ridicat la 1 079 de milioane EUR (62). Participarea HFSF la majorarea de capital al
Băncii s-a ridicat, prin urmare, la 8 677 de milioane EUR (măsura B3).
(110) Această valoare este egală cu suma măsurilor B1 și B2 după scăderea valorii participării sectorului privat. Prin
majorarea capitalului social al Băncii, prima și a doua recapitalizare-punte (măsurile B1 și B2) au fost parțial
convertite într-o recapitalizare permanentă.
(111) Prețul noilor acțiuni a fost stabilit la 50 % din cursul ponderat al bursei în baza volumului operațiunilor
comerciale de-a lungul celor 50 de zile de tranzacționare care preced stabilirea prețului de ofertă. Ca urmare a
unei divizări inverse a acțiunilor și a reducerii capitalului social al Băncii, ambele decise de adunarea generală
extraordinară a acționarilor din 29 aprilie 2012 (63), prețul acțiunilor noi a fost stabilit la 4,29 EUR pentru fiecare
acțiune.
(112) Imediat după recapitalizarea din primăvara anului 2013, HFSF a devenit principalul acționar al Băncii cu o
participație de 84,39 % (64). HFSF a emis 245 779,6 milioane de garanții și a acordat investitorilor privați o
garanție pentru fiecare acțiune subscrisă, în mod gratuit (65). Fiecare garanție înglobează dreptul de a cumpăra
8,23 acțiuni ale HFSF, la intervale de timp specificate și la prețuri de exercitare. Data primului exercițiu este
26 decembrie 2013, iar de la această dată, garanțiile sunt exercitabile la fiecare șase luni până la 26 decembrie
2017. Prețul de exercitare este egal cu prețul de subscriere de 4,29 EUR majorat cu o rată anuală a dobânzii (4 %
(58) Acordul de presubscriere prevede următoarele: „Riscul efectiv datorat Băncii include obligațiunile emise de FESF și plata cupoanelor și a
dobânzii acumulate aferentă obligațiunilor FESF pentru perioada cuprinsă între emisiunea de obligațiuni și conversia avansului în capital
social și în alte instrumente financiare convertibile prevăzute de prezentul document”.
(59) A se vedea tabelul 3.
60
( ) http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/71b1f08a-2c84-4cfe-a368-f985c93d2da9/20130523_Announcement_Cut+Off+Date+and
+Subscription+Period_final+clean+...%283%29_EN.pdf?MOD=AJPERES
(61) http://www.nbg.gr/wps/portal/en/the-group/Press-Office/Press-Releases/content/Press-Releases/anakoinosi-21-6-2013
62
( ) http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf
(63) http://www.nbg.gr/wps/portal/en/the-group/Press-Office/Press-Releases/content/Press-Releases/reverse-split
(64) http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf
(65) http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/af79cd67-5fd6-4811-bd70-2b493cf5c205/Announcement+Commencement+of+Trading_EN.
pdf?MOD=AJPERES
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pentru primul an, 5 % pentru al doilea an, 6 % pentru al treilea an, 7 % pentru al patrulea an și, apoi, 8 %
anualizată pentru ultimele șase luni) (66).
(113) Legea de instituire a HFSF, cu modificările din 2014, prevede că numai prețurile de exercitare a garanției pot să
fie ajustate în situația unei emisiuni de drepturi. În plus, ajustarea trebuie să aibă loc ex-post și numai până la
valoarea veniturilor realizate din vânzarea drepturilor de preempțiune ale HFSF. Nu se prevede nicio ajustare în
situația unei majorări de capital social nepreferențial.
2.3.4. Măsurile de ajutor în favoarea întreprinderilor achiziționate
2.3.4.1. Sprijinul de stat acordat celor trei bănci cooperatiste
(114) Așa cum s-a menționat deja la punctul 2.2.1, deficitele de finanțare ale Băncii Lesbos/Limnos, Băncii Achaia și
Băncii Lamia în valoare de 56,6 milioane EUR, 212,9 milioane EUR și, respectiv, 56,3 milioane EUR au fost
acoperite de HFSF. Prin urmare, valoarea totală a deficitelor de finanțare a fost de 325,8 milioane EUR.
2.3.4.2. Măsuri de ajutor în favoarea FB Bank
(115) Din 2009, FB Bank a beneficiat de mai multe măsuri de ajutor. Tabelul 8 oferă o imagine de ansamblu asupra
măsurilor de ajutor în cauză.
Tabelul 8
Prezentare generală a măsurilor de ajutor în favoarea FB Bank

Benefi
ciarul
ajutorului

Activită
țile FB
Bank

Măsură

Descriere

Entitatea
care
acordă
ajutorul

Dată

Valoarea
ajutorului
de stat (în
milioane
EUR)

FB1

Acțiuni preferențiale acordate în cadrul
schemei de sprijinire a băncilor elene

Statul

iulie 2009

50

FB2

Creditare prin emisiune de obligațiuni ga
rantate de statul elen în cadrul schemei de
sprijinire a băncilor elene

Statul

începând cu ianuarie
2009

60

FB3

Garanție de stat pentru obligațiunile emise
în cadrul schemei de sprijinire a băncilor
elene

Statul

martie 2011

50

FB4

Finanțarea deficitului de finanțare aferent
activelor transferate de la FB Bank către
Bancă

HFSF

10.5.2013
(data de rezoluție)

456,97

FB5

Angajamentul de acoperire a nevoilor de
capital legate de activele transferate de la
FB Bank către Bancă

HFSF

10.5.2013
(data de rezoluție)

100

Valoare totală FB4 și FB5

556,97

2.3.4.2.1 Re c a pi ta li za re a d e s ta t pr im i tă de FB B an k (m ăsu ra FB1 )
(116) În iulie 2009, Grecia a injectat 50 de milioane EUR în FB Bank, sumă echivalentă cu aproximativ 3 % din activele
sale ponderate în funcție de risc la momentul respectiv. Injecția de capital s-a efectuat în conformitate cu măsura
de recapitalizare, care face parte din schema de sprijinire a băncilor elene. Recapitalizarea a avut loc sub formă de
acțiuni preferențiale.
(66) De exemplu, prețul de exercitare la 26 decembrie 2013 a fost de 4,3758 EUR, la 26 iunie 2014 va fi de 4,4616 EUR, la 26 decembrie
2014 va fi de 4,5689 EUR, la 26 iunie 2015 va fi de 4,6761 EUR și așa mai departe.
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2.3.4.2.2 A j utor u l de s t at s u b for m ă de li c hi di tă ți pr i m it de FB B an k (mă sur i l e FB2 ș i FB3 )
(117) FB Bank a beneficiat, de asemenea, de măsuri de ajutor sub formă de lichidități în cadrul măsurilor de garantare și
de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat, care fac parte din schema de sprijinire a băncilor
elene. În ianuarie 2009, FB Bank a primit obligațiuni de stat emise de guvernul elen în valoare de 60 de milioane
EUR, care au ajuns la scadență în decembrie 2011 (măsura FB2). În mai 2012, FB Bank a primit obligațiuni de
stat emise de guvernul elen în valoare de 60 de milioane EUR, care ar fi trebuit să ajungă la scadență în aprilie
2015, dar care au fost anulate la 23 mai 2013 (măsura FB3) (67). În martie 2011, FB Bank a primit, de asemenea,
o garanție de stat pentru obligațiunile emise cu o valoare nominală de 50 de milioane EUR.
2.3.4.2.3. M ăs u r i l eg ate d e rezo l u ți a FB B a nk (m ăsu r i l e FB 4 și FB5 )
(i) Acoperirea deficitului de finanțare aferent activelor transferate de la FB Bank către Bancă în valoare de
456,97 milioane EUR (măsura FB4)
(118) HFSF a acoperit deficitul de finanțare (68) aferent activelor transferate de la FB Bank către Bancă. În conformitate
cu hotărârile din 10 mai și 7 noiembrie 2013 ale Băncii Greciei, HFSF a plătit suma totală de 456,97 milioane
EUR în două tranșe, la 26 iulie și la 13 noiembrie 2013 (69).
(ii) Angajamentul HFSF de a acoperi nevoile de capital aferente activelor transferate (măsura FB5)
(119) În cadrul procedurii de rezoluție, HFSF s-a angajat să acopere nevoile de capital care iau naștere din achiziția
activelor transferate de la FB Bank. Prin urmare, HFSF ar fi trebuit să injecteze capital în valoare echivalentă cu
9 % din activele ponderate în funcție de risc transferate către Bancă. La momentul rezoluției, nevoile de capital
erau estimate la aproximativ 100 de milioane EUR.
(120) Așa cum s-a menționat deja în considerentul 30, HFSF nu va injecta în continuare capital în Bancă întrucât
Banca, în planul său de restructurare, renunță la dreptul său de a solicita HFSF să acopere nevoile de capital
potențiale legate de activele transferate.
2.3.4.3. Măsuri de ajutor în favoarea Probank
(121) Probank nu a beneficiat de nicio măsură de ajutor în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene. Tabelul 9 oferă
o prezentare generală a celeilalte măsuri de ajutor de care a beneficiat Probank.
Tabelul 9
Prezentare generală a măsurilor de ajutor în favoarea Probank

Benefi
ciarul
ajutorului

Activită
țile Pro
bank

Măsură

Descriere

Entitatea
care
acordă
ajutorul

Dată

Valoarea
ajutorului
de stat (în
milioane
EUR)

PB1

Finanțarea deficitului de finanțare aferent
activelor transferate de la Probank către
Bancă

HFSF

26.7.2013
(data de rezoluție)

562,73

PB2

Angajamentul de acoperire a nevoilor de
capital legate de activele transferate de la
Probank către Bancă

HFSF

26.7.2013
(data de rezoluție)

[180-280]

Valoarea totală a PB1 și PB2

[742,73842,73]

(67) Obligațiunile de stat emise de guvernul elen în valoare de 60 de milioane EUR au fost alocare și acordate Băncii în septembrie 2013,
conform Deciziei 73/1/10.5.2013 a Comitetului pentru credite și asigurări al Băncii Greciei și Deciziei 10/1/10.5.2003 a Comitetului
pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
(68) Denumirea de „deficit de finanțare” ar putea, deci, să fie inexactă deoarece aceasta prezintă o măsură de sprijin sub formă de capital, și nu
sub formă de lichidități.
(69) HFSF, Raportul de activitate al Fondului elen de stabilitate financiară pentru perioada iulie-decembrie 2013, publicat în martie 2014,
p. 4, disponibil online la: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
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2.3.4.3.1. Ac oper i re a d e fi c i tu lu i d e f in an țar e a f ere nt a cti ve lor tr ans fera te de l a Proba nk c ă t r e
B an c ă î n v al o ar e d e 56 2, 73 mi li oan e EU R (m ă su ra PB1 )
(122) HFSF a finanțat deficitul de finanțare aferent activelor transferate de la Probank către Bancă. În conformitate cu
hotărârile din 26 iulie și 30 decembrie 2013 ale Băncii Greciei, HFSF a plătit suma totală de 562,73 milioane
EUR în două tranșe, la 9 august și la 31 decembrie 2013.
2.3.4.3.2. A n gajam e n tu l H F SF d e a ac oper i n evoi le d e ca pi tal aferen te a c ti velo r tran sfe r at e
( m ă sur a P B 2 )
(123) În cadrul procedurii de rezoluție, HFSF s-a angajat să acopere nevoile de capital ale cumpărătorului care decurg
din achiziția activelor băncii Probank. Prin urmare, HFSF trebuia să injecteze capital în valoare echivalentă cu 9 %
din activele ponderate în funcție de risc transferate către Bancă. La momentul rezoluției, nevoile de capital legate
de activele transferate erau estimate la aproximativ [180280] de milioane EUR.
(124) Astfel cum s-a menționat deja în considerentul 41, HFSF nu va injecta în continuare capital în Bancă întrucât
Banca, în planul său de restructurare, renunță la dreptul său de a solicita HFSF să acopere nevoile de capital
potențiale legate de activele transferate.

2.4. PLANUL DE RESTRUCTURARE

(125) La 25 iunie 2014, Grecia a prezentat planul de restructurare a Băncii, care explică modul în care Banca, ca
entitate combinată rezultată din achiziționarea FB Bank, Probank și a celor trei bănci cooperatiste, intenționează
să își restabilească viabilitatea pe termen lung.
2.4.1. Operațiunile la nivel național
(126) Prin planul de restructurare, Banca se va concentra pe principalele sale activități bancare din Grecia și din Turcia.
(127) În ceea ce privește Grecia, prioritatea de bază a Băncii este de a restabili rentabilitatea și viabilitatea operațiunilor
sale bancare din Grecia până la sfârșitul perioadei de restructurare, și anume 31 decembrie 2018. În acest scop,
planul de restructurare prevede o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea eficienței operaționale a Băncii și a
marjei nete a dobânzilor, precum și măsuri de consolidare a poziției sale de capital și a structurii bilanțului.
(128) Cu privire la eficiența operațională, Banca a început deja un program de raționalizare vast. De la 31 decembrie
2009 la 30 decembrie 2012, Banca și-a redus prezența fizică în Grecia. Ea și-a redus numărul de sucursale de la
575 în 2009 (70) la 511 în 2012 (71) și a redus, de asemenea, forța de muncă antrenată în activitățile bancare din
Grecia de la [12 534 de persoane în decembrie 2009 (72) la 11 230 de persoane în decembrie 2012 (73)].
(129) Din decembrie 2012 până la sfârșitul anului 2017, Banca planifică să continue să reducă numărul de salariați din
Grecia (de la 13 675 la […]) (74), în ciuda impactului achiziției băncilor FB Bank și Probank care aveau 260 și,
respectiv, 1 087 de salariați (75). Diferența între forța de muncă angrenată în activitățile bancare din Grecia la
31 decembrie 2012 (11 230) și totalul forței de muncă angrenate în Grecia la sfârșitul anului 2012 (13 675) se
datorează numărului de angajați angrenați în activități nebancare cum ar fi cea de asigurări (Ethniki Hellenic
General Insurance S.A.), turism (Astir Palace Vouliagmenis S.A.) sau imobiliară (NBG Pangaea Reic).
(130) Din decembrie 2012 până la sfârșitul anului 2017, Banca va continua raționalizarea rețelei sale naționale.
Numărul de sucursale va crește cu […], de la 511 la […]. Se reamintește că în 2013, Banca a achiziționat rețelele
băncilor FB Bank și Probank, cu 19 și, respectiv, 112 sucursale.
(70) Raportul anual din 2010 https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/
73301T05_CNB.pdf
(71) Raportul anual din 2012, https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/NBG%
20Form%2020-F.PDF
(72) Raportul anual din 2010 https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/
73301T05_CNB.pdf
(73) Raportul anual din 2012, https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/NBG%
20Form%2020-F.PDF
(74) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 30 (cifrele se referă la operațiuni interne, inclusiv, de exemplu, filialele active în
domeniul imobiliar și al asigurărilor și turismului).
(75) A se vedea considerentele 72 și 82.
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(131) Creșterea eficienței în ceea ce privește numărul de sucursale și personalul va contribui la reducerea costului total
al activităților sale din Grecia cu […] %, de la 1 301 milioane EUR în 2012, pe bază proforma, la […] milioane
EUR în 2017 (76). În consecință, indicatorul estimat de eficiență a costurilor pentru activitățile bancare ale Băncii
în Grecia va scădea sub […] % la sfârșitul perioadei de restructurare.
(132) Planul de restructurare descrie, de asemenea, modul în care Banca își va îmbunătăți baza de finanțare a costurilor,
care este esențială pentru restabilirea viabilității. Banca se așteaptă să fie în măsură să reducă ratele dobânzilor la
depozite în condițiile unui mediu mai stabil și, în special, ale stabilizării și redresării prevăzute a economiei
Greciei, care se așteaptă să crească din nou începând cu 2014. Se preconizează că spreadurile aferente ratelor
dobânzii la depozite (media pentru depozitele la termen, depozitele la vedere și ratele de economisire) vor scădea
în Grecia. În mod similar, utilizarea de către Bancă a injecțiilor de capital de urgență garantate de stat și a
finanțării mai ample din Eurosistem va scădea în cursul perioadei de restructurare.
(133) Planul de restructurare anticipează că Banca își va consolida, de asemenea, bilanțul. Raportul net împrumuturi/
depozite al Băncii în Grecia va scădea în continuare, în timp ce rata de adecvare a capitalului va crește (de la o
rată a capitalului de bază de rangul 1 de 8,4 % la nivelul grupului la 31 decembrie 2013).
(134) O altă prioritate a Băncii constă în gestionarea creditelor neperformante. Banca va consolida procesele de
creditare în ceea ce privește atât generarea de împrumuturi (o asigurare mai bună prin garanții colaterale, limite
reduse), cât și gestionarea împrumuturilor neperformante. Rata de împrumuturi neperformante va […], cu o rată
estimată de […] % la sfârșitul perioadei de restructurare (77). Costul de risc (deprecieri cauzate de pierderi la
credite) va scădea de la 2 miliarde EUR în 2012 la […] miliarde EUR în 2018 (78).
(135) Îmbunătățirea eficienței operaționale, reducerea marjei nete a dobânzii și scăderea costului de risc vor permite
Băncii să își sporească profitabilitatea. Banca prevede că profiturile sale din Grecia se vor ridica la suma de […]
milioane EUR în 2014 și, respectiv, de […] milioane EUR în 2018. Rentabilitatea capitalului propriu va ajunge la
[…] % în 2017 în ceea ce privește activitățile din Grecia (79), ceea ce este suficient dat fiind profilul de risc al
Băncii la acea dată (80).
2.4.2. Activitățile bancare internaționale (cu excepția celor din Turcia)
(136) Banca a început deja să reducă efectul de levier și să își restructureze rețeaua internațională. Numărul de filiale din
Europa de Sud-Est s-a redus cu 170 începând din 2009 (81).
(137) Banca va continua să își restructureze rețeaua internațională și să reducă efectul său de levier. În special, Banca își
va vinde filialele străine în […] și va cesiona sucursalele sale în […]. Aceste dezinvestiții au reprezentat […] % din
activele Băncii din afara Greciei și Turciei, și anume […] milioane EUR, din care 12,101 milioane EUR la sfârșitul
anului 2012.
(138) Sucursalele din […] și din […], precum și filiala din […] vor fi […].
(139) Ca urmare a acestor dezinvestiții, finanțarea netă de la societatea-mamă va fi eliminată până la sfârșitul perioadei
de restructurare.
2.4.3. Turcia
(140) Banca intenționează să își reducă participația în Finansbank la 60 %[…].
(141) […] va pune la dispoziția Finansbank […] și va consolida angajamentul Băncii de a pune la dispoziția Finansbank
[…] pe parcursul perioadei de restructurare.
(142) Banca intenționează ca Finansbank să se dezvolte semnificativ în cursul perioadei de restructurare. Ea va pune în
aplicare și un plan de control al costurilor. În 2014, Finansbank intenționează să […] și să […]. În anii următori,
[…], care are ca efect scăderea ratei de eficiență a costurilor de la […] la […] la finalul perioadei de restruc
turare (82).
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 30.
Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, anexa I, p. 11.
Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, anexa I, p. 9.
Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, anexa I, p. 11.
Rentabilitatea activelor ponderate în funcție de risc, care nu este afectată în mod negativ de rata înaltă de adecvare a capitalului Băncii, va
ajunge la […] % la finalul perioadei de restructurare.
(81) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 13.
(82) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 34.
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(143) Planul de restructurare prevede o monitorizare atentă a riscurilor asumate de Finansbank. Este de așteptat că
deprecierile se vor ridica la mai puțin de […] % din împrumuturile acordate clienților din 2014 până în 2018, cu
o rată de rentabilitate a activelor estimată la […] % în 2018. Rata de rentabilitate a capitalului propriu al băncii
Finansbank va rămâne mare pe durata întregii perioade.
(144) În 2012, Banca a vândut activitatea sa de asigurări (de viață și de alt tip) din Turcia cu un câștig de capital de […]
milioane EUR (83).
2.4.4. Activități nebancare: vânzarea a […] din activitățile în domeniul imobiliar
(145) Banca și-a redus participația la filiala sa din domeniul imobiliar, Pangea, sub 35 %, cu un impact pozitiv asupra
ratei de bază a capitalului de rangul 1 al Băncii (84). De asemenea, Banca intenționează să vândă […] până la […]
și filiala sa cu capital privat până la […].
2.4.5. Atragerea de capital privat și contribuția din partea acționarilor existenți și a creditorilor
subordonați
(146) Banca a reușit să strângă valori importante de capital pe piață și a redus astfel ajutorul de stat de care avea
nevoie.
(147) În primul rând, Banca a atras capital privat în 2009, printr-o emisiune de drepturi de 1 247 de milioane EUR. În
2010, Banca a atras din nou de pe piață capital privat în valoare de 1 815 milioane EUR (85). De asemenea, așa
cum s-a menționat în considerentul 109, Banca a reușit să atragă capital privat în valoare de 1 079 de milioane
EUR de la investitori privați prin recapitalizarea din primăvara anului 2013. Participația acționarilor, inclusiv a
celor care au participat în 2009 și în 2010 la majorările de capital, s-a diluat foarte mult în urma recapitalizării
din primăvara anului 2013: HFSF a primit 84,4 % din acțiunile Băncii, iar noii investitori au primit 10,5 % din
participație, lăsându-i pe acționarii existenți anterior cu o participație de numai 5,1 %. Din 2007 nu s-a plătit
niciun dividend acționarilor ordinari, iar din 2009 acționarilor preferențiali americani (86).
(148) Banca a atras capital în valoare de 2,5 miliarde EUR de pe piață în mai 2014. Banca intenționează să […].
(149) În ceea ce privește contribuția deținătorilor de creanțe subordonate și hibride, la 3 ianuarie 2012, Banca s-a oferit
să răscumpere titluri de valoare preferențiale la prețuri care variază de la 45 % la 70 % din valoarea nominală a
respectivelor titluri de valoare. Cu această ocazie, Banca a răscumpărat și obligațiuni garantate. Pentru fiecare
dintre aceste răscumpărări, prețul a fost determinat pe baza valorii de piață a instrumentelor și conținea o primă
de nu mai mult de 10 puncte procentuale, care a fost adăugată pentru a-i încuraja pe investitori să participe la
răscumpărare. Rata de acceptare a fost de 44 %, iar majorarea totală de capital s-a ridicat la aproximativ
302 milioane EUR (87).
(150) Ulterior, în 2012 și 2013, Banca a lansat exerciții suplimentare de gestionare a pasivelor în privința titlurilor de
valoare emise investitorilor, inclusiv a obligațiunilor garantate, a instrumentelor hibride, a instrumentelor de
capital de rang 2 și a acțiunilor preferențiale emise în Statele Unite. Respectivele răscumpărări au generat capital
suplimentar de […] milioane EUR. În general, Banca indică faptul că valoarea totală a capitalului generată de
exercițiile de gestionare a pasivelor din cursul ultimilor ani se ridică la aproximativ […] milioane EUR (88). Ca
urmare a acestor răscumpărări, valoarea restantă a creanțelor subordonate și hibride a scăzut la 293 de milioane
EUR la 31 decembrie 2013.
2.5. ANGAJAMENTELE AUTORITĂȚILOR ELENE

(151) La 25 iunie 2014, Grecia și-a luat angajamentul că Banca și afiliații săi vor pune în aplicare planul de restruc
turare prezentat la 25 iunie 2014 și a oferit angajamente suplimentare în ceea ce privește punerea în aplicare a
planului de restructurare („angajamentele”). Angajamentele enumerate în anexa I sunt rezumate în prezenta
secțiune.
(152) În primul rând, Grecia și-a asumat angajamentul că Banca își va restructura operațiunile comerciale din Grecia,
stabilind un număr maxim de sucursale și de angajați, precum și un cuantum maxim al costurilor totale, care
trebuie să fie respectat până la 31 decembrie 2017 (89).
(83) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 12.
(84) Câștigul în rata capitalului de bază de rangul 1 este estimat la 35 de puncte de bază în 2013, conform prezentării autorităților elene de la
21 noiembrie 2013.
(85) Raportul financiar din 2010, p. 44.
(86) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 12.
(87) http://www.barchart.com/plmodules/?module=secFilings&filingid=8338505&type=HTML&popup=1&override=1&symbol=NBG
(88) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 11.
(89) A se vedea angajamentele din anexă, capitolul II.
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(153) De asemenea, Grecia și-a asumat un angajament că Banca va reduce costul depozitelor atrase din Grecia și va
respecta un raport maxim al împrumuturilor nete față de depozite (90) până la 31 decembrie 2017 (91).
(154) În privința filialelor străine ale Băncii, Grecia și-a asumat angajamentul că Banca nu va proviziona […] și că va
cesiona un pachet minoritar în respectiva filială. Grecia și-a asumat, de asemenea, un angajament că Banca va
reduce o serie de filiale străine până la 30 iunie 2018 (92).
(155) Grecia și-a luat angajamentul că Banca va cesiona […] și filiala sa cu capital privat, precum și o serie de titluri de
valoare. În plus, Banca nu va achiziționa titluri din clasa „fără grad investițional” („non-investment grade”), cu
excepții limitate (93).
(156) Grecia și-a luat o serie de angajamente legate de guvernanța corporativă a Băncii. Și-a luat un angajament de a
limita remunerația salariaților și a cadrelor de conducere a Băncii, […] (94).
(157) De asemenea, Grecia și-a luat un angajament că Banca își va consolida politica de creditare pentru a se asigura că
deciziile de acordare și restructurare a împrumuturilor au drept scop creșterea la maximum a viabilității și a
profitabilității Băncii. Grecia și-a luat angajamentul că Banca va respecta standarde înalte cu privire la monito
rizarea riscului de credit, precum și la restructurarea împrumuturilor (95).
(158) O serie de angajamente vizează operațiunile Băncii cu debitori afiliați. Angajamentele vizează să se asigure că
Banca nu se abate de la practicile bancare prudente atunci când acordă sau restructurează împrumuturile acordate
angajaților, administratorilor și acționarilor săi, precum și entităților publice, partidelor politice și întreprinderilor
din mass-media (96).
(159) În sfârșit, Grecia și-a luat un angajament că Banca va respecta anumite limitări de conduită, cum ar fi interdicția
unor cupoane sau dividende, a unei achiziții și a publicității cu privire la sprijinul de stat (97).
(160) Angajamentele vor fi monitorizate până la 31 decembrie 2018 de către un mandatar însărcinat cu monitorizarea.
(161) În mod separat, Grecia a indicat că va căuta să obțină aprobarea Comisiei anterior oricărei răscumpărări de
garanții de către Bancă sau de către orice entitate de stat, inclusiv HFSF (98).

3. MOTIVELE CARE AU CONDUS LA INIȚIEREA PROCEDURII OFICIALE DE INVESTIGARE PRIVIND PRIMA
RECAPITALIZARE-PUNTE

(162) La 27 iulie 2012, Comisia a inițiat procedura oficială de investigare pentru a verifica dacă au fost îndeplinite
condițiile din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar (99) în ceea ce privește caracterul adecvat, necesitatea
și proporționalitatea primei recapitalizări-punte acordate de către HFSF în favoarea Băncii (măsura B1).
(163) În ceea ce privește caracterul adecvat al măsurii, dat fiind că ajutorul a survenit ulterior recapitalizării și ajutorului
sub formă de lichidități și dată fiind prelungirea perioadei de salvare, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la
măsura în care au fost întreprinse toate acțiunile posibile de către Bancă pentru a se evita o nevoie de ajutor
viitoare (100). În plus, pentru Comisie nu era clar cine va controla Banca în momentul în care prima recapitalizarepunte urma să fie înlocuită cu o recapitalizare permanentă (101), întrucât Banca putea intra sub controlul statului
(90) Swapurile pe rata dobânzii convenite cu Republica Elenă în temeiul unui acord ISDA, inclusiv cele securitizate prin Titlos Plc, vor fi
excluse din împrumuturile nete în vederea calculării raportului împrumuturi nete/depozite.
(91) A se vedea angajamentele din anexă, capitolul II.
(92) A se vedea angajamentele din anexă, capitolul II.
(93) A se vedea angajamentele din anexă, capitolul II.
(94) A se vedea angajamentele din anexă capitolul III secțiunea A.
(95) A se vedea angajamentele din anexă capitolul III secțiunea A.
(96) A se vedea angajamentele din anexă capitolul III secțiunea A.
(97) A se vedea angajamentele din anexă capitolul III secțiunea C.
(98) Scrisoarea Greciei către Comisie din 25 iunie 2014: „În sfârșit, cu privire la garanțiile emise de HFSF, trebuie clarificat faptul că
Republica Elenă va căuta să obțină aprobarea Comisiei Europene anterior oricărei răscumpărări de garanții de către BNG sau de către
orice entitate de stat (inclusiv HFSF), astfel încât Comisia Europeană să poată verifica dacă răscumpărarea prevăzută de garanții nu este
contrară cerințelor privind remunerația ale statului din cadrul normelor privind ajutorul de stat.”
(99) Comunicare a Comisiei – Aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul măsurilor adoptate în legătură cu instituțiile financiare
în contextul actualei crize financiare mondiale (JO C 270, 25.10.2008, p. 8).
(100) Considerentul 59 din Decizia de inițiere a procedurii privind BNG.
(101) Considerentul 63 din Decizia de inițiere a procedurii privind BNG.
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sau al proprietarilor privați minoritari. Comisia a menționat că dorește să se asigure că, în ambele cazuri, calitatea
administrării Băncii și, în special, procesul de acordare a împrumuturilor nu se vor deteriora.
(164) În ceea ce privește necesitatea primei recapitalizări-punte, în considerentul 67 din decizia de inițiere a procedurii
privind BNG, Comisia a pus sub semnul întrebării faptul dacă au fost luate toate măsurile posibile pentru a se
evita ca Banca să aibă din nou nevoie de ajutor în viitor. De asemenea, întrucât durata recapitalizării-punte era
incertă, Comisia nu a putut concluziona dacă aceasta a fost suficientă și dacă a respectat principiile de
remunerare și de repartizare a sarcinilor în temeiul normelor privind ajutoarele de stat. În plus, întrucât condițiile
conversiei primei recapitalizări-punte într-o recapitalizare permanentă nu erau cunoscute la momentul adoptării
deciziei de inițiere a procedurii privind BNG, Comisia nu a putut să le evalueze.
(165) În ceea ce privește proporționalitatea măsurii, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la măsura în care
măsurile de salvgardare [interdicția de publicitate privind sprijinul de stat, interdicția privind plata dividendelor și
a cupoanelor, interdicția privind opțiunea de cumpărare și interdicția de răscumpărare, astfel cum sunt descrise în
considerentul 71 din decizia de inițiere a procedurii privind BNG] au fost suficiente în raport cu prima recapita
lizarea-punte. De asemenea, în considerentul 72 din decizia de inițiere a procedurii privind BNG, Comisia a
afirmat că denaturările concurenței ar putea fi cauzate de lipsa normelor care împiedică HFSF să coordoneze
toate cele mai mari patru bănci din Grecia (și anume Banca, Alpha Bank, Eurobank și Piraeus) și de lipsa unor
măsuri de salvgardare adecvate pentru a se evita schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial
între aceste bănci. Prin urmare, Comisia a propus desemnarea unui mandatar însărcinat cu monitorizarea, care va
fi prezent fizic în Bancă.

4. OBSERVAȚII ALE PĂRȚILOR INTERESATE CU PRIVIRE LA PROCEDURA OFICIALĂ DE INVESTIGARE ÎN
CEEA CE PRIVEȘTE PRIMA RECAPITALIZARE-PUNTE

Observații din partea unei bănci elene
(166) La 3 ianuarie 2013, Comisia a primit observații prezentate de o bancă elenă asupra deciziei de inițiere a
procedurii privind BNG. Banca elenă a afirmat că recapitalizarea băncilor elene de către HFSF a constituit, în
principiu, un pas bine-venit în vederea realizării unui sistem bancar mai sănătos și mai viabil și nu a exprimat
nicio obiecție cu privire la recapitalizarea Băncii.
(167) Cu toate acestea, în timp ce și-a exprimat sprijinul deplin pentru principiul recapitalizării băncilor elene de către
HFSF, banca elenă a explicat că, pentru a se reduce la minimum denaturarea concurenței și pentru a se evita
discriminarea, ea preconizează că recapitalizarea de către HFSF va fi deschisă pentru toate băncile care își
desfășoară activitatea în Grecia în condiții similare.

5. OBSERVAȚII DIN PARTEA STATULUI ELEN CU PRIVIRE LA PROCEDURA OFICIALĂ DE INVESTIGARE ÎN
CEEA CE PRIVEȘTE PRIMA RECAPITALIZARE-PUNTE

(168) La 5 septembrie 2012, Grecia a prezentat observații care au fost pregătite de Banca Greciei și de HFSF.

5.1. OBSERVAȚIILE DIN PARTEA BĂNCII GRECIEI

(169) În ceea ce privește caracterul adecvat al primei recapitalizări-punte, Banca Greciei a menționat că suma de
18 miliarde EUR sub formă de capital prin care HFSF a recapitalizat cele mai mari patru bănci elene în mai 2012
a fost mai mică decât suma finală necesară pentru a permite băncilor respective să atingă treptat și să mențină o
rată a capitalului de bază de rangul 1 la un nivel stabilit de 10 % și o rată a capitalului de bază de rangul 1 la un
nivel stabilit de 7 % în cadrul unui scenariu de criză negativ pe o perioadă de trei ani. De asemenea, Banca
Greciei a afirmat că prima recapitalizare-punte a fost temporară, dat fiind că procesul de recapitalizare va fi
încheiat cu majorări de capital social din partea celor patru bănci.
(170) De asemenea, Banca Greciei a observat că recapitalizarea celor mai mari bănci elene face parte din restructurarea
pe termen lung a sectorului bancar elen. Aceasta a remarcat, de asemenea, faptul că, în cazul în care o bancă este
privatizată, conducerea sa, cel mai probabil, va rămâne neschimbată, în timp ce, în cazul în care o bancă devine
proprietatea statului (și anume, deținută de HFSF), HFSF poate numi o nouă conducere care, în orice caz, va fi
evaluată de Banca Greciei. Banca Greciei a observat că HFSF evaluează cadrul de guvernanță corporativă,
caracterul adecvat al conducerii și profilul de risc al fiecărei bănci în permanență, pentru a se garanta că nu sunt
asumate riscuri excesive. De asemenea, aceasta a subliniat că HFSF a desemnat deja reprezentanți în consiliile de
administrație ale băncilor recapitalizate.
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(171) În ceea ce privește necesitatea primei recapitalizări-punte, Banca Greciei a observat că recapitalizarea Băncii a fost
limitată astfel încât să se asigure îndeplinirea cerințelor minime de capital (8 %). De asemenea, a declarat că
perioadele îndelungate de timp anterioare recapitalizării s-au datorat deteriorării bruște a mediului operațional în
Grecia și impactului programului de implicare a sectorului privat, gradului de complexitate al întregului proiect și
necesității de a crește la maximum participarea investitorilor privați la creșterea capitalului social.

(172) În ceea ce privește proporționalitatea primei recapitalizări-punte, Banca Greciei a subliniat că punerea integrală în
aplicare a planului de restructurare care urmează să fie prezentat Comisiei este protejată prin faptul că
suspendarea drepturilor de vot ale HFSF va fi revocată în cazul în care, printre altele, planul de restructurare este
încălcat în mod substanțial. Banca Greciei a observat, de asemenea, că dificultățile Băncii nu se datorau unei
subestimări a riscurilor de către conducerea Băncii sau unor acțiuni agresive din punct de vedere comercial.

5.2. OBSERVAȚII DIN PARTEA HFSF

(173) În ceea ce privește caracterul adecvat al primei recapitalizări-punte, pentru a aborda problema intervenției
potențiale a statului în cazul în care statul acordă ajutoare de stat în cuantumuri ridicate prin intermediul HFSF și
HFSF are drepturi de vot depline, HFSF a declarat că băncile finanțate de HFSF nu sunt considerate a fi entități
publice sau sub controlul statului și că acestea nu vor fi controlate de stat după ce au fost permanent recapita
lizate de către HFSF. HFSF a subliniat că este o persoană juridică de drept privat pe deplin independentă, cu
autonomie de decizie. Aceasta nu este supusă controlului guvernului, în temeiul articolului 16C alineatul (2) din
Legea de instituire a HFSF, potrivit căreia instituțiile de credit cărora HFSF le-a acordat sprijin sub formă de
capital nu fac parte din sectorul public în general. De asemenea, au fost transmise observații cu privire la
structura de conducere a HFSF.

(174) În ceea ce privește intervenția HFSF în conducerea Băncii, HFSF a afirmat că respectă autonomia Băncii și nu
interferează cu gestionarea zilnică a acesteia, dat fiind că rolul său se limitează la cel prevăzut în Legea de
instituire a HFSF. HFSF a afirmat că nu există nicio intervenție sau coordonare din partea statului și că deciziile
Băncii în ceea ce privește procesul de acordare a împrumuturilor (privind, printre altele, efectele colaterale,
stabilirea prețurilor și solvabilitatea debitorilor) vor fi luate pe baza unor criterii comerciale.

(175) HFSF a subliniat că Legea de instituire a HFSF și acordul de presubscriere stabilesc măsuri de salvgardare adecvate
pentru a evita se asumarea unor riscuri excesive de către acționarii existenți. HFSF a evidențiat aspecte precum
(i) numirea reprezentanților HFSF ca membri neexecutivi independenți ai consiliului de administrație al Băncii și
prezența lor în comitete; (ii) aplicarea de către HFSF a principiului diligenței necesare în cadrul Băncii; și
(iii) faptul că, după recapitalizarea finală, drepturile sale de vot vor fi limitate numai atât timp cât Banca respectă
condițiile planului de restructurare.

(176) În ceea ce privește necesitatea primei recapitalizări-punte și, în special, în ceea ce privește nivelul de remunerare a
ajutoarelor, HFSF a afirmat că remunerarea fusese convenită cu reprezentanți ai Comisiei, ai BCE și ai FMI. Nivelul
convenit a luat în considerare faptul că prima recapitalizare-punte se va transforma într-o recapitalizare
permanentă înainte de 30 septembrie 2012, termen-limită care a fost stabilit în martie 2012 în cadrul Memoran
dumului privind politica economică și financiară încheiat între Comisie, BCE, FMI și Grecia.

(177) În ceea ce privește proporționalitatea primei recapitalizări-punte, HFSF a remarcat faptul că măsurile adoptate,
precum cele descrise la considerentul 175 din prezenta decizie, constituie garanții suficiente pentru ajutoarele
consistente primite și perioada de salvare îndelungată. De asemenea, HFSF a declarat că există în vigoare măsuri
adecvate pentru a se asigura că băncile la care HFSF deține participații nu partajează între ele informații sensibile
din punct de vedere comercial. Astfel de măsuri includ numirea unor reprezentanți diferiți ai HFSF la băncile
respective, mandatele adresate reprezentanților în cauză care previn în mod specific fluxul de informații de la un
reprezentant la altul și instrucțiuni interne clare pentru agenții respectivi să nu transmită informații sensibile din
punct de vedere comercial ale băncilor. De asemenea, HFSF a declarat că nu își exercită drepturile în relația cu
băncile într-un mod care ar putea împiedica, restricționa, denatura sau diminua ori împiedica în mod semnificativ
concurența efectivă. În sfârșit, HFSF a arătat că membrii consiliului său de administrație și angajații săi se supun
unor norme stricte de confidențialitate și unor obligații fiduciare și s-au angajat să respecte dispoziții privind
secretul profesional cu privire la activitățile sale.
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6. EVALUAREA AJUTOARELOR ÎN FAVOAREA ÎNTREPRINDERILOR ACHIZIȚIONATE

6.1. EVALUAREA SPRIJINULUI DE STAT LEGAT DE REZOLUȚIA CELOR TREI BĂNCI COOPERATISTE

6.1.1. Existența și cuantumul ajutorului
(178) Comisia trebuie în primul rând să evalueze dacă sprijinul de stat legat de rezoluția celor trei bănci cooperatiste
(însemnând finanțarea deficitelor lor de finanțare care permite transferul depozitelor) constituie ajutor de stat în
sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat. În conformitate cu această dispoziție, ajutorul de stat reprezintă
orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință
să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi, în măsura în care afectează schimburile
comerciale dintre statele membre.
(179) Comisia va începe prin a evalua dacă există sau nu un avantaj pentru următorii beneficiari potențiali: (i) băncile
cooperatiste și „activitățile” potențial transferate Băncii; și (ii) Banca.
(i) Existența ajutorului acordat celor trei bănci cooperatiste și activităților potențial transferate Băncii.
(180) Cu privire la cele trei bănci cooperatiste, Comisia observă că Banca Lesbos/Limnos, Banca Achaia și Banca Lamia
se află în procedură de lichidare și că li s-au retras licențele bancare. Prin urmare, acestea nu vor mai efectua
activități economice pe piața bancară.
(181) Sprijinul de stat, și anume finanțarea deficitelor de finanțare, ar constitui ajutor de stat în raport cu creanțele și
pasivele transferate în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat numai dacă acestea formează împreună o
întreprindere. Noțiunea de întreprindere desemnează orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent
de statutul său juridic și de modul de finanțare. Orice activitate care constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o
piață dată este privită ca o activitate economică. Prin urmare, pentru a conchide dacă este acordat ajutor unei
întreprinderi, ar trebui să se evalueze dacă transferul de creanțe și pasive implică transferul unei activități
economice.
(182) Așa cum s-a menționat deja la punctul 2.2.1, ca urmare a rezoluției celor trei bănci cooperatiste, numai
depozitele, creanțele și pasivele către Fondul elen de garantare a depozitelor și investițiilor au fost transferate către
Bancă. Cele trei bănci cooperatiste aveau 187 de salariați și 21 de sucursale în total. Trebuie menționat că nu a
existat niciun transfer de drept de sucursale sau contracte de muncă sau de împrumuturi între cele trei bănci
cooperatiste și Bancă. Prin urmare, faptul că împrumuturile nu sunt transferate către Bancă, ci rămân la cele trei
bănci cooperatiste în lichidare, faptul că nu se transferă nicio sucursală și absența transferului de drept al
contractelor de muncă contribuie (102) la concluzia că nu există transfer de activitate economică. Pasivele
transferate (și anume depozitele) nu pot fi considerate a fi beneficiarul sprijinului de stat întrucât ele nu constituie
o întreprindere.
(183) În concluzie, cele trei entități juridice existente au intrat în lichidare și nu mai efectuează nicio activitate bancară.
În același timp, pasivele transferate nu constituie o activitate economică.
(184) Prin urmare, se concluzionează că acordarea de obligațiuni emise de FESF de către HFSF Băncii, pentru a se
acoperi deficitul de finanțare aferent activelor și pasivelor achiziționate ale celor trei bănci cooperatiste, nu
permite continuarea activităților economice de către acestea din urmă. Deci, sprijinul HFSF nu constituie nici
ajutor dat entităților lichidate și nici ajutor pentru active și pasive transferate.
(ii) Existența ajutorului acordat Băncii
(185) Cu privire la faptul dacă vânzarea activelor și pasivelor celor trei bănci cooperatiste implică sau nu un ajutor de
stat acordat Băncii, Comisia trebuie să evalueze dacă sunt îndeplinite anumite cerințe și, în special, dacă
(i) procesul de vânzare a fost deschis, necondiționat și nediscriminatoriu; (ii) vânzarea a avut loc în condițiile de
piață; și (iii) statul a crescut la maximum prețul de vânzare al activelor și pasivelor implicate (103).
(102) A se vedea considerentul 146 din Decizia Comisiei din 12 noiembrie 2008 privind ajutorul de stat SA.510/08 – Italia „Vendita dei beni
della compagnia aerea ALITALIA” (JO C 46, 25.2.2009, p. 6).
(103) A se vedea punctul 49 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar și punctul 20 din Comunicarea privind restructurarea.
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(186) Așa cum s-a menționat deja în considerentul 64, Banca Greciei a contactat numai cele mai mari cinci instituții de
creditare elene care funcționau în Grecia la acel moment. Grupul limitat de cumpărători contactați nu poate
exclude faptul că licitația era una deschisă, dat fiind faptul că ele păreau să fie singurele instituții de creditare
interesate în a prezenta o ofertă. Într-adevăr, pachetul destinat vânzării includea numai depozite. Prin urmare,
pentru a beneficia de sinergiile privind aceste depozite era necesară operarea în zona geografică în cauză. O
bancă neprezentă în zonele respective nu ar putea să ofere servicii deponenților, deci reținerea depozitelor ar fi
redusă la minimum și achizitorul ar suporta costul de achiziție a depozitelor fără a avea niciun beneficiu. Banca
Greciei a putut astfel să presupună în mod rezonabil că, în scurtul interval de timp disponibil pentru rezoluția
celor trei bănci cooperatiste, numai acele instituții de creditare ale căror modele de activitate erau consecvente cu
cel al băncilor în cauză, fiind astfel capabile să deservească deponenții respectivi, ar putea să aibă un interes în
achiziționarea activelor respective. Banca și alte trei bănci au prezentat oferte ferme. Oferta Băncii a fost cea
preferată prin prisma prețului și perioadei necesare pentru finalizarea transferului. Banca s-a oferit să plătească ca
preț o sumă egală cu […] % din depozitele transferate și a estimat că transferul ar putea să fie finalizat în termen
de o zi lucrătoare.
(187) Pe baza celor prezentate mai sus, Comisia concluzionează că ajutorul de stat acordat Băncii poate fi exclus, în
conformitate cu punctul 20 din Comunicarea privind restructurarea și cu practica decizională a Comisiei (104).
(iii) Concluzii asupra existenței unui ajutor
(188) Sprijinul de stat implicat în vânzarea celor trei bănci cooperatiste nu constituie ajutor de stat pentru cele trei
bănci cooperatiste, pentru activele transferate sau pentru Bancă. Prin urmare, măsura nu constituie ajutor de stat
în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat.

6.2. EVALUAREA AJUTORULUI ÎN FAVOAREA FIRST BUSINESS BANK

6.2.1. Existența și cuantumul ajutorului
(189) Comisia trebuie să stabilească dacă măsurile constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din
tratat.
6.2.1.1. Existența ajutorului în măsurile acordate în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene (măsurile FB1, FB2
și FB3)
(190) Injecția de capital în valoare de 50 de milioane EUR acordată de Grecia în favoarea FB Bank în iulie 2009
(măsura FB1), titlurile emise de guvernul elen în valoare de 60 de milioane EUR obținute în mai 2012
(măsura FB2) și garanția de stat acordată FB Bank pentru emisiunea de obligațiuni cu o valoare nominală de
50 de milioane EUR în martie 2011 (măsura FB3) au fost acordate în cadrul schemei de sprijinire a băncilor
elene (105). În decizia de aprobare a schemei, Comisia a concluzionat că măsurile acordate în cadrul schemei
respective constituie ajutor de stat.
(191) Prin urmare, Comisia a observat că activitățile transferate nu ar mai exista fără aceste măsuri. Aceste măsuri au
contribuit la stabilizarea și continuarea activităților economice care, ulterior, au fost transferate Băncii și, prin
urmare, Comisia consideră că acestea au fost benefice pentru activitățile economice ale FB Bank care au fost apoi
transferate Băncii și constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat.
6.2.1.2. Existența ajutorului în măsurile acordate în contextul rezoluției FB Bank (măsurile FB4 și FB5)
(192) Comisia observă că HFSF este o entitate înființată și finanțată de Grecia pentru a sprijini băncile și că, prin
urmare, măsurile FB4 și FB5 implică resurse de stat. Comisia mai observă că măsurile FB4 și FB5 sunt de natură
selectivă, întrucât ele sunt numai în beneficiul activităților FB Bank.
(193) În plus, Comisia consideră că măsurile FB4 și FB5 oferă activităților FB Bank un avantaj clar prin menținerea lor.
Ordinul de transfer în acest caz este practic o vânzare „în bloc”. Deși capitalul propriu și datoria subordonată nu
se vor transfera, activele bancare productive de bază vor fi transferate (sucursale, depozite și împrumuturi). Prin
urmare, măsura FB4 oferă activităților transferate un avantaj, întrucât pune la dispoziție active suficiente pentru a
acoperi depozitele, iar activitățile transferate continuă să existe datorită vânzării activelor FB Bank în bloc.
(104) A se vedea Decizia Comisiei din 25 ianuarie 2010 în cazul privind ajutorul de stat NN 19/09 – Ajutor de restructurare pentru
Dunfermline Building Society, considerentul 47 (JO C 101, 20.4.2010, p. 7). Decizia Comisiei din 25 octombrie 2010 în cazul privind
ajutorul de stat N 560/09 – Ajutor pentru lichidarea băncii Fionia, considerentul 55 (JO C 76, 10.3.2011, p. 3). Decizia Comisiei din
8 noiembrie 2010 în cazul privind ajutorul de stat N 392/10 – Restructurarea CajaSur, considerentul 52 (JO C 357, 30.12.2010, p. 12).
(105) A se vedea notele de subsol 2 și 4.
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(194) În plus, fără măsura FB5, vânzarea nu ar fi posibilă deoarece transferul ar avea un impact negativ potențial asupra
ratei de adecvare a capitalului achizitorului. Prin urmare, activitățile transferate nu ar mai exista, iar măsurile FB4
și FB5 le asigură, astfel, un avantaj clar.

(195) Comisia consideră că măsurile FB4 și FB5 nu respectă principiul investitorului în economia de piață („MEIP”).
Practic, HFSF nu are nicio perspectivă de a face profit de pe urma contribuției sale: în schimbul contribuției sale,
acesta nu a primit nicio creanță în raport cu Banca, ci numai o creanță în raport cu entitatea aflată în lichidare, și
anume FB Bank (106). Prin urmare, HFSF nu va recupera probabil în întregime suma cu care a contribuit.

(196) Avantajul selectiv pe care îl oferă măsurile FB4 și FB5 denaturează concurența prin menținerea unei activități
bancare, permițând băncii respective să opereze pe piață și să concureze cu celelalte bănci, inclusiv cu filialele
băncilor străine, care sunt active în Grecia sau care sunt potențial interesate să intre pe piața elenă. În consecință,
măsurile FB4 și FB5 au un efect asupra schimburilor comerciale dintre statele membre și pot denatura
concurența.

(197) Prin urmare, Comisia concluzionează că acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare de 456,97 milioane
EUR aferent activelor transferate de la FB Bank către Bancă și angajamentul HFSF de a acoperi nevoile de capital
legate de aceste active, care se pot ridica la 100 de milioane EUR, constituie ajutor de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din tratat.

Beneficiarul măsurilor FB4 și FB5
(198) Așa cum s-a explicat deja în considerentul 193, Comisia consideră activitățile FB Bank ca beneficiar al măsurilor
FB4 și FB5, întrucât ajutorul a permis continuarea acestor activități economice în cadrul Băncii.

(199) În ceea ce privește măsura în care vânzarea activităților FB Bank implică ajutor de stat acordat Băncii, în
conformitate cu punctul 49 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, Comisia trebuie să evalueze dacă
sunt îndeplinite anumite cerințe. Comisia trebuie să examineze în special dacă (i) procesul de vânzare a fost un
proces deschis și nediscriminatoriu; (ii) vânzarea s-a desfășurat în condițiile pieți; și (iii) instituția financiară sau
guvernul au crescut la maximum prețul de vânzare al activelor și pasivelor implicate.

(200) Banca a achiziționat pachetul de active și pasive ale FB Bank deoarece a prezentat o ofertă preferată în cadrul
unei proceduri nediscriminatorii de licitație deschisă și celorlalte bănci. Banca Greciei a hotărât să contacteze
numai cele mai mari patru bănci care operează în Grecia, dintre care numai Banca și o altă bancă au prezentat
oferte indicative. Banca Greciei a invitat cei doi ofertanți să prezinte oferte îmbunătățite. Banca Greciei a selectat
BNG deoarece oferta sa reclama costuri de rezoluție mai reduse (107).

(201) Comisia observă că Banca Greciei a contactat numai patru bănci (108). Grupul limitat de cumpărători nu poate să
excludă faptul că licitația era una deschisă, date fiind absența altor bănci care operau în Grecia cu o dimensiune
suficientă pentru a absorbi activele licitate și cu un capital adecvat și interesul limitat arătat de instituțiile
financiare și de creditare străine pentru angajarea în activități bancare în Grecia, la data rezoluției. În plus, Banca
Greciei a stabilit în avans portofoliul de active și pasive care urmau să fie transferate și calendarul pe care trebuie
să îl respecte ofertele pentru a fi valabile. Comisia consideră că procesul de vânzare a fost deschis și nediscrimi
natoriu.

(202) Prețul negativ (și anume, luarea în considerare a deficitului de finanțare și a acoperirii nevoilor de capital anterior
menționate) al activelor și pasivelor băncii FB Bank nu exclude faptul că prețul de vânzare reflectă valoarea de
piață a întreprinderii (109). Comisia nu are niciun motiv să considere că oferta făcută și prețul plătit nu reflectă
prețul de piață al întreprinderii. Se reamintește că, în temeiul legislației elene, valoarea justă a activelor transferate
este estimată inițial de Banca Greciei și apoi este verificată și ajustată de experți externi în cursul următoarelor
(106) A se vedea articolul 9 alineatul (15) din Legea nr. 4051/2012 și articolul 13A alineatul (4) din Legea nr. 3746/2009.
(107) Scrisoarea Băncii Greciei către Comisia Europeană din 14 mai 2013.
(108) Spre deosebire de modul cum s-a procedat în cazul rezoluției celor trei bănci cooperatiste, Emporiki Bank nu a fost contactată întrucât
între timp aceasta fusese preluată de Alpha Bank.
(109) A se vedea, de asemenea, considerentul 82 din Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2012 în cazul ajutorului de stat SA.34053 (12/N) –
Recapitalizarea Spaniei și restructurarea Banco de Valencia S.A. (JO C 75, 14.3.2013, p. 3).
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șase luni. În consecință, Comisia consideră că vânzarea s-a desfășurat în condițiile pieței. Pe baza celor de mai sus,
în conformitate cu punctul 49 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, cu punctul 20 din
Comunicarea privind restructurarea și cu practica sa decizională (110), Comisia concluzionează că poate fi exclusă
acordarea de ajutor de stat Băncii.
6.2.1.3. Concluzie privind existența și cuantumul total al ajutorului primit
(203) Pe baza considerentelor 190-197, Comisia consideră că toate măsurile FB1, FB2, FB3, FB4 și FB5 îndeplinesc
condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat și constituie ajutor de stat.
(204) Prin urmare, Comisia concluzionează că activitățile FB Bank au beneficiat de ajutor de stat sub formă de capital
în valoare de 606,97 milioane EUR (măsurile FB1, FB4 și FB5), în plus față de împrumuturile prin obligațiuni
emise de guvernul elen în valoare de 60 de milioane EUR (măsura FB2) și garanțiile de stat în valoare de
50 de milioane EUR (măsura FB3), astfel cum sunt rezumate în tabelul 10.
Tabelul 10
Prezentare generală a măsurilor de ajutor în favoarea activităților FB Bank

Beneficiarul ajutorului

Activitățile FB Bank

Beneficiarul ajutorului

Activitățile FB Bank

Măsură

Natura ajutorului

Valoarea ajutorului (în
milioane EUR)

FB1

Recapitalizare

50

FB4

Acoperirea deficitului de finanțare de la FB Bank către
Bancă

456,97

FB5

Scrisoare de angajament de acoperire a nevoilor de ca
pital legate de activele FB Bank transferate către Bancă

100

Totalul ajutorului acordat sub formă de capital

606,97

Valoarea totală a ajutorului sub formă de capital plătită în final

506,97

Măsură

Natura ajutorului

FB2

Împrumuturi prin emisiunea de obligațiuni

60

FB3

Garanție

50

Totalul ajutorului acordat sub formă de lichidități

110

6.2.2. Temeiul juridic pentru evaluarea compatibilității
(205) Articolul 107 alineatul (3) litera (b) din tratat autorizează Comisia să declare un ajutor ca fiind compatibil cu
piața internă dacă acesta este destinat „remedierii unei perturbări grave a economiei unui stat membru”.
(206) Comisia a recunoscut faptul că criza financiară mondială poate cauza perturbări grave în economia unui stat
membru și că măsurile de sprijinire a băncilor pot să remedieze o astfel de perturbare. Acest fapt a fost confirmat
în Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, în Comunicarea privind recapitalizarea și în Comunicarea
privind restructurarea. Comisia consideră în continuare că sunt îndeplinite cerințele privind ajutorul de stat care
urmează să fie aprobat în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din tratat, având în vedere reapariția crizei
pe piețele financiare. Comisia a confirmat acest punct de vedere prin adoptarea Comunicării din 2011 privind
prelungirea (111) și a Comunicării din 2013 privind sectorul bancar (112).
(110) A se vedea nota de subsol 103.
(111) Comunicarea Comisiei privind aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2012, a normelor privind ajutoarele de stat în cazul măsurilor de
sprijin în favoarea instituțiilor financiare, în contextul crizei financiare („Comunicarea din 2011 privind prelungirea”) (JO C 356,
6.12.2011, p. 7).
(112) Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea, de la 1 august 2013, a normelor privind ajutoarele de stat pentru măsuri de sprijin în
favoarea băncilor în contextul crizei financiare („Comunicarea privind sectorul bancar”) (JO C 216, 30.7.2013, p. 1).
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(207) În ceea ce privește economia Greciei, în deciziile de aprobare și de prelungire a schemei de sprijinire a băncilor
elene, precum și în aprobările măsurilor privind ajutorul de stat acordat de Grecia pentru bănci individuale,
Comisia a recunoscut că există riscul unei perturbări grave a economiei Greciei și că sprijinul de stat acordat
băncilor poate să remedieze astfel de perturbări. În consecință, temeiul juridic al evaluării măsurilor de ajutor ar
trebui să fie articolul 107 alineatul (3) litera (b) din tratat.
(208) În conformitate cu punctul 15 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, pentru ca un ajutor să fie
compatibil în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din tratat, acesta trebuie să respecte criteriile generale
de compatibilitate:
(a) Caracterul adecvat: ajutorul trebuie să fie bine orientat, pentru a putea realiza efectiv obiectivul de remediere
a unei perturbări grave a economiei. Acest lucru nu ar fi posibil dacă măsura nu ar fi adecvată pentru a
remedia perturbările respective.
(b) Necesitate: măsura de ajutor, ca valoare și formă, trebuie să fie necesară pentru atingerea obiectivului. Prin
urmare, aceasta trebuie să includă suma minimă necesară pentru atingerea obiectivului și să ia forma cea mai
adecvată pentru a remedia perturbările respective.
(c) Proporționalitate: Efectele pozitive ale măsurii de ajutor trebuie să fie echilibrate în mod adecvat, pentru a nu
denatura concurența și pentru ca denaturarea să fie limitată la minimul necesar îndeplinirii obiectivelor
prevăzute de măsură.
(209) În timpul crizei financiare, Comisia a elaborat criterii de compatibilitate pentru diferite tipuri de măsuri de ajutor.
Principiile de evaluare a măsurilor de ajutor au fost inițial stabilite în Comunicarea din 2008 privind sectorul
bancar.
(210) Comunicarea privind recapitalizarea stabilește orientări suplimentare privind nivelul remunerației necesare pentru
injecțiile de capital de stat.
(211) În cele din urmă, Comisia a explicat în Comunicarea privind restructurarea modul în care va evalua planurile de
restructurare. În evaluarea sa cu privire la planul de restructurare a Băncii în temeiul Comunicării privind restruc
turarea, Comisia va lua în considerare toate măsurile enumerate în tabelul 10.
6.2.3. Compatibilitatea măsurilor de ajutor în baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar și a
Comunicării privind recapitalizarea
6.2.3.1. Compatibilitatea măsurilor FB1, FB2 și FB3 în baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar
(212) Măsurile FB1, FB2 și FB3 au fost acordate în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene. Măsurile din cadrul
schemei au fost deja evaluate ca fiind compatibile cu piața internă în decizia Comisiei din 19 noiembrie 2008.
6.2.3.2. Compatibilitatea măsurilor FB4 și FB5 în baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar și a Comunicării
privind recapitalizarea
6.2.3.2.1. C ar ac ter u l ad ecv a t
(213) În ceea ce privește caracterul adecvat al măsurilor FB4 și FB5, Comisia consideră că aceste măsuri sunt adecvate
deoarece ele protejează deponenții FB Bank și, prin urmare, protejează stabilitatea financiară. Activitățile
respective nu ar fi putut să continue fără ajutor din partea HFSF, întrucât FB Bank avea capital propriu negativ la
data rezoluției sale și, în condițiile dificile de piață predominante la acel moment, nicio bancă nu ar fi achiziționat
un portofoliu de active și pasive cu valoare negativă care i-ar fi înrăutățit rata sa de adecvare a capitalului. Prin
urmare, măsurile au garantat menținerea stabilității financiare a Greciei. Pe această bază, Comisia constată că
măsurile sunt adecvate ca ajutor de salvare.
6.2.3.2.2. N ec es i ta te
(214) Astfel cum prevede Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, prin cuantumul și forma sa, măsura de ajutor
trebuie să fie necesară pentru îndeplinirea obiectivului măsurii. Această înseamnă că injecția de capital trebuie să
fie în cuantumul minim necesar pentru atingerea obiectivului.

L 183/58

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.7.2015

(215) Așa cum a enunțat Banca Greciei în scrisoarea sa din 8 mai 2013, în ciuda dimensiunii mici a FB Bank,
retragerea licenței acesteia fără aplicarea măsurilor de rezoluție ar fi putut să zdruncine încrederea deponenților în
sistemul bancar elen și, deci, să aibă un impact asupra stabilității financiare. În plus, Banca Greciei a adăugat că,
dintre diversele opțiuni de rezoluție, ea a preferat rezoluția FB Bank prin aplicarea procedurii de achiziție și
absorbție în conformitate cu Memorandumul privind politica economică și financiară din decembrie 2012. A
considerat că procedura oferă o soluție imediată și definitivă la problemele cu care se confrunta FB Bank. Comisia
consideră că aceste elemente de stabilitate financiară sprijină necesitatea măsurilor FB4 și FB5.
(216) În ceea ce privește valoarea intervenției, Banca Greciei a stabilit în decizia sa 10/1/10.5.2013 că ordinul de
transfer pentru activele și pasivele selectate constituie soluția preferată întrucât reduce la minimum costul
rezoluției. Această decizie este conformă și cu Memorandumul privind politica economică și financiară din martie
2012. În plus, Comisia observă că valoarea definitivă a deficitului de finanțare a fost evaluată cu atenție de către
autoritățile elene, care au luat în considerare raportul de evaluare elaborat de un auditor statutar. Contribuția a
acoperit exact diferența între valoarea justă a activelor transferate și valoarea pasivelor. În plus, HFSF s-a angajat
să acopere nevoile de capital până la concurența a 9 % din activele transferate, așa cum s-au estimat de Banca
Greciei. Faptul că numai Banca, dintre cei doi ofertanți, a fost de acord să își revizuiască oferta sprijină concluzia
conform căreia contribuția nu a fost excesivă.
(217) În plus, capitalul propriu al FB Bank nu a fost transferat și, prin urmare, a fost lăsat în entitatea lichidată, și
anume în FB Bank. Prin urmare, acționarii vor suferi o pierdere totală, iar contribuția HFSF nu este majorată cu
costul salvării lor.
(218) În ceea ce privește remunerarea ajutorului, așa cum s-a arătat anterior în considerentul 195, cel mai probabil,
HFSF nu va recupera valoarea integrală a sumei cu care a contribuit (113). Prin urmare, în mod evident nu
primește nicio remunerație, iar contribuția sa este similară cu un grant. Astfel cum se menționează la punctul 44
din Comunicarea privind recapitalizarea, o recapitalizare insuficient remunerată poate fi acceptată numai în cazul
băncilor aflate în dificultate care nu pot plăti nicio remunerare. Comisia consideră că aceasta este situația în cazul
FB Bank. Lipsa remunerării determină necesitatea unei restructurări în profunzime, în conformitate cu
Comunicarea privind recapitalizarea.
(219) În concluzie, măsurile FB4 și FB5 sunt necesare ca ajutor de salvare, prin cuantumul și forma lor, pentru
îndeplinirea obiectivului de limitare a perturbării sistemului bancar din Grecia și a economiei în ansamblu.
6.2.3.2.3. P rop or țion al itate a
(220) Comisia observă că FB Bank nu mai există așa cum a existat anterior. Faptul că ajutorul salvează activitățile
transferate ar putea, teoretic, să creeze denaturări ale concurenței. Cu toate acestea, Comisia ia act în mod pozitiv
de dimensiunea mică a FB Bank și de procesul de vânzare în care concurenții au avut ocazia să prezinte oferte
pentru activele și pasivele selectate ale FB Bank. În plus, imediat după transferul acestora, activitățile economice
ale FB Bank au fost pe deplin integrate în cadrul Băncii și au încetat să mai existe ca o activitate economică
separată sau ca un concurent. Prin urmare, Comisia concluzionează că ajutorul nu creează o denaturare nejusti
ficată a concurenței.
Concluzii cu privire la compatibilitatea măsurilor FB4 și FB5
(221) S-a concluzionat că măsurile FB4 și FB5 sunt adecvate și necesare și, în lumina dimensiunii mici a FB Bank și a
dispariției sale în calitatea sa de concurent independent prin integrarea sa completă în Bancă, sunt proporționale
cu obiectul urmărit, în conformitate cu Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar și cu Comunicarea
privind recapitalizarea.
6.2.4. Compatibilitatea măsurilor de ajutor în baza Comunicării privind restructurarea
(222) În ceea ce privește remunerația măsurii FB4, Comisia a observat în considerentul 218 că HFSF nu va recupera
probabil în întregime suma de 456,97 milioane EUR injectată pentru rezoluția FB Bank (măsura FB4). Lipsa unei
remunerări determină necesitatea unei restructurări în profunzime, atât în ceea ce privește măsurile de viabilitate,
cât și în ceea ce privește măsurile de limitare a denaturării concurenței.
(113) În ceea ce privește măsura FB4, HFSF deține o creanță de 457 de milioane EUR față de entitatea în lichidare. La 31 decembrie 2013,
deprecierile înregistrate privind respectiva creanță se ridicau la 377 de milioane EUR în situațiile financiare ale HFSF.

10.7.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/59

6.2.4.1. Viabilitatea pe termen lung a activităților FB Bank prin vânzare
(223) Punctul 21 din Comunicarea privind restructurarea prevede că, atunci când instituția de credit aflată în dificultate
nu poate, în mod credibil, să își restabilească viabilitatea pe termen lung, ar trebui să fie luată în considerare
lichidarea ordonată sau vânzarea acesteia. Prin urmare, statele membre pot să încurajeze retragerea operatorilor
neviabili, permițând în același timp ca procesul să se desfășoare într-un interval adecvat care să mențină
stabilitatea financiară.
(224) Cu toate acestea, FB Bank nu a fost viabilă pe o bază independentă și a intrat în lichidare. În această privință,
punctul 17 din Comunicarea privind restructurarea clarifică faptul că „vânzarea unei bănci în dificultate către o
altă instituție financiară poate contribui la restabilirea viabilității pe termen lung în cazul în care cumpărătorul
este viabil și are capacitatea de a absorbi transferul băncii aflate în dificultate și poate contribui la refacerea
încrederii pieței față de aceasta”.
(225) Astfel cum s-a menționat la punctul 7.5.2, pe baza planului său de restructurare, Banca poate fi considerată o
entitate viabilă. Prin urmare, faptul că activitățile FB Bank au fost transferate către Bancă permite restabilirea
viabilității lor pe termen lung. În plus, faptul că activitățile FB Bank au fost pe deplin integrate (114) în cadrul
Băncii și că aceasta a încetat să funcționeze ca un concurent de sine stătător constituie o restructurare în
profunzime, necesară din cauza remunerației insuficiente a ajutorului de stat.
6.2.4.2. Contribuția proprie și repartizarea sarcinii
(226) Așa cum s-a explicat în considerentul 216, metoda selectată pentru rezoluția FB Bank asigură limitarea costurilor
de restructurare la minimum. În primul rând, deficitul de finanțare a fost evaluat cu atenție de autoritățile elene,
luând în considerare un raport elaborat de auditori independenți. De asemenea, HFSF s-a angajat să acopere
nevoile de capital ale cumpărătorului care provin din activitățile transferate numai până la concurența valorii
minime dispuse prin lege. În plus, integrarea activităților economice ale FB Bank într-o entitate mai mare și
realizarea concomitentă a sinergiilor, prin raționalizarea rețelei de sucursale ale FB Bank, consolidarea infras
tructurii IT și reducerea costurilor de finanțare, ajută la limitarea costurilor de restructurare la o valoare minimă
comparativ cu cele din scenariul în care statul ar încerca să restabilească viabilitatea FB Bank ca actor
independent.
(227) Capitalul propriu și datoria subordonată nu au fost transferate la Bancă, ci au rămas în FB Bank, entitatea în
lichidare. În consecință, Comisia consideră că s-a realizat o împărțire suficientă a sarcinilor pe acționari întrucât
aceștia au dreptul la venituri din lichidare numai dacă veniturile sunt suficiente pentru a acoperi mai întâi
contribuția de la HFSF, care are o creanță prioritară față de ceilalți creditori. Prin urmare, dată fiind insuficiența
activelor lichidate, este puțin probabil ca acționarii să își recupereze investițiile.
6.2.4.3. Măsuri de limitare a denaturării concurenței
(228) În ceea ce privește măsurile de limitare a denaturării concurenței, punctul 30 din Comunicarea privind restruc
turarea prevede că„Comisia consideră drept punct de plecare pentru evaluarea necesității de a dispune de astfel de
măsuri, dimensiunea, amploarea și sfera activităților pe care banca în cauză le desfășoară în momentul punerii în
aplicare a unui plan credibil de restructurare[…]. Natura și forma unor astfel de măsuri depind de două criterii: în
primul rând, de valoarea ajutorului și de condițiile și circumstanțele în care a fost acordat și, în al doilea rând, de
caracteristicile pieței sau piețelor pe care banca beneficiară își va desfășura activitatea.”
(229) Valoarea totală a ajutorului primit sub formă de capital se ridică la 606,97 milioane EUR (măsurile FB1, FB4
și FB5), în plus față de obligațiunile emise de guvernul elen în valoare de 60 de milioane EUR (măsura FB2) și
garanțiile de stat în valoare de 50 de milioane EUR (măsura FB3). Măsura FB1 a corespuns cu 3,25 % din activele
ponderate în funcție de risc ale FB Bank la 31 decembrie 2008. Măsura FB4, acoperirea deficitului de finanțare
transferat de la FB Bank către Bancă, a corespuns cu aproximativ 33,44 % din activele ponderate în funcție de risc
ale FB Bank la 31 martie 2013. Măsura FB5, prin definiție, a corespuns cu 9 % din activele ponderate în funcție
de risc ale FB Bank transferate către Bancă. Cuantumurile ajutorului în combinație cu lipsa remunerării necesită o
reducere substanțială a prezenței pe piață a beneficiarului.
(230) În privința pieței pe care a funcționat FB Bank, Comisia observă că FB Bank a fost o bancă foarte mică (o cotă
sub 0,5 % din totalul activelor băncilor elene și o cotă de piață sub 1 % în materie de împrumuturi și depozite în
Grecia) și, în consecință, activele și pasivele FB Bank care au fost transferate în Bancă au fost mici în comparație
cu dimensiunea sistemului bancar elen.
(114) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 17.
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(231) De asemenea, activitățile FB Bank au fost oferite concurenților prin intermediul unei licitații deschise. Ca urmare a
vânzării sale, FB Bank a încetat să existe ca un concurent de sine stătător, întrucât activitățile transferate au fost
integrate pe deplin în cadrul Băncii.
(232) Se concluzionează că, date fiind dimensiunea mică a activităților transferate, procesul de vânzare deschis și
integrarea deplină a activităților FB Bank în cadrul Băncii, nu există denaturări nejustificate ale concurenței, în
pofida cuantumului foarte ridicat al ajutorului și a lipsei remunerării.
6.2.4.4. Concluzie privind compatibilitatea în baza Comunicării privind restructurarea
(233) Pe baza analizei, se concluzionează că vânzarea activelor și pasivelor FB Bank selectate și integrarea lor în cadrul
Băncii asigură redresarea viabilității pe termen lung a activităților FB Bank, că ajutorul este limitat la minimul
necesar și că nu există denaturări nejustificate ale concurenței, în conformitate cu Comunicarea privind restruc
turarea.
6.2.5. Concluzie privind compatibilitatea ajutorului legat de FB Bank cu piața internă
(234) Astfel, toate măsurile de ajutor enumerate în tabelul 10 sunt compatibile cu piața internă.
6.3. EVALUAREA AJUTORULUI ÎN FAVOAREA PROBANK

6.3.1. Existența și cuantumul ajutorului
(235) Comisia trebuie să stabilească mai întâi dacă măsurile constituie ajutor de stat în sensul articolului 107
alineatul (1) din tratat.
6.3.1.1. Existența ajutorului în măsurile acordate în contextul rezoluției Probank (măsurile PB1 și PB2)
(236) HFSF este o entitate înființată și finanțată de Grecia pentru a sprijini băncile. Prin urmare, măsurile PB1 și PB2
implică resurse de stat. Măsurile PB1 și PB2 sunt de natură selectivă, întrucât ele sunt numai în beneficiul activi
tăților Probank.
(237) De asemenea, măsurile PB1 și PB2 oferă activităților Probank un avantaj clar prin menținerea lor. Ordinul de
transfer în acest caz este o vânzare „în bloc” întrucât, deși capitalul propriu nu a fost transferat, activele bancare
productive de bază (sucursale, depozite și împrumuturi) se transferă.
(238) Măsurile PB1 și PB2 nu sunt compatibile cu principiul investitorului în economia de piață. Practic, HFSF nu are
nicio perspectivă de a face profit de pe urma contribuției sale: în schimbul contribuției sale, acesta nu a primit
nicio creanță în raport cu Banca, ci numai o creanță în raport cu entitatea aflată în lichidare, anume
Probank (115). Ca atare, HFSF nu va recupera probabil în întregime suma cu care a contribuit.
(239) Avantajul selectiv pe care îl oferă măsurile PB1 și PB2 denaturează concurența prin menținerea unei activități
bancare, permițând băncii respective să opereze pe piață și să concureze cu celelalte bănci care sunt active în
Grecia sau care sunt potențial interesate să intre pe piața elenă. În consecință, măsurile PB1 și PB2 au un efect
asupra schimburilor comerciale dintre statele membre și pot denatura concurența.
(240) Prin urmare, Comisia concluzionează că acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare de 562,73 milioane
EUR aferent activelor transferate de la Probank către Bancă și angajamentul HFSF de a acoperi nevoile de capital
legate de activele transferate, care se pot ridica la [180-280] de milioane EUR, constituie ajutor de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din tratat.
Beneficiarul măsurilor PB1 și PB2
(241) Activitățile Probank sunt beneficiarul măsurilor PB1 și PB2, întrucât acestea au permis continuarea acestor
activități în cadrul Băncii.
(242) În ceea ce privește măsura în care vânzarea activităților Probank constituie ajutor de stat acordat Băncii, în
conformitate cu punctul 49 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, Comisia trebuie să evalueze dacă
sunt îndeplinite anumite cerințe. Comisia trebuie să examineze în special dacă (i) procesul de vânzare a fost un
proces deschis și nediscriminatoriu; (ii) vânzarea s-a desfășurat în condițiile pieți; și (iii) instituția financiară sau
guvernul au crescut la maximum prețul de vânzare al activelor și pasivelor implicate.
(115) A se vedea articolul 9 alineatul (15) din Legea nr. 4051/2012 și articolul 13A alineatul (4) din Legea nr. 3746/2009.
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(243) Banca a achiziționat pachetul de active și pasive ale Probank deoarece a prezentat o ofertă preferată în cadrul
unei proceduri nediscriminatorii de licitație deschisă și celorlalte bănci. Banca Greciei a hotărât să contacteze
numai cele mai mari patru bănci care operează în Grecia, dintre care numai Banca și o altă bancă au prezentat
oferte. Banca a fost ofertantul preferat în materie de preț și sinergii așteptate.
(244) Banca Greciei a contactat numai patru bănci. Grupul limitat de cumpărători contactați nu poate exclude faptul că
licitația era una deschisă dată fiind absența altor bănci care funcționau în Grecia cu o dimensiune suficientă
pentru a absorbi activitățile licitate și cu o rată de adecvare a capitalului corespunzătoare la data rezoluției. În
plus, până la rezoluția Probank, nicio instituție financiară sau de creditare străină nu a depus o propunere de
ofertă fermă valabilă pentru achiziționarea Probank, în pofida amânărilor repetate ale termenului-limită de
depunere a ofertelor. La data rezoluției, interesul manifestat de instituțiile financiare și de creditare străine în a se
angaja în activitățile bancare în Grecia a fost foarte limitat. De asemenea, Banca Greciei a stabilit în avans
portofoliul de active și pasive care urmau să fie transferate și calendarul pe care trebuie să îl respecte ofertele
pentru a fi valabile. Prin urmare, Comisia consideră că procesul de vânzare a fost deschis și nediscriminatoriu.
(245) Prețul negativ (și anume, luarea în considerare a deficitului de finanțare și a acoperirii nevoilor de capital anterior
menționate) al activelor și pasivelor băncii Probank nu exclude faptul că prețul de vânzare reflectă valoarea de
piață a întreprinderii (116). Comisia nu are niciun motiv să considere că oferta făcută și prețul plătit nu reflectă
prețul de piață al întreprinderii. Practic, valoarea justă a activelor a fost estimată de Banca Greciei și verificată de
auditori externi. În consecință, Comisia consideră că vânzarea s-a desfășurat în condițiile pieței. Pe baza celor de
mai sus, în conformitate cu punctul 49 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, cu punctul 20 din
Comunicarea privind restructurarea și cu practica sa decizională (117), Comisia concluzionează că poate fi exclusă
acordarea de ajutor de stat Băncii.
6.3.1.2. Concluzie privind existența și cuantumul total al ajutorului primit
(246) Pe baza considerentelor 236-240, Comisia consideră că măsurile PB1 și PB2 îndeplinesc condițiile prevăzute la
articolul 107 alineatul (1) din tratat și constituie ajutor de stat.
(247) Prin urmare, se concluzionează că activitățile băncii Probank au primit ajutor de stat sub formă de capital în
valoare de [742,7-842,7] milioane EUR (măsurile PB1 și PB2), așa cum sunt rezumate în tabelul 11.

Tabelul 11
Prezentare generală a măsurilor de ajutor în favoarea activităților Probank

Beneficiarul ajutorului

Activitățile Probank

Măsură

Natura ajutorului

PB1

Acoperirea deficitului de finanțare legat de transferul
din Probank către Bancă

PB2

Scrisoare de angajament de acoperire a nevoilor de ca
pital legate de activele Probank transferate către Bancă

Valoarea ajutorului (în
milioane EUR)

562,7

[180-280]

Totalul ajutorului acordat sub formă de capital

[742,7-842,7]

Totalul ajutorului sub formă de capital plătit

[742,7-842,7]

6.3.2. Temeiul juridic pentru evaluarea compatibilității
(248) Articolul 107 alineatul (3) litera (b) din tratat autorizează Comisia să declare un ajutor ca fiind compatibil cu
piața internă dacă acesta este destinat „remedierii unei perturbări grave a economiei unui stat membru”.
(116) A se vedea nota de subsol 109.
(117) A se vedea nota de subsol 103.
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(249) Astfel cum s-a explicat în considerentele 206 și 207, temeiul juridic pentru aprecierea măsurilor de ajutor în
favoarea băncilor elene ar trebui să fie articolul 107 alineatul (3) litera (b) din tratat.
(250) Așa cum s-a explicat în considerentul 208, în conformitate cu punctul 15 din Comunicarea din 2008 privind
sectorul bancar, pentru ca un ajutor să fie compatibil în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din tratat,
acesta trebuie să respecte criteriile generale de compatibilitate: caracterul adecvat, necesitatea și proporționalitatea.
(251) Comunicarea privind recapitalizarea stabilește orientări suplimentare privind nivelul remunerației necesare pentru
injecțiile de capital de stat.
(252) În cele din urmă, Comisia a explicat în Comunicarea privind restructurarea modul în care va evalua planurile de
restructurare. În evaluarea sa cu privire la planul de restructurare a Băncii în temeiul Comunicării privind restruc
turarea, Comisia va lua în considerare toate măsurile enumerate în tabelul 11.
6.3.3. Compatibilitatea măsurilor de ajutor în baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar și a
Comunicării privind recapitalizarea
6.3.3.1. Caracterul adecvat
(253) În privința caracterului adecvat al măsurilor PB1 și PB2, Comisia consideră că acoperirea deficitului de finanțare
și angajamentul de a acoperi nevoile de capital ale cumpătătorului legate de aceste active transferate sunt măsuri
adecvate deoarece au permis o vânzare, au protejat deponenții Probank și, astfel, au protejat stabilitatea
financiară. Activitățile respective nu ar fi putut să continue fără ajutor din partea HFSF, întrucât Probank avea
capital propriu negativ la data rezoluției sale. În condițiile dificile de piață predominante la acel moment, nicio
bancă nu ar fi achiziționat portofoliul de active și pasive cu valoare negativă care ar fi înrăutățit rata sa de
adecvare a capitalului. La 10 mai 2013, Banca Greciei a numit un comisar în Probank, a cărui sarcină a fost să se
asigure că se iau toate măsurile necesare în vederea executării majorării de capital social al Probank. Faptul că
niciun investitor privat nu a prezentat o propunere de ofertă fermă de achiziționare a Probank până la data de
rezoluție, în pofida eforturilor comisarului numit în Probank și a prelungirilor repetate ale termenului-limită
privind majorarea capitalului social al Probank, susține constatarea conform căreia respectivele activități nu ar fi
putut continua fără ajutorul primit din partea HFSF. Prin urmare, măsurile au garantat menținerea stabilității
financiare a Greciei. Pe această bază, Comisia constată că măsurile sunt adecvate ca ajutor de salvare.
6.3.3.2. Necesitate
(254) Astfel cum prevede Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, prin cuantumul și forma sa, măsura de ajutor
trebuie să fie necesară pentru îndeplinirea obiectivului măsurii. Această înseamnă că injecția de capital trebuie să
fie în cuantumul minim necesar pentru atingerea obiectivului.
(255) Memorandumul privind politica economică și financiară din mai 2013 a prevăzut ca în cazul acestor bănci
neesențiale (118), care nu și-au îndeplinit cerințele privind capitalul, Banca Greciei, în coordonare cu HFSF, să
evalueze opțiunile de a reduce la minimum costurile pentru contribuabili, inclusiv proceduri de achiziție și
absorbție, cu garantarea, în paralel, a siguranței deponenților.
(256) Așa cum Banca Greciei a enunțat în decizia sa din 26 iulie 2013 (119), retragerea licenței Probank fără aplicarea
măsurilor de rezoluție ar fi putut avea un impact asupra stabilității financiare.
(257) Comisia consideră că aceste elemente de stabilitate financiară sprijină necesitatea măsurilor PB1 și PB2.
(258) În privința valorii măsurii, deficitul de finanțare a fost evaluat cu atenție de autoritățile elene, luându-se în
considerare raportul de evaluare întocmit de un auditor statutar. Contribuția a acoperit exact diferența între
valoarea justă a activelor transferate și valoarea pasivelor. Banca Greciei a stabilit în Decizia sa nr. 12/1/26.7.2013
că ordinul de transfer pentru activele și pasivele selectate constituie soluția preferată întrucât reduce la minimum
costul rezoluției. Această decizie este conformă și cu Al doilea program de ajustare economică pentru Grecia din
iulie 2013. De asemenea, HFSF s-a angajat să acopere nevoile de capital numai până la concurența sumei de 9 %
din activele transferate, așa cum era estimată de către Banca Greciei.
(118) În evaluarea viabilității efectuată în 2012, Banca Greciei a identificat cele mai mari patru bănci elene ca fiind candidați adecvați pentru
recapitalizare de către HFSF, în timp ce celelalte bănci, cele „neesențiale”, nu au fost considerate eligibile în vederea recapitalizării de
către HFSF.
(119) Decizia nr. 12/1/26.7.2013 a Comitetului pentru măsuri de rezoluție al Băncii Greciei.
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(259) În plus, capitalul propriu nu a fost transferat Băncii și, prin urmare, acesta este lăsat în entitatea aflată în
lichidare. Prin urmare, acționarii vor suferi o pierdere totală, iar contribuția HFSF nu este majorată cu costul
salvării lor.
(260) În ceea ce privește remunerarea ajutorului, așa cum s-a arătat anterior în considerentul 238, HFSF nu va recupera,
cel mai probabil, valoarea integrală a sumei cu care a contribuit. Prin urmare, în mod evident nu primește nicio
remunerație, iar contribuția sa este similară cu un grant. Astfel cum se menționează la punctul 44 din
Comunicarea privind recapitalizarea, o recapitalizare insuficient remunerată poate fi acceptată numai în cazul
băncilor aflate în dificultate care nu pot plăti nicio remunerare. Comisia apreciază că Probank s-a aflat în această
situație. Lipsa remunerării determină necesitatea unei restructurări în profunzime, în conformitate cu
Comunicarea privind recapitalizarea.
(261) În concluzie, măsurile sunt necesare ca ajutor de salvare, prin cuantumul și forma sa, pentru îndeplinirea
obiectivului de limitare a perturbării sistemului bancar din Grecia și a economiei în ansamblu.
6.3.3.3. Proporționalitatea
(262) Probank nu mai există sub forma în care exista anterior. Faptul că ajutorul salvează activitățile transferate Băncii
ar putea, teoretic, să creeze denaturări ale concurenței. Cu toate acestea, Comisia observă dimensiunea mică a
Probank și procesul de vânzare, în care concurenții au avut ocazia să liciteze pentru activele și pasivele Probank
selectate. De asemenea, imediat după transferul acestora, activitățile economice ale Probank au fost pe deplin
integrate în cadrul Băncii și au încetat să mai existe ca o activitate economică separată sau ca un concurent. Prin
urmare, Comisia concluzionează că ajutorul nu creează o denaturare nejustificată a concurenței.
6.3.3.4. Concluzie cu privire la compatibilitatea măsurilor PB1 și PB2 în baza Comunicării privind sectorul bancar și a
Comunicării privind recapitalizarea
(263) S-a concluzionat că măsurile PB1 și PB2 sunt adecvate și necesare și, în lumina restructurării profunde prevăzută
în cazul Băncii în care s-au transferat activitățile economice ale Probank, sunt proporționale cu obiectivul urmărit,
în conformitate Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar și Comunicarea privind recapitalizarea.
6.3.4. Compatibilitatea măsurilor de ajutor în baza Comunicării privind restructurarea
(264) În considerentul 260, Comisia a observat cu privire la remunerația măsurii PB1 că HFSF nu își va recupera
probabil pe deplin suma de 562,73 milioane EUR injectată în legătură cu rezoluția Probank (măsura PB1). Lipsa
unei remunerări determină necesitatea unei restructurări în profunzime, atât în ceea ce privește măsurile de
viabilitate, cât și în ceea ce privește măsurile de limitare a denaturării concurenței.
6.3.4.1. Viabilitatea pe termen lung a activităților Probank prin vânzare
(265) Punctul 21 din Comunicarea privind restructurarea prevede că, atunci când instituția de credit aflată în dificultate
nu poate, în mod credibil, să își restabilească viabilitatea pe termen lung, ar trebui să fie luată în considerare
lichidarea ordonată sau vânzarea acesteia. Prin urmare, statele membre pot să încurajeze retragerea operatorilor
neviabili, permițând în același timp ca procesul să se desfășoare într-un interval de timp adecvat care să mențină
stabilitatea financiară.
(266) Cu toate acestea, Probank nu a fost viabilă pe o bază independentă și a intrat în lichidare. În această privință,
punctul 17 din Comunicarea privind restructurarea clarifică faptul că „vânzarea unei bănci în dificultate către o
altă instituție financiară poate contribui la restabilirea viabilității pe termen lung în cazul în care cumpărătorul
este viabil și are capacitatea de a absorbi transferul băncii aflate în dificultate și poate contribui la refacerea
încrederii pieței față de aceasta”.
(267) Astfel cum s-a menționat la punctul 7.5.2, pe baza planului său de restructurare, Banca poate fi considerată o
entitate viabilă. Prin urmare, faptul că activitățile Probank au fost transferate către Bancă permite restabilirea
viabilității lor pe termen lung. În plus, faptul că activitățile Probank au fost pe deplin integrate (120) în cadrul
Băncii și că aceasta a încetat să funcționeze ca un concurent de sine stătător constituie o restructurare în
profunzime, necesară din cauza remunerației insuficiente a ajutorului de stat.
(120) Planul de restructurare prezentat la 25 iunie 2014, p. 15.
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6.3.4.2. Contribuția proprie și repartizarea sarcinii
(268) Așa cum s-a explicat în considerentul 258, metoda selectată pentru rezoluția Probank asigură limitarea costurilor
de restructurare la minimum. În primul rând, deficitul de finanțare a fost evaluat cu atenție de autoritățile elene,
luând în considerare un raport elaborat de auditori independenți. De asemenea, HFSF s-a angajat să acopere
nevoile de capital ale cumpărătorului care provin din activitățile transferate numai până la concurența valorii
minime dispuse prin lege. În plus, integrarea activităților economice ale Probank într-o entitate mai mare și
realizarea concomitentă a sinergiilor, în special prin raționalizarea rețelei de sucursale ale Probank, consolidarea
infrastructurii IT și reducerea costurilor de finanțare, ajută la limitarea costurilor de restructurare la o valoare
minimă comparativ cu cele din scenariul în care statul ar încerca să restabilească viabilitatea Probank ca actor
independent.

(269) Capitalul propriu și datoria subordonată nu au fost transferate către Bancă, ci au rămas în entitatea în lichidare. În
consecință, Comisia consideră că s-a realizat o împărțire suficientă a sarcinilor pe acționari întrucât aceștia au
dreptul la venituri din lichidare numai dacă veniturile sunt suficiente pentru a acoperi mai întâi contribuția de la
HFSF, care are o creanță prioritară față de ceilalți creditori. Prin urmare, dată fiind insuficiența activelor lichidate,
este puțin probabil ca acționarii să își recupereze investițiile.

6.3.4.3. Măsuri de limitare a denaturării concurenței
(270) În ceea ce privește măsurile de limitare a denaturării concurenței, punctul 30 din Comunicarea privind restruc
turarea prevede că „Comisia consideră drept punct de plecare pentru evaluarea necesității de a dispune de astfel
de măsuri, dimensiunea, amploarea și sfera activităților pe care banca în cauză le desfășoară în momentul punerii
în aplicare a unui plan credibil de restructurare[…]. Natura și forma unor astfel de măsuri depind de două criterii:
în primul rând, de valoarea ajutorului și de condițiile și circumstanțele în care a fost acordat și, în al doilea rând,
de caracteristicile pieței sau piețelor pe care banca beneficiară își va desfășura activitatea.”

(271) Cu privire la valoarea ajutorului primit, valoarea totală a ajutorului primit sub formă de capital s-a ridicat la
[742,7-842,7] milioane EUR (măsurile PB1 și PB2). Măsura PB1 a corespuns cu aproximativ 21,15 % din activele
ponderate în funcție de risc ale Probank la 30 iunie 2013. Măsura PB2, prin definiție, a corespuns cu […] % din
activele transferate de la Probank. Cuantumurile ajutoarelor în combinație cu lipsa remunerării necesită o
reducere substanțială a prezenței pe piață a beneficiarului.

(272) În privința pieței pe care a funcționat Probank, Comisia observă că Probank a fost o bancă foarte mică (o cotă
sub 1 % din totalul activelor băncilor elene și o cotă de piață de circa 1 % în materie de împrumuturi și de sub
2 % în materie de depozite în Grecia) și, în consecință, activele și pasivele Probank care au fost transferate în
Bancă au fost mici în comparație cu dimensiunea sistemului bancar elen.

(273) De asemenea, activitățile Probank au fost oferite concurenților prin intermediul unei licitații deschise. Ca urmare
a vânzării sale, Probank a încetat să existe ca un concurent de sine stătător, întrucât activitățile transferate au fost
integrate pe deplin în cadrul Băncii.

(274) Se concluzionează că, date fiind dimensiunea mică a activităților transferate, procesul de vânzare deschis și
integrarea deplină a activităților Probank în cadrul Băncii, nu există denaturări nejustificate ale concurenței, în
pofida cuantumului foarte ridicat al ajutorului și a lipsei remunerării.

6.3.4.4. Concluzie privind compatibilitatea în baza Comunicării privind restructurarea
(275) Pe baza analizei, Comisia concluzionează că vânzarea activelor și pasivelor Probank selectate și integrarea lor în
cadrul Băncii asigură viabilitatea pe termen lung a activităților Probank, că ajutorul este limitat la minimul
necesar și că nu există denaturări nejustificate ale concurenței, în conformitate cu Comunicarea privind restruc
turarea.

6.3.5. Concluzie privind compatibilitatea ajutorului legat de Probank cu piața internă
(276) Astfel, toate măsurile de ajutor enumerate în tabelul 11 sunt compatibile cu piața internă.
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7. EVALUAREA AJUTORULUI ACORDAT BĂNCII

7.1. EXISTENȚA ȘI CUANTUMUL AJUTORULUI

(277) Comisia trebuie să stabilească existența ajutorului de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat.
7.1.1. Existența ajutorului în măsurile acordate în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene
(măsurile L1 și A)
7.1.1.1. Sprijinul sub formă de lichidități acordat de stat în cadrul măsurii de garantare și al măsurii de creditare prin
emisiunea de obligațiuni garantate de stat (măsura L1)
(278) Comisia a stabilit deja în deciziile de aprobare și de prelungire a schemei de sprijinire a băncilor elene (121) că
sprijinul sub formă de lichidități acordat în temeiul schemei constituie ajutor de stat. Suma restantă a garanțiilor
era de 12 873 de milioane EUR la 15 aprilie 2011 și a ajuns la 14 798 de milioane EUR la 30 noiembrie 2013.
La datele respective, valoarea restantă a împrumuturilor prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat acordate
Băncii era în valoare de 787 de milioane EUR, respectiv 847 de milioane EUR. Sprijinul sub formă de lichidități
acordat în viitor în cadrul schemei respective va constitui, de asemenea, ajutor de stat.
7.1.1.2. Recapitalizarea de stat acordată în cadrul schemei de recapitalizare (măsura A)
(279) Comisia a stabilit deja în decizia din 19 noiembrie 2008 privind schema de sprijinire a băncilor elene că recapita
lizările care urmează să fie acordate în cadrul măsurii de recapitalizare incluse în schemă vor constitui ajutor de
stat. Banca a primit 1 350 de milioane EUR sub formă de acțiuni preferențiale, reprezentând 2,1 % din activele
ponderate în funcție de risc ale Băncii (122).
(280) În 2010, Grecia a introdus mai multe modificări ale parametrilor tehnici ai acțiunilor preferențiale, în cazul în
care acestea nu erau răscumpărate în termen de cinci ani, cuponul urmând să se majoreze cu 2 % pentru fiecare
an. Întrucât modificările majorează remunerarea statului dacă acțiunile preferențiale nu sunt răscumpărate sau
convertite după cinci ani, Comisia concluzionează că modificările parametrilor tehnici nu oferă niciun avantaj
Băncii și, prin urmare, nu implică un ajutor de stat suplimentar.
7.1.2. Existența ajutorului în cazul injecției de capital de urgență garantate de stat (măsura L2)
(281) Comisia a clarificat la punctul 51 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar că acordarea de fonduri de
către băncile centrale instituțiilor financiare nu constituie ajutor de stat dacă sunt îndeplinite patru condiții
cumulative privind solvabilitatea instituției financiare, constituirea de garanții în cadrul instrumentului, rata
dobânzii percepută instituției financiare și absența unei contragaranții din partea statului. Întrucât injecția de
capital de urgență garantată de stat în favoarea Băncii nu îndeplinește cele patru condiții cumulative, în special
pentru că este garantată de stat și este acordată în asociere cu alte măsuri de sprijin, nu se poate concluziona că
injecția de capital de urgență garantată de stat nu constituie ajutor de stat.
(282) Injecția de capital de urgență garantată de stat îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din
tratat. În primul rând, întrucât măsura include o garanție de stat în favoarea Băncii Greciei, orice pierdere va fi
suportată de stat. Prin urmare, măsura implică resurse de stat. Injecția de capital de urgență garantată de stat
permite băncilor să primească finanțare într-un moment în care nu au acces la piața de finanțare interbancară și
la operațiunile de refinanțare normale din Eurosistem. Prin urmare, injecția de capital de urgență garantată de stat
acordată Băncii oferă un avantaj acesteia. Întrucât injecția de capital de urgență garantată de stat este limitată la
sectorul bancar, măsura este selectivă. De asemenea, întrucât injecția de capital de urgență garantată de stat
permite Băncii să își continue activitatea pe piață și evită intrarea sa în incapacitate de plată și ieșirea de pe piață,
aceasta denaturează concurența. Întrucât Banca își desfășoară activitatea în alte state membre și deoarece instituții
financiare din alte state membre sunt active sau ar putea fi interesate să activeze în Grecia, avantajul acordat
Băncii afectează schimburile comerciale dintre statele membre.
(283) Pe baza celor enunțate mai sus, Comisia consideră că injecția de capital de urgență garantată de stat (măsura L2)
constituie ajutor de stat. Cuantumul injecției de capital de urgență garantate de stat a variat de-a lungul timpului.
La 31 decembrie 2012, acesta a fost în valoare de aproximativ 30,9 miliarde EUR.
(121) A se vedea notele de subsol 1 și 3.
(122) A se vedea decizia de inițiere a procedurii privind BNG, considerentul 38.
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7.1.3. Existența ajutorului în măsurile acordate prin intermediul HFSF (măsurile B1, B2 și B3)
7.1.3.1. Prima recapitalizare-punte (măsura B1)
(284) La punctul 5.1 din decizia de inițiere a procedurii privind BNG, Comisia a concluzionat deja că prima recapita
lizare-punte constituie ajutor de stat. Capitalul primit s-a ridicat la 7 430 de milioane EUR.
7.1.3.2. A doua recapitalizarea-punte (măsura B2)
(285) Măsura B2 a fost pusă în aplicare cu resurse ale HFSF, ceea ce, astfel cum se explică în considerentul 49 din
decizia de inițiere a procedurii privind BNG, implică resurse de stat.
(286) În ceea ce privește existența unui avantaj, măsura B2 a crescut rata capitalului Băncii la un nivel care i-a permis
acesteia să continue să funcționeze pe piață și să acceseze finanțare din Eurosistem. De asemenea, remunerarea
măsurii B2 constă în dobânzi acumulate la notele FESF și o taxă suplimentară de 1 %. Întrucât remunerarea este
în mod evident mai redusă decât remunerarea instrumentelor de capital similare de pe piață, cu siguranță Banca
nu ar fi fost în măsură să majoreze capitalul în astfel de condiții ale pieței. Prin urmare, măsura B2 a acordat un
avantaj Băncii din resurse de stat. Întrucât măsura a fost pusă doar la dispoziția Băncii, aceasta are un caracter
selectiv.
(287) Ca urmare a măsurii B2, poziția Băncii a fost consolidată deoarece i-au fost oferite resursele financiare necesare
astfel încât să respecte în continuare cerințele de capital, ceea ce a cauzat, prin urmare, denaturări ale concurenței.
Întrucât Banca este activă pe piețe bancare din alte state membre și întrucât instituții financiare din alte state
membre operează în Grecia, în special pe piața asigurărilor, măsura B2 afectează și schimburile comerciale dintre
statele membre.
(288) Comisia consideră că măsura B2 constituie ajutor de stat. Măsura a fost notificată ca ajutor de către autoritățile
naționale. Capitalul primit s-a ridicat la 2 326 de milioane EUR.
7.1.3.3. Participarea HFSF la recapitalizarea din primăvara anului 2013 (măsura B3)
(289) Participarea HFSF la recapitalizarea din primăvara anului 2013 (măsura B3) reprezintă conversia parțială a primei
și celei de a doua recapitalizări-punte (măsurile B1 și B2) într-o recapitalizare permanentă de 8 677 de milioane
EUR sub formă de acțiuni ordinare. Întrucât măsura B3 constă în conversia ajutoarelor deja acordate, aceasta
implică în continuare resurse de stat, dar nu crește valoarea nominală a ajutorului. Cu toate acestea, pentru o
valoare nominală dată a ajutorului, măsura sporește avantajul pentru Bancă (și, prin urmare, denaturările
concurenței) deoarece reprezintă o recapitalizare permanentă, și nu o recapitalizare temporară precum în cazul
măsurilor B1 și B2.
(290) Un astfel de sprijin nu a fost acordat tuturor băncilor care operau în Grecia. În ceea ce privește denaturarea
concurenței și efectul asupra schimburilor comerciale, Comisia remarcă, de exemplu, că ajutorul a permis Băncii
să își continue operațiunile din alte state membre precum România sau Bulgaria. O lichidare a Băncii ar fi condus
la încetarea activităților sale din străinătate, prin lichidarea activităților sau vânzarea întreprinderilor respective.
De asemenea, activitățile în domeniul asigurărilor desfășurate de Banca Greciei concurează cu activitățile filialelor
întreprinderilor de asigurări din alte state membre. În consecință, măsura denaturează concurența și afectează
schimburile comerciale dintre statele membre. Comisia consideră, prin urmare, că măsura B3 constituie ajutor de
stat.
7.1.3.4. Concluzii privind măsurile B1, B2 și B3
(291) Măsurile B1, B2 și B3 constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat. Valoarea
ajutoarelor de stat incluse în măsurile B1, B2 și B3 este de 9 756 de milioane EUR. Așa cum s-a indicat la
punctul 7.1.3.3, numai o parte din prima și a doua recapitalizare-punte (măsurile B1 și B2) a fost convertită întro recapitalizare permanentă de 8 677 de milioane EUR (măsura B3), în timp ce soldul a fost rambursat către
HFSF în termen de șase luni de la data acordării recapitalizării (123).
(292) Punctul 31 din Comunicarea privind restructurarea prevede că, pe lângă cuantumul absolut al ajutoarelor,
Comisia trebuie să ia în considerare ajutorul „în raport cu activele ponderate în funcție de risc ale băncii”.
Măsurile B1, B2 și B3 au fost acordate pe parcursul unei perioade de un an, din aprilie 2012 (124) până în mai
2013. În această perioadă, activele ponderate în funcție de risc ale Băncii au suferit modificări. Prin urmare, se
ridică problema nivelului la care ar trebui utilizate activele ponderate în funcție de risc și, în special, dacă ajutorul
(123) HFSF, Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013, publicat în iunie 2014, p. 6.
(124) A se vedea nota de subsol 56.
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de stat ar trebui să fie evaluat în raport cu activele ponderate în funcție de risc care existau la începutul sau la
sfârșitul perioadei. Măsurile B1, B2 și B3 vizează acoperirea unei nevoi de capital identificate de Banca Greciei în
martie 2012 (simularea de criză din anul 2012). Cu alte cuvinte, nevoile de capital pe care respectivele măsuri
privind sprijinul din partea statului își propun să le soluționeze existau deja în martie 2012. Prin urmare,
Comisia consideră că suma ajutorului inclusă în măsurile B1, B2 și B3 ar trebui să fie comparată cu activele
ponderate în funcție de risc ale Băncii la 31 martie 2012. Se reamintește, de asemenea, faptul că Banca Greciei,
după luna martie 2012 și până la recapitalizarea din primăvara anului 2013, nu a luat în considerare achizițiile
efectuate de băncile elene destinate adaptării ascendente sau descendente a nevoilor lor de capital. Această
împrejurare demonstrează încă o dată că măsurile B1, B2 și B3 au fost măsuri de ajutor legate de sfera Băncii, așa
cum exista la 31 martie 2012.
(293) Prima și a doua recapitalizare-punte împreună au fost în valoare de 9 756 de milioane EUR. Sumele reprezintă
15,3 % din activele ponderate în funcție de risc ale Băncii la 31 martie 2012.
(294) Întrucât Banca a reușit să atragă capital privat, suma reală injectată de HFSF în Bancă a avut valoarea de numai
8 677 de milioane EUR, care reprezintă 13,6 % din activele ponderate în funcție de risc ale Băncii la 31 martie
2012.
7.1.4. Concluzie privind existența și cuantumul total al ajutorului primit de Bancă
(295) Măsurile A, B1, B2, B3, L1 și L2 constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat. Aceste
măsuri sunt rezumate în tabelul 12.
Tabelul 12
Prezentare generală a sumei totale a ajutoarelor primite de Bancă
Re
fe
rință

Măsură

Tipul măsurii

Valoarea ajutorului

Ajutor/Active ponderate
în funcție de risc

A

Acțiuni preferențiale

Sprijin sub formă
de capital

1 350 de milioane EUR

2,1 %

B1
B2

Prima recapitalizare-punte
A doua recapitalizare-punte

Sprijin sub formă
de capital

7 430 de milioane EUR
2 326 de milioane EUR

15,3 %

Valoarea totală a ajutorului sub formă de capital acordat 11 106 milioane EUR
Băncii
B3

Recapitalizarea din primă
vara anului 2013

Sprijin sub formă
de capital

8 677 de milioane EUR

Valoarea totală a ajutorului sub formă de capital acordat 10 027 de milioane EUR
Băncii, exclusiv ajutorul rambursat în termen de 6 luni
Re
fe
rință

17,3 %

15,6 %

Măsură

Tipul măsurii

Valoarea nominală a ajutorului

L1

Sprijinul pentru asigurarea li
chidității

Garanție
Împrumuturi
prin emisiunea
de obligațiuni

Garanții: 14,8 miliarde EUR
Împrumuturi prin emisiunea
de obligațiuni: 0,8 miliarde
EUR

La 30 noiembrie
2013

L2

Injecție de capital de urgență
garantată de stat

Finanțare și ga
rantare

30,9 miliarde EUR

La 31 decembrie
2012

Valoarea totală a ajutorului sub formă de lichidități 46,5 miliarde EUR
acordat Băncii

L 183/68

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10.7.2015

7.2. TEMEIUL JURIDIC PENTRU EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(296) Astfel cum s-a concluzionat în considerentul 207, temeiul juridic pentru evaluarea măsurilor de ajutor ar trebui
să fie articolul 107 alineatul (3) litera (b) din tratat (125).
(297) În timpul crizei financiare, Comisia a elaborat criterii de compatibilitate pentru diferite tipuri de măsuri de ajutor.
Principiile de evaluare a măsurilor de ajutor au fost inițial stabilite în Comunicarea din 2008 privind sectorul
bancar.
(298) Orientări privind măsurile de recapitalizare se regăsesc în Comunicarea privind recapitalizarea și în Comunicarea
din 2011 privind prelungirea.
(299) Comunicarea privind restructurarea stabilește abordarea adoptată de Comisie în ceea ce privește evaluarea
planurilor de restructurare, în special necesitatea de se restabili viabilitatea, de a se asigura o contribuție adecvată
din partea beneficiarului și de a se limita denaturările concurenței.
(300) Cadrul a fost completat de Comunicarea din 2013 privind sectorul bancar, care se aplică măsurilor de ajutor
notificate sau acordate fără aprobare prealabilă, după 31 iulie 2013.
7.2.1. Temeiul juridic pentru evaluarea compatibilității ajutorului sub formă de lichidități acordat Băncii
(măsura L1)
(301) Sprijinul sub formă de lichidități primit de către Bancă a fost aprobat definitiv prin decizii succesive de autorizare
a măsurilor din cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene și a modificărilor și a prelungirilor schemei (126).
Orice sprijin viitor sub formă de lichidități în favoarea Băncii va trebui să fie acordat în cadrul unei scheme
aprobate în mod corespunzător de Comisie. Condițiile de acordare a unui astfel de ajutor trebuie să fie autorizate
de către Comisie înainte de acordarea sa și, prin urmare, nu trebuie să fie evaluate în continuare în prezenta
decizie.
7.2.2. Temeiul juridic pentru evaluarea compatibilității acțiunilor preferențiale (măsura A)
(302) Recapitalizarea din 2009 sub formă de acțiuni preferențiale (măsura A) a fost acordată în cadrul măsurii de
recapitalizare aprobate în 2008 în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene în temeiul Comunicării din 2008
privind sectorul bancar. Prin urmare, aceasta nu trebuie să fie reevaluată în baza Comunicării din 2008 privind
sectorul bancar, ci trebuie să fie evaluată doar în temeiul Comunicării privind restructurarea.
7.2.3. Temeiul juridic pentru evaluarea compatibilității injecției de capital de urgență garantate de stat
(măsura L2)
(303) Compatibilitatea injecției de capital de urgență garantate de stat (măsura L2) ar trebui să fie evaluată mai întâi pe
baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar, precum și a Comunicării din 2011 privind prelungirea.
Orice injecție de capital de urgență garantată de stat, acordată după 31 iulie 2013, face obiectul Comunicării din
2013 privind sectorul bancar.
7.2.4. Temeiul juridic pentru evaluarea compatibilității recapitalizărilor acordate de HFSF (măsurile B1,
B2 și B3)
(304) Compatibilitatea recapitalizărilor acordate de HFSF (măsurile B1, B2 și B3), în special în ceea ce privește
remunerarea, ar trebui evaluată în primul rând pe baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar, a
Comunicării privind recapitalizarea și a Comunicării din 2011 privind prelungirea. În decizia de inițiere a
procedurii privind BNG, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la compatibilitatea măsurii B1 în baza comuni
cărilor respective. Întrucât au fost puse în aplicare înainte de 1 august 2013, măsurile nu se încadrează în
dispozițiile Comunicării din 2013 privind sectorul bancar. Compatibilitatea recapitalizărilor acordate de HFSF
(măsurile B1, B2 și B3) ar trebui să fie evaluată, de asemenea, pe baza Comunicării privind restructurarea.
7.3. COMPATIBILITATEA MĂSURII L2 ÎN BAZA COMUNICĂRII DIN 2008 PRIVIND SECTORUL BANCAR, A COMUNICĂRII
DIN 2011 PRIVIND PRELUNGIREA ȘI A COMUNICĂRII DIN 2013 PRIVIND SECTORUL BANCAR

(305) Pentru ca un ajutor să fie compatibil în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din tratat, acesta trebuie să
respecte criteriile generale de compatibilitate: caracterul adecvat, necesitatea și proporționalitatea.
(125) Se observă, de asemenea, că Grecia a acordat ajutoare Băncii în cadrul schemei de sprijinire a băncilor elene care a fost autorizată de
Comisie în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din tratat, precum și prin intermediul HFSF, a cărui instituire a fost aprobată, de
asemenea, prin decizie a Comisiei.
(126) A se vedea notele de subsol 2 și 3.
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(306) Din cauza faptului că băncile elene au fost excluse de pe piețele interbancare și au devenit complet dependente de
finanțarea din partea băncii centrale, astfel cum se menționează la considerentul 46, și întrucât Banca nu putea
împrumuta fonduri cu o valoare suficientă prin operațiunile normale de refinanțare, Banca a avut nevoie de o
injecție de capital de urgență garantată de stat pentru a obține un nivel suficient al lichidităților, evitând astfel să
intre în incapacitate de plată. Comisia consideră că măsura L2 este un mecanism adecvat pentru a remedia o
perturbare gravă, care ar fi fost cauzată de incapacitatea de plată a Băncii.
(307) Întrucât injecția de capital de urgență garantată de stat implică un cost relativ ridicat de finanțare pentru Bancă,
Banca are un stimulent suficient pentru a evita să recurgă la această sursă de finanțare destinată dezvoltării activi
tăților. Banca trebuia să plătească o dobândă cu rata de […] puncte de bază mai mare decât în cazul operațiunilor
normale de refinanțare din Eurosistem. De asemenea, Banca trebuia să plătească statului un comision de garantare
de […] puncte de bază. În consecință, costul total al injecției de capital de urgență garantate de stat în favoarea
Băncii este mult mai mare decât costurile normale de refinanțare ale BCE. În special, diferența dintre costul
injecției de capital de urgență garantate de stat și costurile normale de refinanțare ale BCE este mai mare decât
nivelul comisionului de garantare prevăzut în Comunicarea din 2011 privind prelungirea. Prin urmare,
remunerarea totală percepută de stat poate fi considerată suficientă. În ceea ce privește suma injecției de capital
de urgență garantate de stat, aceasta este revizuită periodic de Banca Greciei și de BCE în funcție de nevoile reale
ale Băncii. Cele două instituții monitorizează îndeaproape utilizarea sa și se asigură că aceasta este limitată la
minimul necesar. Prin urmare, măsura L2 nu furnizează Băncii un exces de lichidități care ar putea fi utilizate
pentru a finanța activități care denaturează concurența. Lichiditățile sunt limitate la suma minimă necesară.
(308) Monitorizarea atentă a utilizării injecției de capital de urgență garantată de stat și verificarea periodică în scopul
asigurării că utilizarea acesteia este limitată la minimul necesar garantează, de asemenea, că lichiditățile sunt
proporționale și nu conduc la denaturarea nejustificată a concurenței. Comisia observă, de asemenea, că Grecia
și-a luat angajamentul că Banca va pune în aplicare un plan de restructurare care să reducă gradul în care aceasta
se bazează pe finanțarea din partea băncii centrale și că Banca va respecta limitări de conduită, așa cum s-a
analizat la punctul 7.6. Acest lucru asigură faptul că recurgerea la sprijinul sub formă de lichidități se va încheia
cât mai curând posibil și că un astfel de ajutor este proporțional.
(309) Prin urmare, măsura L2 respectă Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, precum și Comunicarea din
2011 privind prelungirea. Întrucât Comunicarea din 2013 privind sectorul bancar nu a introdus noi cerințe în
ceea ce privește garanțiile, măsura L2 respectă, de asemenea, Comunicarea din 2013 privind sectorul bancar.
7.4. COMPATIBILITATEA MĂSURILOR B1, B2 ȘI B3 ÎN BAZA COMUNICĂRII DIN 2008 PRIVIND SECTORUL BANCAR, A
COMUNICĂRII PRIVIND RECAPITALIZAREA ȘI A COMUNICĂRII DIN 2011 PRIVIND PRELUNGIREA

(310) Astfel cum se menționează în considerentul 305, pentru ca un ajutor să fie compatibil în temeiul articolului 107
alineatul (3) litera (b) din tratat, acesta trebuie să respecte criteriile generale de compatibilitate (127): caracterul
adecvat, necesitatea și proporționalitatea.
(311) Comunicarea privind recapitalizarea și Comunicarea din 2011 privind prelungirea conțin orientări suplimentare
referitoare la nivelul remunerării necesar pentru injecțiile de capital de stat.
7.4.1. Caracterul adecvat al măsurilor
(312) Comisia consideră că recapitalizările din partea HFSF (măsurile B1, B2 și B3) sunt adecvate, întrucât acestea
împiedică falimentul Băncii. În absența lor, activitățile acesteia nu ar fi putut continua deoarece Banca avea un
capital propriu negativ la sfârșitul anului 2012 (128).
(313) În această privință, Comisia a observat în decizia de inițiere a procedurii privind BNG că Banca este una dintre
cele mai mari instituții bancare din Grecia în ceea ce privește atât acordarea împrumuturilor, cât și atragerea de
depozite. Ca atare, Banca este o bancă importantă din punct de vedere sistemic în Grecia. Prin urmare, o
incapacitate de plată a Băncii ar fi creat o perturbare gravă în economia elenă. În condițiile de la momentul
respectiv, instituțiile financiare din Grecia au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare. Lipsa
de finanțare le-a limitat capacitatea de a acorda împrumuturi pentru economia elenă. În acest context, orice
perturbare a economiei ar fi fost agravată de incapacitatea de plată a Băncii. De asemenea, măsurile B1, B2 și B3
au apărut în principal datorită programului de implicare a sectorului privat, un eveniment extraordinar și foarte
imprevizibil, și nu ca urmare în primul rând a administrării defectuoase sau a asumării de riscuri excesive de
către Bancă. Prin urmare, măsurile vizează în principal rezultatele programului de implicare a sectorului privat și
contribuie la menținerea stabilității financiare în Grecia.
(127) A se vedea considerentul 41 din Decizia Comisiei în cazul NN 51/08, Schema de garantare pentru băncile din Danemarca (JO C 273,
28.10.2008, p. 2).
(128) A se vedea situațiile financiare pe 2013, p. 42.
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(314) În decizia de inițiere a procedurii privind BNG, Comisia și-a exprimat îndoiala cu privire la luarea imediată a
tuturor măsurilor posibile pentru a se evita ca Banca să aibă nevoie din nou de ajutor în viitor. Astfel cum se
menționează în considerentele 156, 157 și 158 din prezenta decizie, Grecia s-a angajat să pună în aplicare o serie
de acțiuni legate de guvernanța corporativă și operațiunile comerciale ale Băncii. Așa cum s-a prezentat la
punctul 2.4, Banca a început, de asemenea, să își restructureze activitățile, cu reduceri de costuri deja puse în
aplicare. Prin urmare, îndoielile Comisiei au fost înlăturate.
(315) În decizia de inițiere a procedurii privind BNG, Comisia și-a exprimat, de asemenea, îndoiala cu privire la faptul
că există suficiente măsuri de protecție în cazul în care Banca intră sub controlul statului sau în cazul în care
acționarii privați păstrează controlul, în timp ce cota majoritară de participație este deținută de stat. Comisia
constată că angajamentele descrise la considerentele 156, 157 și 158 asigură că operațiunile de creditare ale
Băncii vor fi gestionate pe baze comerciale, iar activitatea zilnică va fi protejată de intervenții din partea statului.
Cadrul relației convenit între HFSF și Bancă asigură, de asemenea, faptul că interesele statului ca acționar principal
sunt protejate împotriva asumării de riscuri excesive de către conducerea Băncii.
(316) Prin urmare, măsurile B1, B2 și B3 asigură menținerea stabilității financiare în Grecia. Au fost luate măsuri
importante pentru a se reduce la minimum pierderile viitoare și pentru a se garanta că activitățile Băncii nu sunt
puse în pericol de o guvernanță necorespunzătoare. Pe această bază, Comisia constată că măsurile B1, B2 și B3
sunt adecvate.
7.4.2. Necesitatea – limitarea la minimum a ajutorului
(317) Astfel cum prevede Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, prin cuantumul și forma sa, măsura de ajutor
trebuie să fie necesară pentru îndeplinirea obiectivului propus. Această înseamnă că injecția de capital trebuie să
fie în cuantumul minim necesar pentru atingerea obiectivului.
(318) Cuantumul sprijinului sub formă de capital a fost calculat de Banca Greciei în cadrul unei simulări de criză din
anul 2012 astfel încât să se asigure că rata capitalului de bază de rangul 1 rămâne peste un anumit nivel în
perioada 2012-2014, astfel cum reiese din tabelul 3. Prin urmare, măsurile B1, B2 și B3 nu oferă Băncii un exces
de capital. Astfel cum se explică în considerentul 314, au fost întreprinse acțiuni pentru a reduce riscul ca Banca
să aibă nevoie de ajutor suplimentar în viitor.
(319) În ceea ce privește remunerarea primei și celei de a doua recapitalizări-punte (măsurile B1 și B2), Comisia
amintește că acestea au fost acordate în mai și decembrie 2012 și plătite în natură sub formă de bilete emise de
FESF. HFSF a primit ca remunerare, de la data achitării biletelor emise de FESF până la data recapitalizării din
primăvara anului 2013, dobânzile acumulate la biletele FESF, la care se adaugă o taxă de 1 % (129). Astfel cum se
subliniază în decizia de inițiere a procedurii privind BNG, remunerarea este inferioară intervalului 7 %-9 % definit
în Comunicarea privind recapitalizarea. Cu toate acestea, perioada de remunerare redusă a fost limitată la un an
pentru măsura B1 și la cinci luni pentru măsura B2 (și anume, până la momentul conversiei recapitalizării-punte
într-o recapitalizare standard în acțiuni ordinare, și anume măsura B3). În timp ce prima și a doua recapitalizarepunte nu au avut un efect de diluare asupra acționarilor existenți, recapitalizarea din primăvara anului 2013, care
a constat în conversia parțială a primei și a celei de a doua recapitalizări-punte, a avut un efect de diluare
semnificativ asupra acționarilor existenți anterior, întrucât participarea lor la capitalul propriu al Băncii a scăzut
la 5,1 %. Situația neobișnuită care a predominat de la data primei recapitalizări-punte a luat sfârșit ulterior. Prin
urmare, îndoielile exprimate în cadrul deciziei de inițiere a procedurii privind BNG au fost înlăturate.
(320) De asemenea, având în vedere sursa atipică a dificultăților Băncii, în contextul în care pierderile provin în
principal din cedarea datoriei în favoarea statului (programul de implicare a sectorului privat și răscumpărarea
datoriei, care oferă un avantaj semnificativ pentru stat, constând în reducerea datoriilor) și din consecințele unei
recesiuni prelungite a economiei interne în care operează Banca, Comisia poate accepta o astfel de derogare
temporară de la cerințele privind remunerarea standard prevăzute în Comunicarea privind recapitalizarea (130).
(321) În ceea ce privește măsura B3, în conformitate cu punctul 8 din Comunicarea din 2011 privind prelungirea,
injecțiile de capital trebuie să fie subscrise luând în considerare o reducere suficientă a prețului acțiunii ajustată
astfel încât efectul de diluare să ofere asigurări rezonabile cu privire la primirea unei remunerări adecvate de către
stat. În timp ce măsura B3 nu a prevăzut o reducere semnificativă a prețului acțiunilor, ajustată pentru a ține
seama de efectul de diluare, practic a fost imposibil să se atingă o reducere semnificativă a prețului teoretic, fără
exercitarea de drepturi („theoretical ex-rights price”) (131). Înainte de recapitalizarea din primăvara anului 2013,
(129) A se vedea considerentul 104: dobânzile acumulate sunt considerate contribuții suplimentare din partea HFSF și, prin urmare, au
majorat plata primită de HFSF ca urmare a recapitalizării din primăvara anului 2013.
(130) A se vedea, de asemenea, secțiunea 7.6.1.
(131) Prețul teoretic fără exercitarea de drepturi („theoretical ex-rights price” – TERP) este o metodologie general acceptată pe piață pentru
cuantificarea efectului de diluare al majorării capitalului social.
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capitalul Băncii era negativ și capitalizarea sa bursieră reprezenta numai o mică parte din valoarea majorării de
capital care trebuie executată. În aceste circumstanțe, se ridică întrebarea dacă acționarii existenți ar fi trebuit să
fie eliminați în întregime. Comisia observă că prețul de emisiune a fost fixat la o reducere de 50 % din prețul
mediu al pieței pe durata celor 50 de zile înainte de stabilirea prețului de emisiune. De asemenea, Comisia ia act
de faptul că efectul de diluare asupra acționarilor preexistenți a fost enorm, întrucât după recapitalizare aceștia
dețineau doar 5,1 % din acționariatul Băncii. Prin urmare, aplicarea unei reduceri suplimentare la prețul de piață
ar fi avut doar un impact limitat asupra remunerării HFSF. Având în vedere situația specifică a băncilor elene
explicată în considerentul 320 și faptul că nevoia de ajutor provine din cedarea datoriei în favoarea statului,
Comisia consideră că prețul de emisiune pentru acțiunile subscrise este suficient de scăzut.

(322) HFSF a emis, de asemenea, garanții și a acordat o garanție pentru fiecare acțiune subscrisă de un investitor privat
care participă la recapitalizarea din primăvara anului 2013. HFSF a acordat aceste garanții în mod gratuit. Așa
cum s-a explicat la considerentul 112, fiecare garanție înglobează dreptul de a cumpăra 8,23 acțiuni ale HFSF, la
intervale de timp specificate și la prețuri de exercitare. Prețul de exercitare este egal cu prețul de subscriere al
HFSF majorat cu rata anuală cumulată a dobânzii (4 % pentru primul an, 5 % pentru al doilea an, 6 % pentru al
treilea an, 7 % pentru al patrulea an și, apoi, 8 % anualizată pentru ultimele șase luni). Remunerația primită de
HFSF cu privire la acțiunile pe care le deține de fapt era plafonată la aceste niveluri. Această remunerație este mai
mică decât intervalul de 7 %-9 % definit în Comunicarea privind recapitalizarea. Cu toate acestea, deoarece
garanțiile au fost un factor esențial pentru succesul emisiunii de drepturi și plasamente private lansată de Bancă
înainte de recapitalizarea din primăvara anului 2013, Comisia consideră că aceste garanții au permis Băncii să
reducă valoarea ajutorului cu 1 079 de milioane EUR. Într-adevăr, datorită ratei de capital redusă a Băncii
anterior recapitalizării și gradului mare de incertitudine de la acel moment, simulările care erau disponibile atunci
au arătat că, fără garanții, investitorii privați nu ar fi atins o rată de rentabilitate suficientă și nu ar fi participat.
Din motivele explicate în considerentele 313 și 320, deoarece HFSF ar fi primit o remunerație pozitivă minimă
dacă se exercitau garanțiile și pentru că un obiectiv al Memorandumului privind politica economică și financiară
era acela de a atrage unii investitori privați pentru a menține unele bănci sub gestiune privată și a evita situațiile
în care întregul sector bancar să fie controlat de HFSF, Comisia poate să accepte o astfel de abatere de la cerințele
privind remunerația standard prevăzute în Comunicarea privind recapitalizarea. Acceptarea se bazează și pe faptul
că legea de instituire a HFSF, cu modificările din martie 2014, nu prevede nicio ajustare a garanțiilor în situația
unei majorări de capital social prin drepturi nepreferențiale și pe faptul că în cazul unei emisiuni de drepturi,
numai prețul de exercitare al garanției poate fi ajustat, iar ajustarea poate să aibă loc numai ex-post și doar până
la concurența valorii veniturilor realizate din vânzarea drepturilor preferențiale ale HFSF. De asemenea,
angajamentul luat de Grecia că va căuta să obțină aprobarea Comisiei anterior oricărei răscumpărări de garanții
emise de HFSF va permite Comisiei să se asigure că posibilele răscumpărări viitoare nu reduc în continuare
remunerația HFSF și nu majorează remunerația titularilor de garanții.

(323) În ceea ce privește faptul că acțiunile HFSF sunt fără drept de vot, Comisia reamintește că nevoia de ajutor nu
provine în principal din asumarea de riscuri excesive. În plus, unul dintre obiectivele programului între guvernul
elen, Uniune, FMI și BCE era acela de a menține unele bănci în administrare privată. De asemenea, cadrul relației
și reintroducerea automată a drepturilor de vot în situația nepunerii în aplicare a planului de restructurare asigură
protecție în raport cu asumarea în viitor a unor riscuri excesive de către administratorii privați. În sfârșit,
programul de implicare a sectorului privat și răscumpărarea din decembrie 2012 reprezintă un tip de remunerație
către stat, întrucât acesta din urmă a beneficiat de o reducere a datoriei sale către Bancă cu mai multe miliarde de
euro. În baza tuturor acestor motive, Comisia poate să accepte primirea de către HFSF a unor acțiuni fără drept
de vot. Prin urmare, Comisia concluzionează că măsura B3 a fost necesară.

(324) În concluzie, măsurile B1, B2 și B3 sunt necesare ca ajutor de salvare atât prin cuantumul, cât și prin forma lor.

7.4.3. Proporționalitatea – măsuri de limitare a efectelor colaterale negative
(325) Banca a primit ajutoare de stat cu o valoare foarte mare. Această situație poate conduce, prin urmare, la
denaturarea gravă a concurenței. Cu toate acestea, Grecia și-a asumat angajamentul de a pune în aplicare o serie
de măsuri care vizează reducerea efectelor colaterale negative. În special, angajamentele prevăd că operațiunile
Băncii vor continua să fie gestionate pe baze comerciale, astfel cum se explică în considerentele 157 și 158.
Grecia s-a angajat, de asemenea, să respecte o interdicție de achiziționare, precum și să efectueze o serie de
dezinvestiții în străinătate și în activități nebancare în Grecia, astfel cum se prevede la considerentul 159. Limitele
pentru denaturarea concurenței vor fi evaluate în continuare, la punctul 7.6.

(326) Un mandatar însărcinat cu monitorizarea a fost numit în Bancă pentru a monitoriza punerea corectă în aplicare a
angajamentelor în materie de guvernanță corporativă și operațiuni comerciale. Acesta va evita orice schimbare în
detrimentul practicilor comerciale ale Băncii, reducându-se astfel potențialul apariției de efecte colaterale negative.
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(327) În final, un nou plan de restructurare cuprinzător a fost prezentat Comisiei la 25 iunie 2014. Planul de restruc
turare va fi evaluat la punctul 7.6.
(328) În concluzie, îndoielile exprimate în cadrul deciziei de inițiere a procedurii privind BNG au fost înlăturate.
Măsurile B1, B2 și B3 sunt proporționale în temeiul punctului 15 din Comunicarea din 2008 privind sectorul
bancar.
7.4.4. Concluzie privind compatibilitatea recapitalizărilor HFSF în baza Comunicării din 2008 privind
sectorul bancar, a Comunicării privind recapitalizarea și a Comunicării din 2011 privind
prelungirea
(329) Prin urmare, se concluzionează că recapitalizările acordate de HFSF (măsurile B1, B2 și B3) sunt adecvate,
necesare și proporționale, în temeiul punctului 15 din Comunicarea din 2008 privind sectorul bancar, al
Comunicării privind recapitalizarea și al Comunicării din 2011 privind prelungirea. Măsurile B1, B2 și B3 sunt
deci compatibile în baza Comunicării din 2008 privind sectorul bancar, a Comunicării privind recapitalizarea și a
Comunicării din 2011 privind prelungirea.
7.5. COMPATIBILITATEA ACHIZIȚIILOR CELOR TREI BĂNCI COOPERATISTE, A FB BANK ȘI A PROBANK ÎN BAZA
COMUNICĂRII PRIVIND RESTRUCTURAREA

(330) Punctul 23 din Comunicarea privind restructurarea explică faptul că achizițiile de întreprinderi de către bănci
beneficiare de ajutoare nu pot fi finanțate prin intermediul ajutoarelor de stat, cu excepția cazului în care acest
lucru este esențial pentru restabilirea viabilității întreprinderii. De asemenea, punctele 40 și 41 din Comunicarea
privind restructurarea prevăd că băncile trebuie să nu utilizeze ajutoarele de stat pentru achiziționarea de
întreprinderi concurente, cu excepția cazului în care achiziția este parte a unui proces de consolidare necesar
pentru a restabili stabilitatea financiară sau a asigura o concurență efectivă. În plus, achizițiile pot să pună în
pericol sau să complice restabilirea viabilității. Prin urmare, Comisia trebuie să evalueze dacă achizițiile efectuate
de către Bancă pot fi reconciliate cu normele din Comunicarea privind restructurarea.
7.5.1. Compatibilitatea achiziționării de pasive selectate ale celor trei bănci cooperatiste în baza
Comunicării privind restructurarea
7.5.1.1. Efectul achiziționării asupra viabilității pe termen lung a Băncii
(331) Achiziționarea activelor și pasivelor selectate ale celor trei bănci cooperatiste consolidează viabilitatea pe termen
lung a Băncii.
(332) Mai precis, la momentul achiziționării, băncile elene înregistraseră deja ieșiri importante din depozite între 2010
și jumătatea anului 2012 și fuseseră excluse de pe piețele de finanțare internaționale. Acesta este motivul pentru
care patru dintre cele mai mari cinci bănci elene au prezentat oferte de achiziționare a depozitelor celor trei bănci
cooperatiste. Integrarea depozitelor celor trei bănci cooperatiste în bilanțul Băncii a fost benefică pentru profilul
său de lichidități. Dacă Banca nu ar fi achiziționat depozitele celor trei bănci cooperatiste, raportul împrumuturi
nete/depozite ar fi fost mai mare.
(333) De asemenea, Banca a integrat rapid depozitele achiziționate fără a prelua nicio infrastructură costisitoare și nicio
rețea de sucursale costisitoare. În plus, Banca nu a preluat niciun împrumut, așa încât achiziția nu a majorat
riscurile sale sau cerințele sale de capital.
7.5.1.2. Efectul achiziției asupra cuantumului ajutorului necesar Băncii
(334) În conformitate cu punctul 23 din Comunicarea privind restructurarea, ajutorul pentru restructurare nu ar trebui
să fie utilizat pentru achiziționarea altor întreprinderi, ci numai pentru acoperirea costurilor de restructurare care
sunt necesare pentru a restabili viabilitatea Băncii. În acest caz, deși achiziția are implicații pozitive pentru
viabilitatea Băncii, nu este esențială pentru viabilitatea sa în sensul punctului 23 din Comunicarea privind restruc
turarea.
(335) Cu toate acestea, prețul de achiziție a fost foarte redus. Prețul plătit de Bancă pentru achiziția pasivelor transferate
ale celor trei bănci cooperatiste a fost stabilit la […] % din valoarea depozitelor transferate și s-a ridicat la mai
puțin de […] milioane EUR, echivalentul a circa [0-0,02] % din valoarea totală a activelor Băncii în decembrie
2011. Acest preț poate, prin urmare, să fie considerat foarte redus.
(336) Se concluzionează că achiziția celor trei bănci cooperatiste nu a subminat limitarea costurilor de restructurare la
minimul necesar.
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7.5.1.3. Efectul de denaturare pe care achiziția îl are asupra concurenței
(337) În conformitate cu punctele 39 și 40 din Comunicarea privind restructurarea, ajutorul de stat nu trebuie să fie
utilizat în detrimentul întreprinderilor care nu beneficiază de ajutoare pentru achiziționarea de întreprinderi
concurente. Punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea prevede, de asemenea, că achizițiile pot fi
autorizate în cazul în care fac parte dintr-un proces de consolidare necesar refacerii stabilității financiare sau
asigurării unei concurențe efective, că procesul de achiziționare trebuie să fie echitabil și că achiziția trebuie să
asigure condiții de concurență efectivă pe piața relevantă.
(338) Banca Greciei a considerat că cele trei bănci cooperatiste erau neviabile și că adoptarea măsurilor de rezoluție era
necesară pentru a se menține stabilitatea financiară. Prin urmare, achiziționarea celor trei bănci cooperatiste poate
fi considerată ca făcând parte dintr-un proces de consolidare necesar refacerii stabilității financiare de tipul celor
descrise la punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea.
(339) În plus, prețul de achiziție a fost foarte redus. Niciun ofertant care nu a beneficiat de ajutor nu a prezentat vreo
ofertă valabilă pentru achiziționarea activelor și pasivelor celor trei bănci cooperatiste, iar procesul de vânzare a
fost deschis și nediscriminatoriu. Achiziția activelor și pasivelor selectate ale Băncii Achaia de către Bancă a fost,
de asemenea, autorizată (132) de Autoritatea elenă în domeniul concurenței (133). Se poate presupune, prin urmare,
că rezultatul procesului de vânzare nu a pus în pericol concurența efectivă din Grecia.
(340) Prin urmare, achiziția intră sub incidența scutirii de la punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea.
7.5.1.4. Concluzie privind achiziția activelor și pasivelor selectate ale celor trei bănci cooperatiste
(341) Se concluzionează că, având în vedere situația unică a băncilor din Grecia (134) și particularitățile achiziționării
celor trei bănci cooperatiste, achiziția este compatibilă cu cerințele prevăzute în Comunicarea privind restruc
turarea.
7.5.2. Compatibilitatea achiziționării FB Bank în baza Comunicării privind restructurarea
7.5.2.1. Efectul achiziționării FB Bank asupra viabilității pe termen lung a Băncii
(342) Prin prisma rentabilității operaționale, achiziția FB Bank va consolida restabilirea viabilității pe termen lung a
Băncii întrucât fuzionarea a două bănci din aceeași piață geografică oferă șansa realizării de sinergii. În special, la
data achiziției, Banca preconizase să realizeze sinergii prin raționalizarea rețelei de sucursale, alinierea ofertelor de
produse la politicile de creditare, simplificarea și consolidarea platformei IT. În oferta sa definitivă, Banca a
estimat că va elimina majoritatea costurilor operaționale ale FB Bank și, în același timp, a preconizat alinierea
costului depozitelor transferate la politica privind rata dobânzii a Băncii, prin reducerea ratei dobânzii plătite
pentru depozitele FB Bank la nivelurile plătite de Bancă pentru depozitele din cadrul său, în paralel cu reținerea
clienților FB Bank existenți.
(343) Prin prisma pierderilor din împrumuturi viitoare, Banca achiziționează împrumuturile FB Bank la valoare justă, și
nu la valoare contabilă. Acest factor limitează riscul de deprecieri în viitor.
(344) Prin prisma situației lichidităților, achiziția are un efect pozitiv asupra Băncii întrucât aceasta a achiziționat mai
multe depozite decât împrumuturi nete.
(345) Prin prisma cerințelor de capital, se reamintește că oferta Băncii a fost condiționată de acoperirea de către HFSF a
nevoilor de capital create de achiziția activelor FB Bank. Banca nu a utilizat în cele din urmă această posibilitate
întrucât a reușit să atragă capital privat în cuantum suficient de pe piață, în mai 2014.
(346) Prin urmare, Comisia consideră că achiziția are un efect pozitiv asupra restabilirii viabilității pe termen lung a
Băncii.
(132) Decizia 542/VII/19.6.2012 a Autorității elene în domeniul concurenței, publicată în Jurnalul guvernului elen (FEK B' 238/8.2.2013),
disponibilă online la adresa: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis696_1_1362562606.pdf
(133) Achizițiile de active și pasive transferate ale Băncii Lamia și ale Băncii Lesbos/Limnos nu au fost notificate Comisiei de Concurență din
Grecia întrucât cifra de afaceri pentru fiecare parte transferată din fiecare bancă cooperatistă nu a depășit pragul de 15 milioane EUR
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Legea nr. 3959/2011 coroborat cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din aceeași lege.
(134) A se vedea, de asemenea, punctul 7.5.1.
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7.5.2.2. Efectul achiziției asupra cuantumului ajutorului necesar Băncii
(347) În conformitate cu punctul 23 din Comunicarea privind restructurarea, ajutorul pentru restructurare nu ar trebui
să fie utilizat pentru achiziționarea altor întreprinderi, ci numai pentru acoperirea costurilor de restructurare care
sunt necesare pentru a restabili viabilitatea Băncii. În acest caz, deși achiziția are implicații pozitive pentru
viabilitatea Băncii, nu este esențială pentru viabilitatea sa în sensul punctului 23 din Comunicarea privind restruc
turarea.
(348) Banca nu a plătit niciun preț pentru a achiziționa activele și pasivele selectate ale FB Bank. De asemenea, oferta
Băncii a fost condiționată de acoperirea de către HFSF a nevoilor de capital create de achiziția activelor FB Bank.
Prin urmare, achiziția nu a avut ca rezultat necesitatea achizitorului de a obține ajutoare de stat suplimentare. În
privința nevoilor potențiale de capital în viitor, create de achiziție, se observă că activele s-au achiziționat la
valoare justă, ceea ce limitează riscul de pierderi suplimentare în viitor.
(349) În concluzie, Banca nu a utilizat ajutorul pentru a finanța achiziția FB Bank, iar această achiziție nu contravine
principiului conform căruia ajutorul trebuie limitat la minimul necesar.
7.5.2.3. Efectul de denaturare pe care achiziția îl are asupra concurenței
(350) În conformitate cu punctele 39 și 40 din Comunicarea privind restructurarea, ajutorul de stat nu trebuie să fie
utilizat în detrimentul întreprinderilor care nu beneficiază de ajutoare pentru achiziționarea de întreprinderi
concurente. Punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea prevede, de asemenea, că achizițiile pot fi
autorizate în cazul în care fac parte dintr-un proces de consolidare necesar refacerii stabilității financiare sau
asigurării unei concurențe efective, că procesul de achiziționare trebuie să fie echitabil și că achiziția trebuie să
asigure condiții de concurență efectivă pe piața relevantă.
(351) Așa cum se menționează în considerentul 76, FB Bank nu era o bancă viabilă pe o bază de sine stătătoare.
Memorandumul privind politica economică și financiară din decembrie 2012 prevedea rezoluția băncilor subcapi
talizate prin procedura de achiziție și absorbție sau, ca o a doua opțiune optimă, prin crearea unei bănci-punte.
Așa cum se prevede în considerentul 77 și în conformitate cu Memorandumul privind politica economică și
financiară, Banca Greciei a observat că adoptarea măsurilor de rezoluție era esențială pentru a menține gradul de
încredere al deponenților în sistemul bancar elen. Prin urmare, tranzacția poate fi considerată ca făcând parte
dintr-un proces de consolidare necesar refacerii stabilității financiare de tipul celor descrise la punctul 41 din
Comunicarea privind restructurarea.
(352) Niciun ofertant care nu beneficiază de ajutor nu a depus o ofertă valabilă de achiziționare a FB Bank, iar procesul
de vânzare a fost deschis și nediscriminatoriu. În consecință, Banca nu a exclus niciun ofertant care nu
beneficiază de ajutor. Achiziționarea FB Bank a fost autorizată de Autoritatea elenă în domeniul concurenței (135).
Se poate presupune, prin urmare, că rezultatul procesului de vânzare nu a pus în pericol concurența efectivă din
Grecia.
(353) Având în vedere aceste elemente, se poate concluziona că achiziționarea FB Bank intră sub incidența scutirii
prevăzute la punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea.
7.5.2.4. Concluzie privind achiziționarea FB Bank
(354) Având în vedere particularitățile achiziționării FB Bank, se concluzionează că achiziția este în concordanță cu
cerințele prevăzute în Comunicarea privind restructurarea.
7.5.3. Compatibilitatea achiziționării Probank în baza Comunicării privind restructurarea
7.5.3.1. Efectul achiziționării Probank asupra viabilității pe termen lung a Băncii
(355) Prin prisma rentabilității operaționale, achiziționarea Probank va consolida restabilirea viabilității pe termen lung
a Băncii întrucât Banca va realiza sinergii semnificative. În special, la data achiziției, Banca a preconizat că
sinergiile sale anuale vor atinge […] milioane EUR până la sfârșitul anului 2015 (136). Banca s-a așteptat să obțină
aceste sinergii prin raționalizarea rețelei de sucursale și prin reducerea personalului entității combinate, prin
fuzionarea funcțiilor corporative, prin consolidarea sistemelor IT și prin operațiuni centralizate. De asemenea,
(135) Decizia 568/VII/15.7.2013 a Autorității elene în domeniul concurenței, publicată în Jurnalul guvernului elen (FEK B' 2460/1.10.2013),
disponibilă online la adresa: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis707_1_1381133065.pdf
(136) A se vedea prezentarea Băncii cu titlul „BNG-Probank, crearea de valoare” din 24 aprilie 2013, p. 8.
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Banca a preconizat să realizeze o parte importantă a sinergiilor prin alinierea costului depozitelor transferate la
politica privind rata dobânzii a Băncii, adică prin reducerea ratei dobânzilor plătite pentru depozitele Probank la
nivelul ratei dobânzilor plătite pentru depozitele Băncii.
(356) În privința pierderilor din împrumuturi viitoare, Banca a achiziționat împrumuturile Probank la valoare justă, și
nu la valoare contabilă. Acest factor limitează riscul de deprecieri în viitor.
(357) Prin prisma situației lichidităților, achiziția are un efect pozitiv asupra Băncii întrucât aceasta a achiziționat mai
multe depozite decât împrumuturi nete. Achiziționarea, prin urmare, contribuie la îmbunătățirea raportului
împrumuturi nete/depozite al Băncii.
(358) Prin prisma cerințelor de capital, se reamintește că oferta Băncii a fost condiționată de acoperirea de către HFSF a
nevoilor de capital create de achiziționarea activelor Probank. Banca nu a utilizat în cele din urmă această
posibilitate întrucât a reușit să atragă capital privat în cuantum suficient de pe piață, în mai 2014.
(359) Prin urmare, Comisia consideră că achiziția are un efect pozitiv asupra restabilirii viabilității pe termen lung a
Băncii.
7.5.3.2. Efectul achiziției asupra cuantumului ajutorului necesar Băncii
(360) În conformitate cu punctul 23 din Comunicarea privind restructurarea, ajutorul pentru restructurare nu ar trebui
să fie utilizat pentru achiziționarea altor întreprinderi, ci numai pentru acoperirea costurilor de restructurare care
sunt necesare pentru a restabili viabilitatea Băncii. În acest caz, deși achiziția are implicații pozitive pentru
viabilitatea Băncii, nu este esențială pentru viabilitatea sa în sensul punctului 23 din Comunicarea privind restruc
turarea.
(361) Banca nu a plătit niciun preț pentru a achiziționa activele și pasivele selectate ale Probank. De asemenea, oferta
Băncii a fost condiționată de acoperirea de către HFSF a nevoilor de capital create de achiziționarea activelor
Probank. Prin urmare, achiziția nu a avut ca rezultat necesitatea achizitorului de a obține ajutoare de stat
suplimentare. În privința nevoilor potențiale de capital în viitor, create de achiziție, se observă că activele s-au
achiziționat la valoare justă, ceea ce limitează riscul de pierderi suplimentare în viitor.
(362) În concluzie, Banca nu a utilizat ajutorul pentru a finanța achiziționarea Probank, iar această achiziție nu
contravine principiului conform căruia ajutorul trebuie limitat la minimul necesar.
7.5.3.3. Efectul de denaturare pe care achiziția îl are asupra concurenței
(363) În conformitate cu punctele 39 și 40 din Comunicarea privind restructurarea, ajutorul de stat nu trebuie să fie
utilizat în detrimentul întreprinderilor care nu beneficiază de ajutoare pentru achiziționarea de întreprinderi
concurente. Punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea prevede, de asemenea, că achizițiile pot fi
autorizate în cazul în care fac parte dintr-un proces de consolidare necesar refacerii stabilității financiare sau
asigurării unei concurențe efective, că procesul de achiziționare trebuie să fie echitabil și că achiziția trebuie să
asigure condiții de concurență efectivă pe piața relevantă.
(364) Așa cum se menționează în considerentul 86, Probank nu era viabilă pe o bază de sine stătătoare.
Memorandumul privind politica economică și financiară din mai 2013 prevedea rezoluția în cazul băncilor
subcapitalizate prin intermediul procedurii de cumpărare și absorbție. Așa cum se prevede în considerentul 87,
Banca Greciei a observat că adoptarea măsurilor de rezoluție era esențială pentru a menține gradul de încredere al
deponenților în sistemul bancar elen. Prin urmare, achiziționarea poate fi considerată ca făcând parte dintr-un
proces de consolidare necesar refacerii stabilității financiare de tipul celor descrise la punctul 41 din Comunicarea
privind restructurarea.
(365) Niciun ofertant care nu beneficiază de ajutor nu a depus o ofertă valabilă de achiziționare a Probank, iar procesul
de vânzare a fost deschis și nediscriminatoriu. În consecință, Banca nu a exclus niciun ofertant care nu
beneficiază de ajutor. Achiziționarea Probank a fost autorizată, de asemenea, de Autoritatea elenă în domeniul
concurenței. Se poate presupune, prin urmare, că rezultatul procesului de vânzare nu a pus în pericol concurența
efectivă din Grecia.
(366) Având în vedere aceste elemente, se poate concluziona că achiziționarea Probank intră sub incidența scutirii
prevăzute la punctul 41 din Comunicarea privind restructurarea.
7.5.3.4. Concluzii privind achiziționarea Probank
(367) În lumina particularităților achiziționării Probank, se concluzionează că achiziția este în concordanță cu cerințele
prevăzute în Comunicarea privind restructurarea.
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7.6. COMPATIBILITATEA MĂSURILOR A, B1, B2 ȘI B3 ÎN BAZA COMUNICĂRII PRIVIND RESTRUCTURAREA

7.6.1. Surse de dificultăți și consecințe asupra evaluării în temeiul Comunicării privind restructurarea
(368) Astfel cum se indică la punctele 2.1.1 și 2.1.2, dificultățile cu care se confruntă Banca sunt generate în principal
de criza datoriei suverane elene și de recesiunea profundă din Grecia și din sudul Europei. În ceea ce privește
primul factor, guvernul elen a pierdut accesul la piețele financiare și, în cele din urmă, a trebuit să negocieze un
acord cu creditorii săi interni și internaționali – programul de implicare a sectorului privat –, care a condus la o
reducere a creanțelor deținute față de stat cu 53,3 %. De asemenea, 31,5 % din creanțe au fost schimbate cu noi
obligațiuni emise de statul elen, la rate mai scăzute ale dobânzii și cu scadențe mai lungi. Noile obligațiuni emise
de statul elen au fost răscumpărate de către stat de la băncile elene în decembrie 2012 la un preț cuprins între
30,2 % și 40,1 % din valoarea lor nominală și, prin urmare, s-au materializat într-o nouă pierdere pentru băncile
elene. Pe lângă impactul asupra poziției de capital al programului de implicare a sectorului privat și al răscum
părării datoriei, Banca a observat, de asemenea, fluxuri de ieșire din depozite importante între 2010 și jumătatea
anului 2012, generate de riscul ca Grecia să părăsească zona euro ca o consecință a unei datorii publice nesuste
nabile și a recesiunii economice.
(369) Măsurile B1, B2 și B3 se ridică la 9 756 de milioane EUR, valoare care este mai mică decât valoarea pierderilor
înregistrate în urma programului de implicare a sectorului privat (11 735 de milioane EUR). Într-un astfel de caz
și atunci când dificultățile nu provin în principal din comportamente care implică asumarea de riscuri excesive,
astfel cum este prevăzut la punctul 14 din Comunicarea din 2011 privind prelungirea, Comisia trebuie să își
simplifice cerințele.
(370) Comisia recunoaște că o parte din nevoile de capital rezultă din expunerea regulată a unei instituții financiare la
riscul suveran al țării sale. Acest fapt a fost subliniat, de asemenea, în considerentele 60 și 71 din decizia de
inițiere a procedurii privind BNG. În consecință, necesitatea ca Banca să aibă în vedere aspecte de risc moral în
planul său de restructurare este mai mică decât pentru alte instituții financiare care beneficiază de ajutor și care
au acumulat riscuri excesive. Întrucât măsurile de ajutor au un efect de denaturare mai scăzut, măsurile luate
pentru a limita denaturările concurenței ar trebui, prin urmare, să fie reduse în mod proporțional. Întrucât
programul de implicare a sectorului privat și răscumpărarea datoriilor constituie o renunțare la datorie în
favoarea statului, remunerarea statului la recapitalizarea Băncii poate fi mai scăzută. Comisia observă totuși că
expunerea Băncii la riscul suveran al Greciei a fost mai mare decât cea a unora dintre celelalte bănci mari din
Grecia. Prin urmare, nu toate pierderile aferente obligațiunilor emise de statul elen pot fi atribuite expunerii
regulate a unei instituții financiare la riscul suveran al țării sale.
(371) A doua sursă de pierderi pentru Bancă constă în pierderile din împrumuturile acordate persoanelor fizice și
întreprinderilor elene. Comisia consideră că pierderile respective sunt cauzate, în principal, de scăderea profundă
și prelungită, în mod excepțional, a PIB-ului cu aproximativ 25 % într-o perioadă de cinci ani și nu se datorează
unor practici de creditare riscante ale Băncii. Prin urmare, ajutorul acordat pentru a acoperi pierderile nu creează
un risc moral, lucru care se întâmplă atunci când un ajutor protejează o bancă de consecințele unor compor
tamente riscante din trecut. Prin urmare, ajutorul are un efect de denaturare mai scăzut (137).
(372) Cu toate acestea, unele nevoi de capital și pierderi din împrumuturi ale Băncii provin de la unele filiale interna
ționale. De exemplu, în 2012, activitățile din România și Bulgaria au fost generatoare de pierderi. Activele străine
au constituit, de asemenea, o sursă de drenare a lichidităților întrucât finanțarea intragrup a fost în valoare de
circa […] miliarde EUR la 31 decembrie 2012.
(373) În concluzie, o parte importantă a pierderilor și nevoia de ajutor intră sub incidența punctului 14 din
Comunicarea din 2011 privind prelungirea, ceea ce permite Comisiei să își reducă cerințele. O parte din nevoia
de ajutoare este generată de pierderile din împrumuturi din Grecia, din cauza recesiunii deosebit de îndelungate și
profunde, și nu a creditării riscante. Ajutoarele acordate în astfel de circumstanțe nu creează riscuri morale și,
prin urmare, denaturează mai puțin concurența.
(374) În sfârșit, o parte limitată a nevoii de ajutoare provine din propria asumare de riscuri de către Bancă.
(375) Cu toate acestea, întrucât economia Greciei a scăzut cu aproximativ 25 % din 2008 până în prezent, Banca
trebuie să își adapteze organizarea, structura costurilor și rețeaua sa comercială la noul context, pentru a-și
restabili o rată de rentabilitate suficientă. Prin urmare, fără a aduce atingere faptului că nevoia de ajutor nu
provine în principal din asumarea de riscuri excesive, Banca trebuie să își restructureze operațiunile pentru a-și
asigura viabilitatea pe termen lung.
(137) A se vedea punctul 28 din Comunicarea privind restructurarea, precum și considerentul 320 din Decizia 2011/823/UE a Comisiei din
5 aprilie 2011 privind măsurile C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 și N 19/10) puse în aplicare de statul neerlandez în favoarea ABN
AMRO Group NV (înființată în urma fuziunii între Fortis Bank Nederland și ABN AMRO N) (JO L 333, 15.12.2011, p. 1).
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7.6.2. Viabilitate
(376) Un plan de restructurare trebuie să asigure că instituția financiară este capabilă să își restabilească viabilitatea pe
termen lung până la sfârșitul perioadei de restructurare (secțiunea 2 din Comunicarea privind restructurarea). În
cazul de față, perioada de restructurare este definită ca perioada cuprinsă între data adoptării prezentei decizii și
31 decembrie 2018.
(377) În conformitate cu dispozițiile de la punctele 9, 10 și 11 din Comunicarea privind restructurarea, Grecia a
prezentat un plan de restructurare complex și detaliat care oferă informații complete cu privire la modelul
economic al Băncii. Planul identifică, de asemenea, cauzele dificultăților cu care se confruntă Banca, precum și
măsurile luate pentru a aborda toate problemele de viabilitate întâmpinate. În special, planul de restructurare
descrie strategia aleasă pentru a menține eficiența operațională a Băncii și pentru a combate nivelul ridicat al
creditelor neperformante, lichiditățile vulnerabile și situația capitalului, precum și întreprinderile străine, care au
depins de întreprinderea-mamă în ceea ce privește finanțarea și capitalul.
7.6.2.1. Activitățile bancare din Grecia
(378) În ceea ce privește lichiditățile și dependența Băncii de finanțarea din Eurosistem, planul de restructurare prevede
o creștere limitată a bilanțului în Grecia, în timp ce baza de depozite ar trebui să crească din nou. Recurgerea la
injecțiile de capital de urgență, care au scăzut deja, va continua să scadă (138), ceea ce va ajuta Banca, de asemenea,
să își reducă costul său de finanțare.
(379) Angajamentul privind raportul împrumuturi/depozite descris la considerentul 153 asigură că structura bilanțului
Băncii va rămâne durabilă până la sfârșitul perioadei de restructurare. Vânzarea titlurilor de valoare și a altor
activități conexe va consolida, de asemenea, situația lichidităților Băncii. Din cauza contextului încă fragil din
sectorul bancar elen, Comisia poate accepta solicitarea autorităților elene de a fi autorizate să ofere lichidități
Băncii în cadrul măsurilor de garantare și de creditare prin emisiunea de obligațiuni garantate de stat din cadrul
schemei de sprijinire a băncilor elene.
(380) Pentru a reduce costurile de finanțare, Grecia s-a angajat, de asemenea, că Banca va continua reducerea ratelor
dobânzii pe care le plătește pentru depozite în Grecia, astfel cum este descris la considerentul 153. Realizarea
unei astfel de reduceri a costului depozitelor va fi o contribuție esențială la îmbunătățirea rentabilității prealabile a
Băncii.
(381) De la începutul crizei, Banca a început să își raționalizeze rețeaua comercială din Grecia, printr-o reducere a
numărului de sucursale și de angajați. Până la 31 decembrie 2017, costurile totale ale Băncii vor fi reduse în
continuare. În acest scop, Grecia și-a luat angajamentul că Banca își va reduce numărul de sucursale și de angajați
în Grecia la […] și, respectiv, la […] începând cu data de 31 decembrie 2017, cu un cost total maxim în Grecia
în valoare de […] milioane EUR. Rata de eficiență a costurilor preconizată va fi mai mică de […] % la sfârșitul
perioadei de restructurare. Comisia consideră că planul de restructurare va asigura eficiența Băncii în noul context
al pieței.
(382) Un alt aspect esențial este gestionarea creditelor neperformante. Banca intenționează să își întărească activitatea sa
de gestionare pentru a reduce la minimum pierderile sale. În cadrul noului său model operațional, Banca va
gestiona creditele neperformante prin intermediul unui departament specializat, a cărui prioritate va fi să crească
la maximum sumele recuperate de Bancă și să reducă creditele neperformante printr-o restructurare durabilă. De
asemenea, Grecia s-a angajat că Banca va respecta standarde înalte în ceea ce privește politica sa de creditare în
vederea maximizării valorii Băncii în fiecare etapă a procesului de creditare, astfel cum se descrie la conside
rentul 157.
7.6.2.2. Guvernanța corporativă
(383) Un alt punct de interes este guvernanță Băncii, dat fiind că HFSF deținea majoritatea acțiunilor Băncii în urma
majorării de capital din 2014, dar cu drepturi de vot limitate. În plus, unii dintre acționarii privați dețin și
garanții și, astfel, ar beneficia pe de urma unei compensații integrale dacă prețul acțiunilor ar urma să crească în
cursul perioadei de restructurare. Întrucât această situație ar putea să creeze un risc moral, s-a convenit asupra
unui cadru de relații specific între Bancă și HFSF cu începere din 2013. Acordul protejează activitatea curentă a
(138) Comisia observă, de asemenea, că o parte din nevoile de lichidități ale Băncii rezultă din forma atipică a participării HFSF la prima și a
doua recapitalizare-punte, precum și la recapitalizarea din primăvara anului 2013. Într-adevăr, ca preț pentru participarea sa, HFSF a
transferat Băncii bilete emise de FESF în loc de numerar. Banca deține bilete pe termen mediu și lung emise de FESF cu un cuantum
mare, care majorează nevoile sale de finanțare comparativ cu situația în care recapitalizarea s-ar fi plătit în numerar. Această parte a
nevoii de lichidități nu reflectă un model de afaceri sau o structură a bilanțului inadecvată. Ea va dispărea în mod automat atunci când
biletele emise de FESF ajung la scadență.
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Băncii de interferența excesivă a principalului său acționar, garantând, în același timp, că HFSF poate
monitorizeze punerea în aplicare a planului de restructurare și să împiedice asumarea unor riscuri excesive
către conducerea Băncii prin proceduri de consultare corespunzătoare. Banca s-a angajat, de asemenea, să
monitorizeze îndeaproape expunerea față de debitori. Comisia ia act în mod pozitiv de faptul că HFSF își
restabili automat drepturile depline de vot în cazul în care Banca nu pune în aplicare planul de restructurare.

să
de
își
va

7.6.2.3. Activitățile internaționale
(384) Unele dintre activitățile internaționale ale Băncii i-au consumat în trecut capitalul, lichiditățile și rentabilitatea,
astfel cum se explică la considerentul 372.
(385) Planul de restructurare prevede o schimbare către o axare mai mare pe piața sa din Grecia și Turcia. De asemenea,
Banca a început deja să raționalizeze filialele străine, să consolideze procesul de subscriere a împrumuturilor și să
reducă deficitul de finanțare al filialelor. Grecia s-a angajat că Banca va cesiona […] și filialele sale străine din […].
(386) Valoarea totală a activelor din exteriorul Greciei și Turciei va scădea, prin urmare, între 31 decembrie 2012
și 31 decembrie 2017 cu […] %.
(387) Grecia s-a angajat, de asemenea, că Banca va reduce participația sa în filiala sa Finansbank din Turcia prin […].
[…] salută aceste măsuri întrucât ele vor consolida situația capitalului Băncii. În privința faptului că Banca
preconizează să mențină o participație majoritară în Finansbank, Comisia observă că Finansbank a fost rentabilă
în mod constant în ultimii ani. Comisia observă, de asemenea, că Banca preconizează să monitorizeze
îndeaproape costurile Finansbank și riscurile asumate de această filială. Angajamentul că Banca nu va furniza […]
băncii Finansbank garantează că Finansbank […]. Având în vedere aceste elemente, Comisia consideră că
păstrarea unei participații majoritare în Finansbank nu pune în pericol restabilirea rentabilității.
(388) Prin urmare, se concluzionează că Banca își va restructura operațiunile sale în străinătate în mod suficient și va
reduce expunerea sa la cele mai puțin viabile.
7.6.2.4. Concluzie privind viabilitatea
(389) Planul de restructurare arată că Banca este capabilă să suporte o criză rezonabilă având în vedere că, într-un
scenariu negativ, Banca rămâne rentabilă la sfârșitul perioadei de restructurare și păstrează o rată a capitalului de
bază de rangul 1 suficient de mare (139).
(390) Valoarea capitalului suplimentar care a fost atras în 2014, și anume 2 500 de milioane EUR, este suficientă
pentru a face față scenariului de referință aferent simulării de criză din anul 2013. În evaluarea nevoilor de capital
conform scenariului de referință, Banca Greciei a introdus deja o serie de ajustări care au condus la creșterea
nevoilor de capital estimate în comparație cu nevoile de capital estimate de Bancă în propriul scenariu de
referință. Prin urmare, nevoile de capital de bază estimate de Banca Greciei iau în considerate un anumit nivel de
criză. Pentru a concluziona că Banca este viabilă, Comisia nu solicită acesteia să aibă suficient capital inițial care
să acopere nevoile de capital estimate în scenariul de criză de Banca Greciei, întrucât nivelul estimat de aceasta
din urmă reprezintă un nivel ridicat de criză.
(391) De asemenea, este pozitiv faptul că Banca nu va realiza investiții suplimentare în titluri fără grad investițional
(„non-investment grade”), ceea ce o va ajuta să își păstreze poziția de capital și lichiditate.
(392) Prin urmare, Comisia este în măsură să concluzioneze că măsurile de restructurare preconizate în planul de
restructurare sunt suficiente pentru a restabili viabilitatea Băncii.
7.6.3. Contribuția proprie și repartizarea sarcinii
(393) Astfel cum se specifică la punctul 3 din Comunicarea privind restructurarea, băncile și acționarii acestora trebuie
să contribuie într-o măsură cât mai mare posibil la restructurare pentru a se asigura limitarea ajutorului la
minimul necesar. Astfel, băncile ar trebuie să își utilizeze propriile resurse pentru a finanța restructurarea, de
(139) Proiecțiile financiare prezentate în planul de restructurare se deosebesc de rezultatele simulării de criză din anul 2013 efectuate de
Banca Greciei, întrucât aceasta din urmă nu s-a bazat pe același set de ipoteze și a luat în considerare ajustările suplimentare efectuate de
Banca Greciei.
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exemplu prin vânzarea de active, în timp ce părțile interesate ar trebui să absoarbă pierderile băncii în situațiile în
care absorbția este posibilă. Angajamentele asumate de Grecia trebuie să garanteze că sunt utilizate resurse proprii
și că acționarii inițiali și investitorii privați care dețin capitalul hibrid al Băncii contribuie la restructurare.
7.6.3.1. Contribuția proprie a Băncii: dezinvestiții și reducerea costurilor
(394) Banca a cesionat deja mai multe întreprinderi mici precum activitățile de asigurări din Turcia și o participație
majoritară în filiala sa în domeniul imobiliar.
(395) Planul de restructurare prevede vânzarea altor participații minoritare în Finansbank, astfel cum s-a prezentat la
considerentul 387, ceea ce va permite Băncii să genereze capital la nivel intern. Banca va vinde, de asemenea,
[…], precum și filiala sa cu capital privat și alte titluri de valoare. Având în vedere reducerea efectului de levier și
dezinvestițiile care au fost deja puse în aplicare și ca urmare a aplicării angajamentelor privind reducerea efectului
de levier și dezinvestiția întreprinderilor străine, Banca își va fi generat un cuantum de capital important. De
asemenea, reducerea volumului activelor din străinătate ale Băncii va reduce în mod semnificativ riscul contingent
de apariție a nevoii de ajutor în viitor. Măsura ajută, prin urmare, la reducerea cuantumului ajutorului la
minimum.
(396) Pentru a-și limita nevoile de capital, Banca nu va utiliza […], astfel cum s-a prezentat în considerentul 154. În
plus, angajamentele luate de Grecia prevăd că Banca nu va efectua achiziții costisitoare.
(397) De asemenea, Banca s-a angajat într-un program vast de reducere a costurilor, astfel cum se arată la
punctul 2.4.2. Costurile sale vor continua să scadă până în 2017. Numărul său de angajați este în curs de
reducere și majoritatea salariilor au fost ajustate descendent.
7.6.3.2. Repartizarea sarcinilor între acționarii istorici și capitalul nou atras de pe piață
(398) Emisiunile de drepturi executate în 2009 și 2010 (140) și, apoi, recapitalizarea de către HFSF (măsura B3) au avut
un efect de diluare succesivă asupra acționarilor existenți ai Băncii. Pachetul de acțiuni deținută de către acționarii
Băncii a fost redus de la 100 % înainte de recapitalizarea din primăvara anului 2013 la numai 5,1 % ulterior. În
plus, nu s-au plătit dividende acționarilor ordinari începând din 2007 sau acționarilor preferențiali americani,
începând din 2009. În afară de această repartizare a sarcinii între acționarii istorici, Banca a atras, cu începere de
la sfârșitul anului 2008 când a început criza, un cuantum important de capital, și anume 1 247 de milioane EUR
în 2009, 1 815 milioane EUR în 2010, 1 079 de milioane EUR în 2013 și 2 500 de milioane EUR în 2014.
Capitalul atras a contribuit la reducerea valorii nevoilor de capital care trebuia satisfăcută prin ajutorul de stat.
7.6.3.3. Repartizarea sarcinilor între titularii de creanțe subordonate
(399) Titularii de creanțe subordonate în raport cu Banca au contribuit la compensarea costurilor de restructurare a
Băncii. Banca a pus în aplicare mai multe exerciții de gestionare a pasivelor pentru a genera capital, astfel cum s-a
prezentat în considerentele 149 și 150.
(400) Instrumentele rămase încă restante fac obiectul unei interdicții asupra cupoanelor, menționată în conside
rentul 159. Prin urmare, Comisia consideră că este asigurată o repartizare adecvată a sarcinilor între investitorii
privați în instrumente hibride ai băncii și că sunt îndeplinite cerințele în acest sens din Comunicarea privind
restructurarea.
7.6.3.4. Concluzie privind contribuția proprie și repartizarea sarcinilor
(401) Comisia arată că, în comparație cu recapitalizarea totală acordată de stat, contribuția proprie și repartizarea
sarcinilor sub forma vânzării de active și a reducerii dimensiunii sunt mult mai reduse decât nivelurile pe care
Comisia le-ar considera ca fiind, în general, suficiente. De exemplu, planul de restructurare nu preconizează nicio
scădere a dimensiunii activităților bancare elene și prevede menținerea unui pachet majoritar de acțiuni în
Finansbank. Cu toate acestea, având în vedere elementele prezentate la punctul 7.6.1, conform căruia Comisia
poate accepta o contribuție proprie și o repartizare a sarcinilor mai mici, se poate considera că planul de restruc
turare prevede o contribuție proprie și măsuri de repartizare a sarcinilor suficiente.
7.6.4. Măsuri de limitare a denaturării concurenței
(402) Comunicarea privind restructurarea prevede ca planul de restructurare să propună măsuri de limitare a
denaturării concurenței și de asigurare a competitivității sectorului bancar. De asemenea, măsurile trebuie să aibă
în vedere aspecte de risc moral și să garanteze că ajutorul de stat nu este utilizat pentru finanțarea unui
comportament anticoncurențial.
(140) A se vedea considerentul 147.
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(403) Punctul 31 din Comunicarea privind restructurarea prevede că, la momentul evaluării cuantumului ajutorului și a
denaturării concurenței ce rezultă, Comisia trebuie să ia în considerare valoarea absolută și valoarea relativă a
ajutorului de stat primit, precum și gradul de partajare a sarcinii și poziția instituției financiare pe piață ulterior
restructurării. În această privință, Comisia reamintește că Banca a primit capital de la stat reprezentând
echivalentul a 17,3 % din activele proprii ponderate în funcție de risc (141). În plus, Banca a obținut garanții de
lichiditate care s-au ridicat la 12 900 de milioane EUR la 15 aprilie 2011 și la 14 798 de milioane EUR la
31 decembrie 2013. De asemenea, Banca a primit împrumuturi prin emisiuni de obligațiuni garantate de stat de
847 de milioane EUR la data respectivă, precum și injecții de capital de urgență garantate de stat în valoare de
30,9 miliarde EUR la 31 decembrie 2012. Având în vedere suma mare a ajutorului, necesitatea de a pune în
aplicare măsuri pentru a limita posibilele denaturări ale concurenței este, prin urmare, justificată. De asemenea,
cota de piață a Băncii în Grecia este mare, cu cote de piață de 22 % pentru împrumuturi și de 25 % pentru
depozite la 31 decembrie 2013 (142).
(404) Comisia reamintește că dificultățile Băncii provin în special din șocuri externe, cum ar fi criza datoriei suverane
elene și recesiunea prelungită care au afectat economia elenă din 2008, astfel cum s-a arătat în considerentul 68
din decizia de inițiere a procedurii privind BNG. În consecință, necesitatea de a aborda problemele legate de riscul
moral este redusă. Astfel cum s-a menționat la punctul 7.6.1, efectul de denaturare al măsurilor de ajutor este mai
mic având în vedere aceste elemente, la fel ca și necesitatea unor măsuri care vizează limitarea denaturărilor
concurenței. Din aceste motive, Comisia poate accepta, în mod excepțional, că, în pofida valorii mari a ajutorului,
planul de restructurare nu prevede nicio reducere a bilanțului și a creditelor din Grecia.
(405) Cu toate acestea, Comisia constată că recapitalizările de stat au permis Băncii să își continue activitățile bancare
pe piețele străine.
(406) În acest sens, Comisia ia act, în plus față de măsurile de reducere a efectului de levier și de restructurare deja puse
în aplicare, de angajamentul de a se cesiona activele străine […] până la 30 iunie 2018 (143). Astfel, ajutorul nu va
fi utilizat pentru a denatura concurența pe respectivele piețe internaționale.
(407) De asemenea, Grecia s-a angajat să respecte o interdicție de achiziționare, asigurându-se că Banca nu va utiliza
ajutorul de stat primit pentru a achiziționa o întreprindere nouă. Angajamentul respectiv contribuie la garantarea
faptului că ajutorul este utilizat strict pentru a sprijini restabilirea viabilității activităților bancare din Grecia, și nu
în vederea dezvoltării, de exemplu, pe piețele din străinătate.
(408) Angajamentul de a reduce dobânzile plătite la depozitele elene de la niveluri ridicate nesustenabile garantează, de
asemenea, că ajutorul nu va fi utilizat pentru a finanța strategiile de colectare de depozite nesustenabile care
denaturează concurența pe piața elenă. În mod similar, angajamentul de a pune în aplicare orientări stricte în ceea
ce privește stabilirea prețurilor la împrumuturi noi (144), bazate pe o evaluare corespunzătoare a riscului de credit,
va împiedica Banca să denatureze concurența pe piața elenă prin strategii inadecvate de stabilire a prețurilor
pentru împrumuturile acordate clienților.
(409) Angajamentul de a cesiona […] garantează, de asemenea, că ajutorul nu va fi utilizat pentru a crește pe piața
respectivă în detrimentul concurenților care nu au beneficiat de ajutoare.
(410) Luând în considerare situația specifică descrisă la punctul 7.6.1 și măsurile prevăzute în planul de restructurare,
Comisia consideră că există garanții suficiente pentru a limita denaturările concurenței.
7.6.5. Monitorizarea
(411) În conformitate cu secțiunea 5 din Comunicarea privind restructurarea, pentru a permite Comisiei să verifice
dacă planul de restructurare este pus în aplicare în mod corect, este necesară o raportare periodică. Astfel cum se
precizează în angajamentele asumate (145), Grecia va garanta că mandatarul însărcinat cu monitorizarea, care a
fost numit de Bancă cu aprobarea Comisiei, va monitoriza angajamentele asumate de Grecia în ceea ce privește
restructurarea activităților din Grecia și din străinătate, precum și guvernanța corporativă și operațiunile
comerciale până la sfârșitul perioadei de restructurare, adică 31 decembrie 2018. În consecință, Comisia
consideră că se asigură o monitorizare adecvată a punerii în aplicare a planului de restructurare.
(141) În cazul în care se exclude ajutorul rambursat în termen de șase luni, cuantumul ajutorului se reduce la 15,6 % din activele ponderate în
funcție de risc ale Băncii.
(142) Raportul anual al BNG pentru exercițiul financiar încheiat la sfârșitul anului 2013.
(143) A se vedea al șaptelea angajament de la capitolul II din lista de angajamente prezentată în anexă.
(144) A se vedea al patrulea angajament de la capitolul II din lista de angajamente prezentată în anexă.
(145) A se vedea al unsprezecelea angajament de la capitolul III din lista de angajamente prezentată în anexă.
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7.6.6. Concluzie cu privire la compatibilitatea măsurilor A, B1, B2 și B3 în baza Comunicării privind
restructurarea
(412) Comisia constată că planul de restructurare, atunci când este luat în considerare împreună cu angajamentele
prevăzute în anexa la prezenta decizie, asigură restabilirea viabilității pe termen lung a Băncii, este suficient în
ceea ce privește repartizarea sarcinii și contribuția proprie și conține suficiente măsuri de limitare a denaturărilor
concurenței. Planul de restructurare și angajamentele prezentate îndeplinesc criteriile Comunicării privind restruc
turarea.

8. CONCLUZIE

(413) Comisia regretă că Grecia a pus în aplicare în mod ilegal măsurile de ajutor B1, B2, B3, FB4, FB5, PB1 și PB2,
încălcând articolul 108 alineatul (3) din tratat, întrucât măsurile au fost puse în aplicare înainte de notificarea lor
oficială. Cu toate acestea, măsurile respective, precum și celelalte măsuri analizate în prezenta decizie pot fi
considerate compatibile cu piața internă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) Următoarele măsuri puse în aplicare sau planificate de către Grecia constituie ajutor de stat în sensul
articolului 107 alineatul (1) din tratat:
(a) injecții de capital de urgență acordate băncii National Bank of Greece S.A. („BNG”) de către Banca Greciei și garantate
de Republica Elenă (măsura L2);
(b) cea de a doua recapitalizare-punte în valoare de 2 326 de milioane EUR acordată de către Fondul elen de stabilitate
financiară („Hellenic Financial Stability Fund” – HFSF) în decembrie 2012 (măsura B2);
(c) recapitalizarea în valoare de 8 677 de milioane EUR acordată de către HFSF în favoarea BNG în primăvara
anului 2013 (măsura B3);
(d) acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare total de 456,97 milioane EUR legat de activitățile transferate de la
First Business Bank S.A. („FB Bank”) către BNG în iunie și octombrie 2013 (măsura FB4);
(e) angajamentul de acoperire a nevoii de capital a BNG legată de achiziționarea activelor transferate de la FB Bank către
BNG, în mai 2013, în valoare de 100 de milioane EUR (măsura FB5);
(f) acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare total de 562,73 milioane EUR legat de activitățile transferate de la
Probank S.A. către BNG, în august și decembrie 2013 (măsura PB1); și
(g) angajamentul de acoperire a nevoii de capital a BNG legată de achiziționarea activelor transferate de la Probank către
BNG, în iulie 2013, în valoare de [180-280] de milioane EUR (măsura PB2).
(2) Acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare total de 325,8 milioane EUR, în cadrul transferului către BNG
a activelor și pasivelor selectate ale Băncii Cooperatiste Lesbos/Limnos, ale Băncii Cooperatiste Achaia și ale Băncii
Cooperatiste Lamia, în martie 2013, nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat.
(3) Având în vedere planul de restructurare referitor la Grupul BNG, care cuprinde Banca Națională a Greciei și toate
filiale sale (filiale și sucursale elene și de altă naționalitate atât din sectorul bancar, cât și cel nebancar), prezentat la
25 iunie 2014, precum și angajamentele furnizate de Grecia la aceeași dată, următoarele ajutoare de stat sunt
compatibile cu piața internă:
(a) injecția de capital în valoare de 1 350 de milioane EUR acordată de Grecia în favoarea BNG în mai 2009 și în
decembrie 2011 sub formă de acțiuni preferențiale în cadrul schemei de recapitalizare (măsura A);
(b) injecția de capital de urgență acordată de Banca Greciei în favoarea BNG și garantată de Grecia începând cu iulie
2011, în valoare de 30,9 miliarde EUR, la 31 decembrie 2012 (măsura L2);
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(c) prima recapitalizare-punte în valoare de 7 430 de milioane EUR acordată de HFSF în favoarea BNG în mai 2012
(măsura B1);
(d) cea de a doua recapitalizare-punte în valoare de 2 326 de milioane EUR acordată de HFSF în favoarea BNG în
decembrie 2012 (măsura B2);
(e) recapitalizarea în valoare de 8 677 de milioane EUR acordată de HFSF în favoarea BNG în primăvara anului 2013
(măsura B3);
(f) injecția de capital în valoare de 50 de milioane EUR acordată de Grecia în favoarea FB Bank în iulie 2009
(măsura FB1);
(g) acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare total de 456,97 milioane EUR legat de activitățile transferate de la
FB Bank către BNG, în iunie și octombrie 2013 (măsura FB4);
(h) angajamentul de acoperire a nevoii de capital a BNG legată de achiziționarea activelor transferate de la FB Bank către
BNG, în mai 2013, în valoare de 100 de milioane EUR (măsura FB5);
(i) acoperirea de către HFSF a deficitului de finanțare total de 562,7 milioane EUR legat de activitățile transferate de la
Probank către BNG, în august și decembrie 2013 (măsura PB1); și
(j) angajamentul de acoperire a nevoii de capital a BNG legată de achiziționarea activelor transferate de la Probank către
BNG, în iulie 2013, în valoare de [180-280] de milioane EUR (măsura PB2).

Articolul 2
Prezenta decizie se adresează Republicii Elene.

Adoptată la Bruxelles, 23 iulie 2014.
Pentru Comisie
Joaquín ALMUNIA

Vicepreședinte
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ANEXĂ

REPUBLICA ELENĂ
MINISTERUL FINANȚELOR
SECRETARIATUL GENERAL

Atena, iunie 2014
Banca Națională a Greciei – Angajamentele asumate de Republica Elenă

Republica Elenă se asigură că Banca pune în aplicare planul de restructurare prezentat la 24 iunie 2014. Planul de
restructurare se bazează pe ipoteze macroeconomice furnizate de Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”)
din apendicele I, precum și pe ipoteze de reglementare.
Republica Elenă prezintă următoarele angajamente (denumite în continuare „angajamentele”) care sunt parte integrantă
a planului de restructurare. Angajamentele includ angajamente privind punerea în aplicare a planului de restructurare
(denumite în continuare „angajamente de restructurare”), precum și angajamente privind guvernanța corporativă și
operațiunile comerciale.
Angajamentele intră în vigoare la data adoptării deciziei Comisiei de aprobare a planului de restructurare (denumită în
continuare „decizia”).
Perioada de restructurare se încheie la 31 decembrie 2018. Angajamentele se aplică pe parcursul întregii perioade de
restructurare, cu excepția cazului în care un anumit angajament prevede altfel.
Textul este interpretat având în vedere decizia în cadrul general al dreptului Uniunii și prin trimitere la Regulamentul
(CE) nr. 659/1999 al Consiliului (1).

CAPITOLUL I. DEFINIȚII

În sensul angajamentelor asumate, se aplică următoarele definiții:
1.

Banca: National Bank of Greece S.A. și toate filialele sale. Prin urmare, aceasta include întregul grup al Băncii
Naționale a Greciei cu toate filialele și sucursalele sale elene și de altă naționalitate, atât bancare, cât și nebancare.

2.

Ofertă de acumulare de capital în sectorul bancar: o ofertă care conduce la creșterea ratei capitalului
obligatoriu al Băncii, ținând cont de toate elementele relevante, în special profitul/pierderile înregistrate la data
tranzacției și reducerea activelor ponderate în funcție de risc care rezultă din vânzare (dacă este necesar, corectate
în urma creșterii activelor ponderate în funcție de risc care rezultă din legăturile de finanțare rămase).

3.

Ofertă de acumulare de capital în […]: o ofertă care conduce la creșterea ratei capitalului obligatoriu al Băncii.
Orice ofertă mai mare decât valoarea contabilă a […] în contul Băncii se presupune de drept că este o acumulare
de capital.

4.

Încheiere: data transferului titlului legal de proprietate asupra activității cesionate către cumpărător.

5.

Activitatea cesionată: toate activitățile și activele pe care Banca se angajează să le vândă.

6.

Data intrării în vigoare: data adoptării deciziei.

7.

Sfârșitul perioadei de restructurare: 31 decembrie 2018.

(1) Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (JO L 83, 27.3.1999, p. 1).
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8.

Active străine sau de altă naționalitate: activele aferente activităților clienților din afara Greciei, indiferent de
țara în care sunt înregistrate activele. De exemplu, activele înregistrate în Luxemburg, dar aferente activității
clienților din Grecia, nu sunt incluse în domeniul de aplicare a prezentei definiții. În schimb, activele înregistrate în
Luxemburg sau în Grecia, dar aferente activității clienților din alte țări SEE, sunt considerate active străine și sunt
incluse în domeniul de aplicare a prezentei definiții.

9.

Întreprinderi străine: filiale și sucursale străine ale Băncii, din sectorul bancar și nebancar.

10.

Filiale străine: toate filialele Băncii din sectorul bancar și nebancar din afara Greciei.

11.

Activități bancare din Grecia: activitățile bancare ale Băncii din Grecia, indiferent de locul în care sunt
înregistrate activele.

12.

Activități nebancare din Grecia: activitățile nebancare ale Băncii din Grecia, indiferent de locul în care sunt
înregistrate activele.

13.

Filiale din Grecia: toate filialele Băncii din Grecia, în sectorul bancar și nebancar.

14.

Mandatar însărcinat cu monitorizarea: una sau mai multe persoane fizice sau juridice, independente în raport
cu Banca, aprobate de către Comisie și numite de către Bancă; mandatarul însărcinat cu monitorizarea are sarcina
de a monitoriza respectarea de către Bancă a angajamentelor.

15.

Cumpărător: una sau mai multe persoane fizice sau juridice care achiziționează, integral sau parțial, activitatea
cesionată.

16.

Vânzare: vânzarea a 100 % din participațiile deținute de Bancă, cu excepția cazului în care un anumit angajament
prevede altfel.

În sensul angajamentelor, termenii la singular includ pluralul (și invers), cu excepția cazului în care angajamentele prevăd
altfel.

CAPITOLUL II. ANGAJAMENTE DE RESTRUCTURARE

1.

Numărul de sucursale din Grecia: numărul de sucursale din Grecia se ridică la maximum […] la 31 decembrie
2017.

2.

Numărul de angajați din Grecia: numărul de angajați în echivalent de normă întreagă („FTE”) din Grecia
(implicați în activități bancare și nebancare în Grecia) se ridică la maximum […] la 31 decembrie 2017.

3.

Costurile totale suportate în Grecia: costurile totale suportate în Grecia (în cadrul activităților bancare și
nebancare desfășurate în Grecia) se ridică la maximum […] milioane EUR la 31 decembrie 2017 (1).

4.

Costurile aferente depozitelor în Grecia: în vederea redresării rentabilității prealabile pe piața elenă, Banca
reduce costurile de finanțare prin reducerea costurilor la depozitele acumulate în Grecia (inclusiv economiile,
depozitele la vedere și depozitele la termen și alte produse similare oferite clienților și ale căror costuri sunt
suportate de Bancă) […].

5.

Raportul împrumuturi nete/depozite în Grecia: în ceea ce privește activitățile bancare din Grecia, raportul
împrumuturi nete/depozite se ridică la maximum 115 % la 31 decembrie 2017. […]

6.

Sprijin pentru operațiunile în Turcia: până la 30 iunie 2018, Banca nu va furniza în plus […].
Banca nu sprijină în mod indirect Finansbank prin transfer de împrumuturi sau de orice alte active către o altă
entitate a Băncii.

7.

Vânzarea a […] din […] întreprinderi străine și a […] din Finansbank până la 30 iunie 2018: Până la
30 iunie 2018, Banca vinde (semnează vânzarea) filialelor străine din […] și sucursalele operaționale din […]
pentru a-și reduce activitățile internaționale.
7.1. […]

(1) Această valoare nu include costurile TEKE/Skelos Exygiansis (schema de rezoluție a băncii).
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7.2. […]
7.3. […]
8.

Vânzarea […]: […]

9.

Vânzarea de titluri de valoare: portofoliul de titluri de valoare listate la bursă, definit după cum urmează, se
dezinvestește cu […], în timp ce portofoliul de titluri de valoare nelistate se dezinvestește cu […]: aceste portofolii
includ toate investițiile în participații la capital mai mari de […] milioane EUR, precum și toate investițiile în
obligațiuni subordonate și obligațiuni hibride, exclusiv […].

10.

Vânzarea filialei cu capital privat: Banca dezinvestește Fondul privat de investiții în participații la BNG cu […].
[…]

11.

Pentru orice vânzare în aceste condiții, Republica Elenă își asumă următoarele angajamente:
(a) cumpărătorul este independent și neafiliat Băncii;
(b) în scopul achiziționării activității cesionate, cumpărătorul nu este finanțat în mod direct sau indirect de către
Bancă (1);
(c) pe o perioadă de 5 ani după încheierea vânzării, Banca nu dobândește influență directă sau indirectă, integral
sau parțial, asupra activității cesionate fără o aprobare prealabilă din partea Comisiei.

12.

Politica de investiții: până la 30 iunie 2017, Banca nu achiziționează titluri fără grad investițional („noninvestment grade”).
Angajamentul nu se aplică următoarelor titluri de valoare („titlurile exceptate”):
(i)

[…]

(ii) […]
(iii) […]
(iv) […]
(v) […]
13.

Plafonul salarial: până la […], Banca nu va plăti niciunui angajat sau administrator o remunerare anuală totală
(salarii, contribuțiile la sistemul de pensii, bonusuri) de peste […]. În cazul unei injecții de capital din partea HFSF,
plafonul de remunerare va fi reevaluat astfel cum prevede Comunicarea privind sectorul bancar european din
1 august 2013. […] […]

CAPITOLUL III. ANGAJAMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ȘI OPERAȚIUNILE COMERCIALE – EXTINDERI ȘI
MODIFICĂRI

1.

Banca pune în aplicare în continuare angajamentele privind guvernanța corporativă și operațiunile comerciale,
astfel cum au fost prezentate de Republica Elenă la 20 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare prevăzute în
capitolul III din angajamentele asumate, până la 30 iunie 2018. […]

2.

În cazul în care un angajament individual nu se aplică la nivelul Băncii, Banca nu utilizează filialele sau activitățile
care nu sunt acoperite de respectivul angajament individual pentru a eluda angajamentul.
Secțiunea A. Instituirea unei organizări interne adecvate și eficiente

3.

Banca, cu excepția filialelor sale străine, respectă în permanență totalitatea dispozițiilor din Legea nr. 3016/2002
privind guvernanța corporativă și din Legea nr. 2190/1920 privind societățile pe acțiuni, în special dispozițiile
privind atribuțiile organismelor corporative, cum ar fi adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație,
pentru a asigura o distribuire clară a responsabilităților și transparență. Atribuțiile adunării generale a acționarilor
sunt limitate la îndatoririle unei adunări generale în conformitate cu dreptul societăților comerciale, în special în
ceea ce privește drepturile referitoare la informații. Atribuțiile mai vaste care rezultă din acestea, care ar facilita o
influență inadecvată asupra conducerii, sunt anulate. Competența pentru gestionarea operațională zilnică revine în
mod clar directorilor executivi ai Băncii.

(1) Acest lucru nu se aplică vânzării din domeniul imobiliar, caz în care Banca poate să furnizeze finanțare cumpărătorului, dacă această
nouă creditare se execută în conformitate cu practica de creditare prudentă. În scopul verificării respectării angajamentului privind
reducerea activelor de altă naționalitate, orice creditare nouă care intră în sfera de aplicare a definiției activelor de altă naționalitate se va
lua în considerare.
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4.

Banca, cu excepția filialelor sale străine, respectă în orice moment cadrul de relații stabilit cu Fondul elen de
stabilitate financiară („HFSF”).

5.

Banca respectă dispozițiile din Decizia nr. 2577 a guvernatorului Băncii Greciei din 9.3.2006 în vigoare, pentru a
menține, pe bază individuală și la nivel de grup, o structură organizațională eficientă și un sistem de control intern
adecvat, inclusiv cei trei piloni principali, și anume funcțiile de audit intern, de gestionare a riscurilor și de
asigurare a conformității, și cele mai bune practici de guvernanță corporativă internaționale.

6.

Banca dispune de o structură organizațională eficientă, astfel încât să se asigure că departamentele de audit intern
și de gestionare a riscurilor sunt complet independente de rețelele comerciale și raportează direct consiliului de
administrație. Un comitet de audit și un comitet de risc – create în cadrul consiliului de administrație –, evaluează
toate problemele ridicate de către departamentele respective. O cartă de audit intern și o cartă de gestionare a
riscurilor adecvate precizează rolurile, responsabilitățile și resursele din departamentele respective. Cartele sunt
conforme cu standardele internaționale și asigură o independență deplină a departamentelor. Politica de creditare
furnizează orientări și instrucțiuni cu privire la acordarea de împrumuturi, inclusiv stabilirea prețurilor la
împrumuturi și reeșalonarea împrumuturilor.

7.

Banca face publică față de autoritățile competente lista acționarilor care dețin cel puțin 1 % din acțiunile ordinare.
Secțiunea B. Practici comerciale și monitorizarea riscurilor
Principii generale

8.

Politica de creditare precizează că toți clienții sunt tratați în mod echitabil prin proceduri nediscriminatorii, altele
decât cele legate de riscul de credit și capacitatea de plată. Politica de creditare definește pragurile deasupra cărora
acordarea de împrumuturi trebuie să fie aprobată de niveluri superioare de conducere. Praguri similare sunt
definite în ceea ce privește reeșalonarea împrumuturilor și gestionarea reclamațiilor și a litigiilor. Politica de
creditare centralizează în cadrul anumitor unități procesul de luare a deciziilor la nivel național și oferă garanții
clare pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a instrucțiunilor sale în toate activitățile bancare din Grecia.

9.

Pentru toate activitățile bancare din Grecia, Banca include în totalitate normele politicii de creditare în fluxul de
organizare și de refinanțare a împrumuturilor și în sistemele de plată.
Dispoziții specifice

10.

Dispozițiile speciale menționate la capitolul III punctele 8-18 din angajamente se aplică activităților bancare din
Grecia, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit.

11.

Politica de creditare impune ca stabilirea prețurilor pentru împrumuturi și ipoteci să respecte orientări stricte.
Orientările respective includ obligația de a respecta cu strictețe tabelele standard conținând intervalele de rată a
dobânzii din cadrul politicii de creditare, în funcție de scadența împrumutului, de evaluarea riscului de credit a
clientului, de recuperabilitatea preconizată a garanțiilor colaterale constituite (inclusiv termenul pentru o eventuală
lichidare), de relația generală cu Banca (de exemplu, nivelul și stabilitatea depozitelor, structura comisioanelor și a
altor activități de vânzare încrucișată) și de costurile de finanțare ale Băncii. Sunt generate clase de împrumuturi
specifice (de exemplu, credite comerciale, ipoteci, active garantate/negarantate etc.), iar cadrul lor de stabilire a
prețurilor este inclus într-un tabel adecvat din politica de creditare care este actualizat în mod periodic de către
Comitetul pentru credite. Orice excepție trebuie să fie autorizată în mod corespunzător de către Comitetul pentru
credite sau la un nivel mai scăzut de autoritate, atunci când acest lucru este permis de politica de creditare.
Tranzacțiile personalizate, cum ar fi împrumuturile sindicalizate sau finanțarea de proiecte, respectă aceleași
principii, ținându-se cont de faptul că este posibil ca acestea să nu se încadreze în tabelele standardizate din
politica de creditare. Încălcările politicii de prețuri sunt raportate mandatarului însărcinat cu monitorizarea.

12.

Departamentul de gestionare a riscurilor este responsabil de evaluarea riscului de credit și de evaluarea garanțiilor
colaterale. Atunci când evaluează calitatea creditului, Departamentul de gestionare a riscurilor acționează
independent, oferind un aviz scris, astfel încât să se asigure că toate criteriile utilizate pentru evaluare sunt aplicate
consecvent în timp și în rândul clienților, precum și în ceea ce privește politica de creditare a Băncii.

13.

În ceea ce privește creditele acordate persoanelor fizice și juridice, pentru toate activitățile bancare din Grecia, pe
baza celor mai bune practici internaționale, Banca aplică limite agregate și individuale stricte care reglementează
suma maximă a împrumutului care poate fi acordat unui singur risc de credit (dacă este permis în temeiul
legislației Greciei și a UE). Limitele țin seama de scadența creditului și de calitatea oricărei garanții colaterale/
oricărui titlu de valoare prevăzut și sunt stabilite pe baza unor criterii de referință, inclusiv în ceea ce privește
capitalul.
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14.

Acordarea de împrumuturi (1) pentru a permite beneficiarilor de împrumuturi să achiziționeze acțiuni sau
instrumente hibride ale Băncii și ale altor bănci (2) este interzisă, indiferent de cine sunt debitorii (3). Această
dispoziție se aplică și este monitorizată la nivelul Băncii.

15.

Toate cererile de împrumut din partea debitorilor neafiliați care depășesc [[…] % din activele ponderate în funcție
de risc ale Băncii] sau orice împrumut care menține expunerea la un grup (definit ca un grup al debitorilor afiliați
care reprezintă un singur risc de credit) mai mare de [[…] % din activele ponderate în funcție de risc ale Băncii]
sunt raportate mandatarului însărcinat cu monitorizarea, care poate, în cazul în care condițiile nu par să fie
stabilite în conformitate cu principiul deplinei concurențe sau dacă nu i-au fost furnizate informații suficiente, să
amâne acordarea liniei de credit sau a împrumutului cu […] zile lucrătoare. În cazuri de urgență, această perioadă
poate fi redusă până la […] zile lucrătoare, cu condiția să fie furnizate suficiente informații mandatarului însărcinat
cu monitorizarea. Perioada permite mandatarului însărcinat cu monitorizarea să raporteze cazul Comisiei și HFSF
înainte ca orice decizie definitivă să fie adoptată de către Bancă.

16.

Politica de creditare oferă instrucțiuni clare cu privire la reeșalonarea împrumuturilor. Aceasta definește în mod
clar împrumuturile care sunt eligibile, în ce condiții și precizează termenii și condițiile care pot fi propuse pentru
clienții eligibili. Pentru toate activitățile bancare elene, Banca se asigură că toate operațiunile de restructurare
vizează ameliorarea viitoare a recuperărilor efectuate de către Bancă, protejând astfel interesul Băncii. Politica de
restructurare nu pune în niciun caz în pericol rentabilitatea viitoare a Băncii. În acest sens, Departamentul de
gestionare a riscurilor din cadrul Băncii este responsabil pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unor
mecanisme de raportare adecvate privind eficacitatea restructurării, pentru efectuarea de analize aprofundate ale
celor mai bune practici interne și/sau externe, pentru raportarea constatărilor sale cel puțin trimestrial către
Comitetul pentru credite și Comitetul de risc din carul consiliului, pentru sugerarea de îmbunătățiri posibile ale
proceselor și politicilor implicate și pentru supravegherea și raportarea cu privire la punerea lor în aplicare către
Comitetul pentru credite și Comitetul de risc din carul consiliului.

17.

În ceea ce privește toate activitățile bancare elene, Banca adoptă o politică în materie de creanțe și litigii vizând
maximizarea recuperării și prevenirea oricărei forme de discriminare sau tratament preferențial în gestionarea
litigiilor. Banca se asigură că toate măsurile necesare sunt luate pentru a optimiza recuperările pentru Bancă și
pentru a proteja poziția sa financiară pe termen lung. Orice încălcare a punerii în aplicare a politici este raportată
mandatarului însărcinat cu monitorizarea.

18.

Banca monitorizează riscul de credit prin intermediul unui ansamblu bine elaborat de alerte și rapoarte, care
permite Departamentului de gestionare a riscurilor: (i) să identifice semnalele timpurii ale deprecierii împrumu
turilor și ale evenimentelor de nerambursare; (ii) să evalueze recuperabilitatea portofoliului de credite (inclusiv, dar
fără a se limita la surse alternative de rambursare, cum ar fi codebitorii solidari și garanți, precum garanțiile
colaterale constituite sau disponibile, dar constituite); (iii) să evalueze expunerea globală a Băncii față de un client
individual sau pe baza unui portofoliu; și (iv) să propună acțiuni corective și de îmbunătățire consiliului de
administrație, dacă este necesar. Mandatarul însărcinat cu monitorizarea are acces la astfel de informații.
Dispoziții aplicabile debitorilor afiliați

19.

Toate dispozițiile aplicabile debitorilor afiliați se aplică la nivelul Băncii.

20.

În politica de creditare, o secțiune specifică este consacrată normelor care reglementează relațiile cu debitorii
afiliați. Debitorii afiliați pot fi angajați, acționari, directori, administratori, precum și soții/soțiile, copiii și frații/
surorile lor și orice persoană juridică controlată direct sau indirect de angajați-cheie (și anume, angajații implicați
în procesul decizional privind politica de creditare), de acționari, de directori sau de administratori și de soții/
soțiile, copiii și frații/surorile lor. Prin extensie, orice instituție publică sau organizație controlată de stat, orice
întreprindere publică sau organism public poate fi considerată un debitor afiliat. De asemenea, partidele politice
sunt tratate ca debitori afiliați în politica de creditare. O atenție deosebită se acordă deciziilor privind reeșalonările
și deprecierile împrumuturilor acordate pentru foști sau actuali angajați, directori, acționari, administratori și
rudele acestora, precum și politicilor puse în aplicare în ceea ce privește caracterul adecvat, evaluarea, înregistrarea
ipotecilor și executarea garanțiilor colaterale ale împrumutului. Definiția debitorilor afiliați este precizată într-un
document separat.

21.

Departamentul de gestionare a riscurilor este responsabil cu identificarea tuturor grupurilor afiliate de debitori
care reprezintă un singur risc de credit în vederea monitorizării corespunzătoare a concentrării riscului de credit.

(1) În sensul prezentului angajament, termenul „împrumuturi” este interpretat în general ca fiind orice tip de finanțare, de exemplu, o
facilitate de credit, o garanție etc.
(2) Pentru mai multă claritate, „alte bănci” se referă la orice bancă – instituție financiară din lume.
(3) Pentru mai multă claritate, toți debitorii, inclusiv clienții Băncii din segmentul de private banking, fac obiectul angajamentului.
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22.

În ceea ce privește creditele acordate persoanelor fizice și juridice, Banca, pe baza celor mai bune practici interna
ționale, aplică limite agregate și individuale stricte de reglementare a sumei maxime a împrumutului care poate fi
acordat unui singur risc de credit aferent debitorilor afiliați (dacă este permis în temeiul legislației Greciei și a UE).

23.

Banca monitorizează separat expunerea sa față de debitorii afiliați, inclusiv entitățile din sectorul public și partidele
politice. Împrumuturile nou-acordate (1) debitorilor afiliați [ % anual din pachetul Y – 1 (2)] nu trebuie să fie mai
mari decât totalul portofoliului de credite nou-acordate în Grecia ( % anual din pachetul Y – 1). Acest angajament
este respectat în mod separat pentru fiecare tip de debitor afiliat (angajați, acționari, administratori, entități publice,
partide politice). Evaluarea creditelor acordate debitorilor afiliați, precum și condițiile de stabilire a prețurilor și
reeșalonarea posibilă care le-au fost oferite nu sunt mai avantajoase decât condițiile oferite debitorilor similari, dar
neafiliați, pentru a se asigura condiții echitabile de concurență în economia elenă. Această obligație nu se aplică
sistemelor generale actuale de care beneficiază angajații, prin care acestora li se oferă împrumuturi subvenționate.
Banca prezintă Comitetului de credit rapoarte lunare cu privire la evoluția expunerii, valoarea noilor împrumuturi
acordate și cererile recente care depășesc [[…] % din activele ponderate în funcție de risc ale Băncii].

24.

Criteriile de credit aplicate angajaților/administratorilor/acționarilor nu sunt mai puțin stricte decât cele aplicate
altor debitori neafiliați. În cazul în care totalul expunerii la riscul de credit pentru un singur angajat/administrator/
acționar depășește o sumă egală cu un salariu fix de [[…]] pentru împrumuturile garantate și o sumă egală cu un
salariu fix de [[…]] pentru împrumuturile negarantate, expunerea este raportată cu promptitudine mandatarului
însărcinat cu monitorizarea, care poate să intervină și să amâne acordarea împrumutului în conformitate cu
procedura descrisă la capitolul III punctul 25 din angajamente.

25.

Toate cererile de împrumut din partea debitorilor afiliați care depășesc [[…] % din activele ponderate în funcție de
risc ale Băncii] sau orice împrumut care menține expunerea la un grup (definit ca un grup al debitorilor afiliați
care reprezintă un singur risc de credit) mai mare de [[…] % din activele ponderate în funcție de risc ale Băncii]
sunt raportate mandatarului însărcinat cu monitorizarea, care poate, în cazul în care condițiile nu par să fie
stabilite în conformitate cu principiul deplinei concurențe sau dacă nu i-au fost furnizate informații suficiente, să
amâne acordarea liniei de credit sau a împrumutului cu […] zile lucrătoare. În cazuri de urgență, această perioadă
poate fi redusă până la […] zile lucrătoare, cu condiția să fie furnizate suficiente informații mandatarului însărcinat
cu monitorizarea. Perioada permite mandatarului însărcinat cu monitorizarea să raporteze cazul Comisiei și HFSF
înainte ca orice decizie definitivă să fie adoptată de către Bancă.

26.

Reeșalonarea unor împrumuturi care implică debitori afiliați respectă aceleași cerințe ca în cazul debitorilor
neafiliați. De asemenea, cadrele și politicile instituite pentru abordarea activelor aflate în dificultate sunt evaluate și
îmbunătățite, dacă este necesar. Cu toate acestea, creditele reeșalonate ale debitorilor afiliați sunt raportate separat,
cel puțin pe categorie de împrumuturi acordate și pe tip de debitor afiliat.
Secțiunea C: Alte restricții

27.

Interdicții privind dividendele, cupoanele, reachiziționarea, opțiunea de cumpărare și răscumpărarea: cu
excepția cazului în care Comisia acceptă o scutire, Republica Elenă își asumă următoarele angajamente:
(a) Banca nu plătește niciun cupon aferent instrumentelor de capital hibride (sau orice alte instrumente pentru
care plata cuponului depinde de libertatea de apreciere a Băncii) sau dividende aferente instrumentelor de
fonduri proprii și titlurilor de creanță subordonate, altele decât cele pentru care există o obligație juridică de a
face acest lucru. […] Banca nu eliberează rezerve pentru a se plasa într-o astfel de poziție. În cazul în care
există îndoieli cu privire la existența unei obligații juridice în sensul prezentului angajament, Banca prezintă
propunerea de plată a cupoanelor sau dividendelor către Comisie, spre aprobare;
(b) Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de
fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate;
(c) Banca nu răscumpără instrumentele de capital hibride.

28.

Interdicția privind achizițiile: Republica Elenă se angajează că Banca nu achiziționează participații în nicio
întreprindere, indiferent dacă este vorba despre un transfer de active sau de acțiuni. Interdicția privind achizițiile se
referă atât la întreprinderi care au forma juridică a unei societăți, cât și la orice set de active care constituie o
activitate comercială (3).

(1) Pentru mai multă claritate, noile împrumuturi acordate se referă, de asemenea, la refinanțarea împrumuturilor și reeșalonarea împrumu
turilor existente.
(2) Pentru mai multă claritate, „% anual din pachetul Y-1” se referă la noile credite acordate ca procent din pachetul existent la sfârșitul anului
precedent. Valoarea activelor ponderate în funcție de risc este cea de la sfârșitul anului.
(3) Pentru mai multă claritate, în sensul angajamentului, activitățile cu capital privat/capital de risc ale Băncii sunt excluse din domeniul de
aplicare al angajamentului. În această privință, Banca înaintează Comisiei o cerere oficială, care include un plan de afaceri pentru entitatea
respectivă.
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(i) Scutire care necesită aprobarea prealabilă a Comisiei: fără a aduce atingere interdicției, Banca poate, după
obținerea aprobării Comisiei și, după caz, la propunerea HFSF, să achiziționeze activități și întreprinderi, în
cazul în care acest lucru este necesar, în circumstanțe excepționale, pentru redresarea stabilității financiare sau
pentru asigurarea concurenței efective.
(ii) Scutire care nu necesită aprobarea prealabilă a Comisiei: Banca poate achiziționa participații în
întreprinderi în următoarele condiții:
(a) prețul de achiziție plătit de Bancă pentru orice achiziție este mai mic de [[…] %] din valoarea bilanțului (1)
Băncii la data intrării în vigoare a angajamentelor (2); și
(b) totalul prețurilor de cumpărare plătite de către Bancă pentru toate achizițiile începând cu data intrării în
vigoare a angajamentelor până la sfârșitul perioadei de restructurare este mai mic de [[…] %] din valoarea
bilanțului Băncii la data intrării în vigoare a angajamentelor.
(iii) Activități care nu intră sub incidența interdicției privind achizițiile: interdicția privind achizițiile nu
acoperă achizițiile care au loc în cursul normal al activităților bancare în contextul gestionării creanțelor
existente față de întreprinderile în dificultate.
29.

Interdicția de publicitate: Republica Elenă se angajează că Banca se abține de la orice publicitate cu trimitere la
sprijinul acordat de stat și de la utilizarea oricărei strategii comerciale agresive pe care nu ar fi aplicat-o în lipsa
sprijinului acordat de Republica Elenă.

CAPITOLUL IV. MANDATARUL ÎNSĂRCINAT CU MONITORIZAREA

1.

Republica Elenă se angajează că Banca modifică și prelungește mandatul mandatarului însărcinat cu monitorizarea,
aprobat de către Comisie și numit de către Bancă la 16 ianuarie 2013, până la sfârșitul perioadei de restructurare.
Banca extinde, de asemenea, domeniul de aplicare al mandatului pentru a include monitorizarea (i) planului de
restructurare; și (ii) a tuturor angajamentelor stabilite în prezentul catalog.

2.

La patru săptămâni de la data intrării în vigoare a angajamentelor, Republica Elenă prezintă Comisiei totalitatea
condițiilor mandatului modificat, care include toate dispozițiile necesare care permit mandatarului însărcinat cu
monitorizarea să își îndeplinească sarcinile în conformitate cu angajamentele.

3.

Dispoziții suplimentare privind mandatarul însărcinat cu monitorizarea sunt specificate într-un document separat.

Secretarul general
Christina PAPAKONSTANTINOU

(1) Pentru mai multă claritate, în sensul angajamentului, valoarea bilanțului este egală cu valoarea activelor totale ale Băncii.
(2) Pentru mai multă claritate, în cazul în care se obține aprobarea Comisiei de ridicare a interdicției privind achizițiile în conformitate cu
capitolul III punctul 28 subpunctul (i) din angajamente, bilanțul Băncii la data intrării în vigoare a angajamentelor este calculat pentru a
include, de asemenea, activele entităților achiziționate sau activele dobândite la data achiziției.
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Apendicele I
PROIECȚII MACROECONOMICE PRIVIND OPERAȚIUNILE INTERNE DIN GRECIA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Rata de
creștere
cumulativă
2013-2017

PIB-ul real

– 6,4

– 4,2

0,6

2,9

3,7

3,5

6,4

Creșterea împrumuturilor nominale în
Grecia

– 6,4

– 4,2

0,6

2,9

3,7

3,5

6,4

Deflatorul PIB

– 0,8

– 1,1

– 0,4

0,4

1,1

1,3

1,3

Prețurile proprietăților

– 11,7

– 10

–5

0

2

3,5

Venitul nominal disponibil al gospodă
riilor

– 8,8

– 9,5

– 0,3

– 0,4

2,6

3,6

– 4,5

Depozitele din sectorul privat

–7

1,3

1

3,4

5

5

16,6

Șomaj (%)

24,2

27

26

24

21

18,6

Rata de refinanțare a BCE (%)

0,75

0,5

0,5

1

1,5

1,75

0,75

1,25

1,80

% creștere anuală (cu excepția cazului în
care se specifică altfel)

Vârful de formare a creditelor neperfor
mante
Euribor la 3 luni (în medie, %)

2H2014
0,24

DA – Fără plafon

Accesul la piețele de capital – operațiuni
repo
Accesul la piața de capital – acoperit/ne
garantat de rang superior

0,43

DA –
până la
500 de
milioane
EUR fie
care

DA –
până la
1 miliard
EUR fie
care

DA – Fără plafon
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ACTE ADOPTATE DE ORGANISME CREATE PRIN ACORDURI
INTERNAŢIONALE
Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului public internațional. Situația și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament ar trebui verificate în ultima versiune a documentului de situație al CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la
următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamentul nr. 95 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) –
Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește protecția pasagerilor în caz de coliziune
laterală [2015/1093]

Include toate textele valabile până la:
Suplimentul 4 la seria 03 de amendamente – Data intrării în vigoare: 10 iunie 2014
CONȚINUT
REGULAMENT

1.

Domeniul de aplicare

2.

Definiții

3.

Cererea de omologare

4.

Omologarea

5.

Specificații și încercări

6.

Modificarea tipului de vehicul

7.

Conformitatea producției

8.

Sancțiuni în cazul nerespectării conformității producției

9.

Încetarea definitivă a producției

10.

Dispoziții tranzitorii

11.

Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de omologare, precum și ale au
torităților de omologare de tip

ANEXE

1

Comunicare

2

Exemple de mărci de omologare

3

Procedura de determinare a punctului „H” și a unghiului real al trunchiului pentru pozițiile de ședere în autovehi
cule

4

Procedura încercării de coliziune

5

Caracteristicile barierei mobile deformabile

6

Descrierea tehnică a manechinului de coliziune laterală

7

Instalarea manechinului de coliziune laterală

8

Încercare parțială

9

Procedurile de încercare privind protecția pasagerilor din vehiculele care funcționează cu energie electrică împo
triva tensiunilor înalte și a scurgerii de electroliți
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DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică comportamentului la coliziune laterală al structurii habitaclului vehiculelor
din categoriile M1 și N1 (1), unde punctul „R” al scaunului situat cel mai jos este amplasat la o înălțime de
maximum 700 mm de la nivelul solului atunci când vehiculul se află în condiții corespunzătoare masei de
referință definite la punctul 2.10 din prezentul regulament.

2.

DEFINIȚII

În sensul prezentului regulament:
2.1.

„Omologarea unui vehicul” înseamnă omologarea unui tip de vehicul în ceea ce privește comportamentul
structurii habitaclului în caz de coliziune laterală.

2.2.

„Tip de vehicul” înseamnă o categorie de vehicule care nu diferă sub următoarele aspecte esențiale:

2.2.1.

lungimea, lățimea și garda la sol a vehiculului, în măsura în care acestea au un efect negativ asupra
performanței prevăzute în prezentul regulament;

2.2.2.

structura, dimensiunile, forma și materialele pereților laterali ai habitaclului, în măsura în care acestea au un
efect negativ asupra performanței prevăzute în prezentul regulament;

2.2.3.

forma și dimensiunile interioare ale habitaclului și tipul de sisteme de protecție, în măsura în care acestea au
un efect negativ asupra performanței prevăzute în prezentul regulament;

2.2.4.

amplasarea motorului (față, spate sau central) și orientarea acestuia (transversal sau longitudinal), în măsura
în care acestea au un efect negativ asupra rezultatelor încercării la impact prevăzute în prezentul
regulament;

2.2.5.

masa în stare neîncărcată, în măsura în care aceasta are o influență negativă asupra performanței prevăzute
în prezentul regulament;

2.2.6.

amenajările interioare sau echipamentele interioare opționale, în măsura în care acestea au un efect negativ
asupra performanței prevăzute în prezentul regulament;

2.2.7.

tipul scaunului (scaunelor) din față și amplasarea punctului „R”, în măsura în care acestea au un efect
negativ asupra performanței prevăzute în prezentul regulament;

2.2.8.

amplasamentele SRSEE, în măsura în care acestea au un efect negativ asupra rezultatelor încercării la impact
prevăzute în prezentul regulament.

2.3.

„Habitaclu” înseamnă spațiul destinat pasagerilor, delimitat de plafon, podea, pereți laterali, portiere,
geamuri exterioare, peretele despărțitor frontal și de planul peretelui compartimentului din spate sau de
planul de sprijin al spătarului scaunului din spate.

2.3.1.

„Habitaclu în ceea ce privește protecția pasagerilor” înseamnă spațiul destinat pasagerilor, delimitat de
podea, plafon, pereții laterali, portiere, geamuri exterioare și peretele despărțitor frontal și de planul
peretelui despărțitor din spate sau de planul de sprijin al spătarului scaunului din spate.

2.3.2.

„Habitaclu pentru evaluarea siguranței electrice” înseamnă spațiul destinat pasagerilor, delimitat de plafon,
podea, pereții laterali, portiere, geamuri exterioare, peretele despărțitor frontal și de peretele despărțitor din
spate sau de ușa din spate, precum și de barierele de protecție electrică și de părțile închise prevăzute pentru
protecția pasagerilor împotriva contactului direct cu părțile sub înaltă tensiune.

2.4.

„Punctul R” sau „punctul de ședere de referință” înseamnă punctul de referință specificat de producătorul
vehiculului care:

2.4.1.

are coordonatele definite în raport cu structura vehiculului;

(1) În conformitate cu Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 –
www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

10.7.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/93

2.4.2.

corespunde poziției teoretice a punctului de rotație trunchi/coapse (punctul „H”) pentru cea mai joasă și mai
retrasă poziție normală de conducere sau de utilizare furnizate de producătorul vehiculului pentru fiecare
loc pe scaun specificat.

2.5.

„Punctul H” este definit în anexa 3 la prezentul regulament.

2.6.

„Capacitatea rezervorului de combustibil” înseamnă capacitatea rezervorului de combustibil specificată de
producătorul vehiculului.

2.7.

„Plan transversal” înseamnă un plan vertical perpendicular pe planul median longitudinal vertical al
vehiculului.

2.8.

„Sistem de protecție” înseamnă dispozitivele destinate să rețină și/sau să protejeze pasagerii vehiculului.

2.9.

„Tip de sistem de protecție” înseamnă o categorie de dispozitive de protecție care nu diferă în ceea ce
privește următoarele aspecte esențiale:
tehnologia;
geometria;
materialele utilizate.

2.10.

„Masă de referință” înseamnă masa în stare neîncărcată a vehiculului la care se adaugă o masă de 100 kg
(adică masa manechinului pentru încercare la coliziune laterală și a instrumentelor aferente).

2.11.

„Masă în stare neîncărcată” înseamnă masa vehiculului în stare de funcționare, fără conducător auto,
pasageri sau încărcătură, dar cu rezervorul de combustibil umplut la 90 % din capacitate și cu setul obișnuit
de unelte și roata de rezervă, dacă este cazul.

2.12.

„Barieră mobilă deformabilă” înseamnă dispozitivul cu care intră în impact vehiculul supus încercării.
Aceasta constă într-un cărucior și un element de lovire.

2.13.

„Element de impact” înseamnă un element de strivire montat în fața barierei mobile deformabile.

2.14.

„Cărucior” înseamnă un cadru cu roți, liber să culiseze de-a lungul axei sale longitudinale până la punctul de
impact. Partea sa din față susține elementul de impact.

2.15.

„Înaltă tensiune” înseamnă clasificarea unei componente electrice sau a unui circuit electric, dacă tensiunea
de lucru a acesteia (acestuia) este > 60 V și ≤ 1 500 V în cazul curentului continuu (CC) sau > 30 V
și ≤ 1 000 V în cazul curentului alternativ (CA) – valori medii pătratice (rms).

2.16.

„Sistem reîncărcabil de stocare a energiei (SRSEE)” înseamnă sistemul reîncărcabil de stocare a energiei care
furnizează energie electrică pentru propulsia electrică.

2.17.

„Barieră de protecție electrică” înseamnă incinta care oferă protecție împotriva oricărui contact direct cu
părțile aflate sub înaltă tensiune.

2.18.

„Grupul motopropulsor electric” înseamnă circuitul electric care include motorul sau motoarele de tracțiune
și poate include, de asemenea, SRSEE, sistemul de transformare a energiei electrice, convertizoarele
electronice, cablajele asociate și conectorii, precum și sistemul de cuplare pentru încărcarea SRSEE.

2.19.

„Piese sub tensiune” înseamnă piesa (piesele) conductoare destinată (destinate) încărcării cu energie electrică
la utilizarea normală.

2.20.

„Piesă conductoare expusă” înseamnă piesa conductoare care poate fi atinsă în baza dispozițiilor gradului de
protecție IPXXB și care poate fi încărcată cu energie electrică în condiții de cedare a izolației. Această
definiție include piesele acoperite de un capac care poate fi înlăturat fără utilizarea unor instrumente.

2.21.

„Contact direct” înseamnă contactul persoanelor cu piesele sub înaltă tensiune.
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2.22.

„Contact indirect” înseamnă contactul persoanelor cu piese conductoare expuse.

2.23.

„Grad de protecție IPXXB” înseamnă protecția împotriva contactului cu părți sub înaltă tensiune prin
intermediul unei bariere de protecție electrică sau al unei incinte și verificată cu ajutorul degetului articulat
de verificare (IPXXB), astfel cum se precizează la punctul 4 din anexa 9.

2.24.

„Tensiune de funcționare” înseamnă cea mai mare valoare medie pătratică (rms) a tensiunii unui circuit
electric, specificată de producător, care poate apărea între orice piese conductoare în condițiile existenței
unor circuite deschise sau în condiții normale de funcționare. Dacă circuitul electric este separat prin izolare
galvanică, tensiunea de funcționare este definită pentru fiecare circuit separat respectiv.

2.25.

„Sistem de cuplare pentru încărcarea sistemului reîncărcabil de stocare a energiei (SRSEE)” înseamnă
circuitul electric utilizat pentru încărcarea SRSEE de la o sursă de alimentare cu energie electrică externă,
inclusiv priza de racordare a vehiculului.

2.26.

„Șasiu electric” înseamnă un ansamblu alcătuit din piese conductoare conectate electric între ele, al căror
potențial electric este considerat potențial de referință.

2.27.

„Circuit electric” înseamnă un ansamblu de piese sub înaltă tensiune conectate, conceput să fie încărcat cu
energie electrică în cursul funcționării normale.

2.28.

„Sistem de transformare a energiei electrice” înseamnă un sistem (de exemplu, pilă de combustie) care
generează și furnizează energie electrică pentru propulsia electrică.

2.29.

„Convertizor electronic” înseamnă un dispozitiv capabil să controleze și/sau să transforme energia electrică
pentru propulsia electrică.

2.30.

„Incintă” înseamnă partea care înconjoară unitățile interne și oferă protecție împotriva oricărui contact
direct.

2.31.

„Magistrală de înaltă tensiune” înseamnă circuitul electric, inclusiv sistemul de cuplare pentru încărcarea
SRSEE, care funcționează la înaltă tensiune.

2.32.

„Izolator solid” înseamnă stratul izolator al cablajelor, destinat acoperirii părților sub înaltă tensiune și
evitării oricărui contact direct cu aceste părți. În această definiție sunt incluse protecțiile pentru izolarea
părților sub înaltă tensiune ale conectorilor și lacurile sau vopselele utilizate pentru izolare.

2.33.

„Deconectare automată” înseamnă un dispozitiv care, în momentul acționării, separă galvanic sursele de
energie electrică de restul circuitului de înaltă tensiune al grupului motopropulsor electric.

2.34.

„Baterie de tracțiune de tip deschis” înseamnă un tip de baterie care necesită un lichid și generează hidrogen
gazos eliberat în atmosferă.

2.35.

„Sistem automat de blocare a portierelor” înseamnă un sistem care blochează automat portierele la atingerea
unei viteze prestabilite sau în orice alte condiții definite de producător.

3.

CEREREA DE OMOLOGARE

3.1.

Cererea de omologare a unui tip de vehicul în ceea ce privește protecția pasagerilor în caz de coliziune
laterală se depune de către producătorul vehiculului sau de către reprezentantul acreditat corespunzător al
acestuia.

3.2.

Cererea este însoțită de următoarele documente, în triplu exemplar, și de informațiile următoare:

3.2.1.

o descriere detaliată a tipului vehiculului în ceea ce privește structura, dimensiunile, forma și materialele
utilizate;

3.2.2.

fotografii și/sau diagrame și schițe ale vehiculului ilustrând tipul vehiculului din față, din lateral și din spate
și detalii privind designul părții laterale a structurii;

10.7.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/95

3.2.3.

detalii privind masa vehiculului, astfel cum este definită la punctul 2.11 din prezentul regulament;

3.2.4.

forma și dimensiunile interioare ale habitaclului;

3.2.5.

o descriere a amenajărilor interioare și a sistemelor de protecție instalate în vehicul;

3.2.6.

o descriere generală a tipului și amplasării sursei de energie electrică, precum și a sistemului de propulsie
electrică (de exemplu, hibrid, electric).

3.3.

Solicitantul omologării poate să prezinte orice date și rezultate ale încercărilor realizate care fac posibilă
stabilirea faptului că respectarea cerințelor poate fi realizată pe prototipul vehiculelor cu un grad suficient
de acuratețe.

3.4.

Un vehicul reprezentativ pentru tipul care urmează să fie omologat se prezintă responsabilului cu serviciul
tehnic pentru efectuarea încercărilor de omologare.

3.4.1.

Un vehicul care nu conține toate componentele corespunzătoare tipului poate fi acceptat pentru încercări
cu condiția să se poată demonstra că absența componentelor omise nu are un efect negativ asupra
performanței descrise în cerințele prezentului regulament.

3.4.2.

Este responsabilitatea solicitantului omologării să demonstreze că cererea menționată la punctul 3.4.1 de
mai sus este în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

4.

OMOLOGAREA

4.1.

În cazul în care tipul de vehicul prezentat pentru omologare în temeiul prezentului regulament îndeplinește
cerințele de la punctul 5 de mai jos, se acordă omologarea respectivului tip de vehicul.

4.2.

În caz de incertitudine, se ține seama, în momentul verificării conformității vehiculului cu cerințele
prezentului regulament, de orice informații sau rezultate ale încercărilor oferite de producător care pot fi
luate în considerare pentru validarea încercării de omologare efectuate de serviciul tehnic.

4.3.

Se atribuie un număr de omologare fiecărui tip omologat. Primele două cifre ale acestui număr de
omologare (în prezent 03, corespunzând seriei de amendamente 03) indică seria de amendamente
conținând cele mai recente modificări tehnice majore ale regulamentului la data emiterii certificatului de
omologare. Aceeași parte contractantă nu poate atribui același număr de omologare unui alt tip de vehicul.

4.4.

Părțile la acord care aplică prezentul regulament comunică anunțul privind omologarea, extinderea sau
refuzul omologării unui tip de vehicul în temeiul prezentului regulament prin intermediul unui formular
conform modelului din anexa 1 la prezentul regulament și prin intermediul unor fotografii și/sau diagrame
și schițe furnizate de solicitantul omologării, într-un format care să nu depășească dimensiunea A4
(210 × 297 mm) sau pliat în formatul respectiv și la scara corespunzătoare.

4.5.

Pe fiecare vehicul conform cu un anumit tip de vehicul omologat în temeiul prezentului regulament, se
aplică în mod vizibil și într-un loc ușor accesibil, menționat în formularul de omologare, o marcă de
omologare internațională constând în:

4.5.1.

un cerc în interiorul căruia se află litera „E”, urmată de numărul de identificare al țării care a acordat
omologarea (1);

4.5.2.

numărul prezentului regulament, urmat de litera „R”, o liniuță și numărul de omologare, în dreapta cercului
menționat la punctul 4.5.1 de mai sus.

(1) Numerele distinctive ale părților contractante la Acordul din 1958 sunt reproduse în anexa 3 la Rezoluția consolidată privind construcția
vehiculelor (R.E.3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 3, anexa 3 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/
wp29resolutions.html
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4.6.

În cazul în care vehiculul corespunde unui tip de vehicul omologat în temeiul unuia sau mai multor
regulamente anexate la acord în țara care a acordat omologarea în temeiul prezentului regulament, simbolul
prevăzut la punctul 4.5.1 de mai sus nu trebuie repetat; în această situație, numărul regulamentului și
numerele de omologare, precum și simbolurile suplimentare ale tuturor regulamentelor în temeiul cărora
s-a acordat omologarea în țara care a acordat omologarea în conformitate cu prezentul regulament se
introduc în coloane verticale la dreapta simbolului prevăzut la punctul 4.5.1 de mai sus.

4.7.

Marca de omologare trebuie să fie ușor lizibilă și să nu poată fi ștearsă.

4.8.

Marca de omologare este amplasată lângă plăcuța cu date a vehiculului montată de producător sau pe
aceasta.

4.9.

Anexa 2 la prezentul regulament oferă exemple de mărci de omologare.

5.

SPECIFICAȚII ȘI ÎNCERCĂRI

5.1.

Vehiculul trebuie supus unei încercări în conformitate cu anexa 4 la prezentul regulament.

5.1.1.

Încercarea se efectuează pe partea conducătorului auto, în afara cazului în care structurile laterale
asimetrice, dacă există, sunt atât de diferite încât influențează performanța în caz de coliziune laterală. În
acest caz, se poate utiliza una dintre alternativele de la punctele 5.1.1.1 sau 5.1.1.2 de mai jos, de comun
acord între producător și autoritatea de omologare de tip.

5.1.1.1.

Producătorul va furniza autorității care efectuează omologarea informații referitoare la compatibilitatea
performanțelor în comparație cu cele obținute pe partea conducătorului auto atunci când încercarea se
efectuează pe această parte.

5.1.1.2.

În cazul în care are îndoieli privind construcția vehiculului, autoritatea de omologare de tip va decide să
efectueze încercarea pe partea opusă conducătorului auto, variantă considerată drept cea mai puțin
favorabilă.

5.1.2.

Serviciul tehnic poate cere, după consultarea producătorului, ca încercarea să fie efectuată cu scaunul în altă
poziție decât cea indicată la punctul 5.5.1 din anexa 4. Poziția respectivă se specifică în raportul de
încercare (1).

5.1.3.

Rezultatul încercării este considerat satisfăcător dacă sunt respectate condițiile stabilite la punctele 5.2 și 5.3
de mai jos.

5.2.

Criterii de performanță
În plus, vehiculele echipate cu un grup motopropulsor electric trebuie să respecte cerințele de la
punctul 5.3.7 de mai jos. Acest lucru poate fi îndeplinit prin efectuarea unei încercări de impact separate la
cererea producătorului și, după validarea de către serviciul tehnic, cu condiția ca componentele electrice să
nu influențeze nivelul de protecție a pasagerilor oferit de tipul de vehicul, astfel cum este definit la
punctele 5.2.1-5.3.5 din prezentul regulament. În cazul acestei condiții, cerințele de la punctul 5.3.7 se
verifică în conformitate cu metodele prevăzute în anexa 4 la prezentul regulament, cu excepția punctelor 6
și 7 și a apendicelor 1 și 2. În acest caz, manechinul de coliziune laterală este instalat pe locul din față, pe
partea impactului.

5.2.1.

Criteriile de performanță determinate pentru încercarea de coliziune în conformitate cu apendicele 1 la
anexa 4 la prezentul regulament trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

5.2.1.1.

Criteriul de performanță cap (HPC) trebuie să fie de maximum 1 000; dacă nu există contact cu capul, HPC
nu se măsoară sau nu se calculează, ci se înregistrează sub forma „fără contact cu capul”.

(1) Până la 30 septembrie 2000, în temeiul cerințelor privind încercarea, intervalul de ajustări longitudinale normale sunt limitate în așa fel
încât punctul „H” să fie cuprins în lungimea deschizăturii ușii.

10.7.2015
5.2.1.2.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/97

Criteriul de performanță torace trebuie să fie:
(a) criteriul de deformare a cutiei toracice (RDC) de maximum 42 mm;
(b) criteriul viscere (VC) de maximum 1,0 m/s.
Pentru o perioadă de tranziție de doi ani după data prevăzută la punctul 10.2 din prezentul regulament,
valoarea V * °C nu este un criteriu de reușită/nereușită pentru încercările de omologare, dar această valoare
trebuie înscrisă în raportul de încercare și înregistrată de autoritățile de omologare. După această perioadă
de tranziție, valoarea VC de 1,0 m/s se aplică ca un criteriu de reușită/nereușită, în afară de cazul în care
părțile contractante care pun în aplicare prezentul regulament decid altfel.

5.2.1.3.

Criteriul de performanță pelvian trebuie să fie:
forța maximă asupra simfizei pubiene (PSPF) de maximum 6 kN.

5.2.1.4.

Criteriul de performanță abdomen trebuie să fie:
forța maximă asupra abdomenului (APF) de maximum 2,5 kN forță internă (echivalent cu o forță externă de
4,5 kN).

5.3.

Cerințe speciale

5.3.1.

Nu trebuie să se deschidă nicio ușă în timpul încercării.

5.3.1.1.

În cazul în care există sisteme automate de blocare a portierelor instalate opțional și/sau care pot fi
dezactivate de către conducătorul auto, această cerință se verifică utilizându-se una dintre următoarele două
proceduri de încercare, la alegerea producătorului:

5.3.1.1.1.

Dacă încercarea se efectuează conform punctului 5.2.2.1 din anexa 4, producătorul trebuie să demonstreze,
în plus, într-un mod considerat satisfăcător de către serviciul tehnic (de exemplu, prin datele interne ale
producătorului) că, în absența unui astfel de sistem sau dacă sistemul este dezactivat, nicio portieră nu se va
deschide în caz de coliziune.

5.3.1.1.2.

Dacă încercarea se efectuează conform punctului 5.2.2.2 din anexa 4, producătorul trebuie să demonstreze,
în plus, că cerințele referitoare la sarcina inerțială prevăzute la punctul 6.1.4 din seria 03 de amendamente
la Regulamentul nr. 11 sunt îndeplinite pentru portierele laterale neblocate de pe partea opusă coliziunii.

5.3.2.

După momentul coliziunii, portierele laterale de pe partea opusă coliziunii se deblochează.

5.3.2.1.

În cazul vehiculelor echipate cu un sistem automat de blocare a portierelor, portierele se blochează înainte
de momentul coliziunii și se deblochează după impact cel puțin pe partea opusă coliziunii.

5.3.2.2.

În cazul în care există sisteme automate de blocare a portierelor instalate opțional și/sau care pot fi
dezactivate de către conducătorul auto, această cerință se verifică utilizându-se una dintre următoarele două
proceduri de încercare, la alegerea producătorului:

5.3.2.2.1.

Dacă încercarea se efectuează conform punctului 5.2.2.1 din anexa 4, producătorul trebuie să demonstreze,
în plus, într-un mod considerat satisfăcător de către serviciul tehnic (de exemplu, prin datele interne ale
producătorului) că, în absența unui astfel de sistem sau dacă sistemul este dezactivat, portierele laterale de
pe partea opusă coliziunii se deblochează după impact.

5.3.2.2.2.

Dacă încercarea se efectuează conform punctului 5.2.2.2 din anexa 4, producătorul trebuie să demonstreze,
în plus, că atunci când aplică sarcina inerțială prevăzută la punctul 6.1.4 din seria 03 de amendamente la
Regulamentul nr. 11, portierele laterale de pe partea opusă coliziunii rămân deblocate.
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5.3.3.

După impact, trebuie să fie posibile, fără utilizarea unor unelte:

5.3.3.1.

deschiderea unui număr suficient de portiere prevăzute pentru intrarea și ieșirea normală a pasagerilor și,
dacă este necesar, înclinarea spătarelor scaunelor sau a scaunelor pentru a permite evacuarea tuturor
pasagerilor;

5.3.3.2.

eliberarea manechinului din sistemul de protecție;

5.3.3.3.

extragerea manechinului din interiorul vehiculului.

5.3.4.

Niciun dispozitiv interior sau componentă interioară nu trebuie să fie detașat(ă) astfel încât să crească
considerabil riscul rănirii prin lovirea unor protuberanțe sau muchii ascuțite.

5.3.5.

Rupturile rezultate din deformarea permanentă sunt acceptabile, cu condiția ca acestea să nu sporească
riscul rănirilor.

5.3.6.

În cazul în care are loc o scurgere continuă de lichid din sistemul de alimentare cu combustibil după
coliziune, rata de scurgere nu trebuie să depășească 30 g/min; dacă lichidul provenit din sistemul de
alimentare cu combustibil se amestecă cu lichide din alte sisteme și lichidele diferite nu pot fi separate și
identificate ușor, la evaluarea scurgerii continue trebuie să se țină cont de toate lichidele colectate.

5.3.7.

După încercarea efectuată în conformitate cu procedura descrisă în anexa 4 la prezentul regulament, grupul
motopropulsor electric care funcționează la înaltă tensiune, precum și componentele și sistemele sub înaltă
tensiune, care sunt conectate galvanic la magistrala de înaltă tensiune, îndeplinesc următoarele cerințe:

5.3.7.1.

Protecția împotriva șocurilor electrice
După impact, este respectat cel puțin unul dintre cele patru criterii menționate la punctele 5.3.7.1.15.3.7.1.4.2.
În cazul în care vehiculul are o funcție automată de deconectare sau un dispozitiv (dispozitive) care separă
galvanic circuitul grupului motopropulsor electric în condiții de rulare, cel puțin unul dintre următoarele
criterii se aplică circuitului deconectat sau în mod individual fiecărui circuit separat, după activarea funcției
de deconectare.
Cu toate acestea, criteriile definite la punctul 5.3.7.1.4 nu se aplică în cazul în care mai mult de un potențial
al unei părți a magistralei de înaltă tensiune nu este protejat în condițiile de grad de protecție IPXXB.
Dacă încercarea se efectuează în condițiile în care o parte (părți) a (ale) sistemului de înaltă tensiune nu se
află sub tensiune, protecția împotriva șocurilor electrice se demonstrează conform punctului 5.3.7.1.3 sau
al punctului 5.3.7.1.4 de mai jos pentru partea (părțile) relevantă (relevante).
Pentru sistemul de cuplare pentru încărcarea SRSEE, care nu se află sub tensiune în condiții de rulare,
trebuie să fie îndeplinit cel puțin unul dintre cele patru criterii specificate la punctele 5.3.7.1.1-5.3.7.1.4 de
mai jos.

5.3.7.1.1.

Absența înaltei tensiuni
Tensiunile Vb, V1 și V2 ale magistralelor de înaltă tensiune sunt mai mici sau egale cu 30 VCA sau 60 VCC,
astfel cum se precizează la punctul 2 din anexa 9.

5.3.7.1.2.

Energie electrică joasă
Energia totală (ET) pe magistralele de înaltă tensiune trebuie să fie mai mică de 2,0 J atunci când este
măsurată în conformitate cu procedura de încercare, conform formulei (a) de la punctul 3 din anexa 9.
Alternativ, energia totală (ET) poate fi calculată pe baza tensiunii măsurate Vb a magistralei de înaltă
tensiune și a capacității electrice a condensatorilor X (Cx) specificate de producător, conform formulei (b) de
la punctul 3 din anexa 9.
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Energia stocată în condensatorii Y (ETy1, ETy2) trebuie să fie, de asemenea, mai mică de 2,0 J. Aceasta se
calculează prin măsurarea tensiunilor V1 și V2 din magistralele de înaltă tensiune și șasiul electric, precum și
a capacității condensatorilor Y specificate de producător, conform formulei (c) de la punctul 3 din anexa 9.

5.3.7.1.3.

Protecția fizică
Pentru protecția împotriva contactului direct cu părțile sub înaltă tensiune, trebuie prevăzut gradul de
protecție IPXXB.
În plus, pentru protecția împotriva șocurilor electrice care ar putea rezulta din contact indirect, rezistența
între toate părțile conductoare expuse și șasiul electric trebuie să fie mai mică de 0,1 Ohmi atunci când
fluxul de curent este de cel puțin 0,2 A.
Această cerință este îndeplinită în cazul în care conexiunea galvanică a fost realizată prin sudare.

5.3.7.1.4.

Rezistența de izolație
Trebuie să fie îndeplinite criteriile specificate la punctele 5.3.7.1.4.1 și 5.3.7.1.4.2 de mai jos.
Măsurătorile se efectuează în conformitate cu punctul 5 din anexa 9.

5.3.7.1.4.1. Grup motopropulsor electric format din magistrale separate cu curent continuu sau alternativ
Dacă magistralele de înaltă tensiune cu curent continuu și magistralele de înaltă tensiune cu curent
alternativ sunt izolate galvanic unele de altele, rezistența de izolație între magistrala de înaltă tensiune și
șasiul electric (Ri, astfel cum este definită la punctul 5 din anexa 9) trebuie să aibă o valoare minimă de
100 Ω/V din tensiunea de lucru pentru magistralele cu curent continuu și o valoare minimă de 500 Ω/V din
tensiunea de lucru pentru magistralele cu curent alternativ.

5.3.7.1.4.2. Grup motopropulsor electric format din magistrale cu curent continuu și alternativ combinate
Dacă magistralele de înaltă tensiune cu curent continuu și magistralele de înaltă tensiune cu curent
alternativ sunt conectate galvanic, rezistența de izolație între magistrala de înaltă tensiune și șasiul electric
(Ri, astfel cum a fost definită la punctul 5 din anexa 9) trebuie să aibă o valoare minimă de 500 Ω/V din
tensiunea de lucru.
Cu toate acestea, dacă gradul de protecție IPXXB este îndeplinit pentru toate magistralele de înaltă tensiune
cu curent alternativ sau dacă tensiunea curentului alternativ este mai mică sau egală cu 30 V după ciocnirea
vehiculului, rezistența de izolație dintre magistrala de înaltă tensiune și șasiul electric (Ri, astfel cum este
definită la punctul 5 din anexa 9) trebuie să aibă o valoare minimă de 100 Ω/V din tensiunea de lucru.

5.3.7.2.

Scurgerea electrolitului
În intervalul de timp de 30 de minute după coliziune nu trebuie să existe nicio scurgere de electrolit din
SRSEE în habitaclu; cel mult 7 % din electrolit se poate scurge din SRSEE, cu excepția cazului bateriilor de
tracțiune de tip deschis situate în afara habitaclului. În cazul bateriilor de tracțiune de tip deschis, cel mult
7 % din electrolit (cu un maxim de 5,0 litri) se poate scurge în afara habitaclului.
Producătorul trebuie să demonstreze respectarea condițiilor în conformitate cu punctul 6 din anexa 9.

5.3.7.3.

Menținerea în poziție fixă a SRSEE
SRSEE situate în habitaclu trebuie să rămână în locul în care sunt instalate, iar componentele trebuie să
rămână în interiorul limitelor SRSEE.
Nicio parte a unei SRSEE amplasate în afara habitaclului pentru evaluarea siguranței electrice nu trebuie să
pătrundă în habitaclu în timpul încercării la impact sau după aceasta.
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Producătorul trebuie să demonstreze respectarea condițiilor în conformitate cu punctul 7 din anexa 9.

6.

MODIFICAREA TIPULUI DE VEHICUL

6.1.

Orice modificare care afectează structura, numărul și tipul de locuri, accesoriile sau amenajările interioare
sau amplasarea comenzilor vehiculului sau a părților mecanice care ar putea afecta capacitatea de absorbție
a energiei a părții laterale a vehiculului se aduc la cunoștința autorității de omologare de tip care acordă
omologarea. Autoritatea de omologare de tip poate:

6.1.1.

să considere că modificările făcute nu sunt susceptibile să aibă un efect nefavorabil considerabil și că, în
orice caz, vehiculul încă respectă cerințele sau

6.1.2.

să solicite un raport de încercare suplimentar serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor.

6.1.2.1.

Orice modificare a vehiculului care afectează forma generală a structurii sale sau orice variație în masa de
referință mai mare de 8 procente care, conform autorității, ar avea o influență marcată asupra rezultatelor
încercării necesită o repetare a încercării descrise în anexa 4.

6.1.2.2.

În cazul în care serviciul tehnic, după consultarea producătorului vehiculului, consideră că modificările
aduse unui tip de vehicul sunt insuficiente pentru a justifica o repetare completă a încercării, se poate
efectua o încercare parțială. Acest lucru este valabil în cazul în care masa de referință diferă cu maximum 8
procente față de vehiculul original sau numărul locurilor din față este neschimbat. Diferențele dintre tipurile
de scaune sau dintre amenajările interioare nu atrag după sine repetarea completă a încercării. În anexa 8,
se prezintă un exemplu de abordare a acestei probleme.

6.2.

Confirmarea sau refuzul omologării, specificând modificările, se comunică prin procedura prevăzută la
punctul 4.4 de mai sus părților la acord care aplică prezentul regulament.

6.3.

Autoritatea de omologare de tip care emite o extindere a omologării atribuie un număr de serie fiecărei fișe
de comunicare redactate în vederea unei asemenea extinderi.

7.

CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

Procedurile privind conformitatea producției trebuie să le respecte pe cele stabilite în apendicele 2 din acord
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), cu următoarele cerințe.
7.1.

Vehiculele omologate în temeiul prezentului regulament sunt construite astfel încât să se conformeze tipului
omologat prin îndeplinirea cerințelor prevăzute la punctul 5 de mai sus.

7.2.

Titularul omologării trebuie să se asigure că sunt efectuate cel puțin încercările privind măsurătorile pentru
fiecare tip de vehicul.

7.3.

Autoritatea de omologare de tip care a acordat omologarea de tip poate să verifice în orice moment
metodele de control al conformității aplicate în fiecare unitate de producție. Frecvența normală a acestor
verificări este o dată la doi ani.

8.

SANCȚIUNI ÎN CAZUL NERESPECTĂRII CONFORMITĂȚII PRODUCȚIEI

8.1.

Omologarea acordată unui tip de vehicul, în temeiul prezentului regulament, poate fi retrasă în cazul în care
nu se respectă cerința prevăzută la punctul 7.1 de mai sus sau în cazul în care vehiculul sau vehiculele
selectate nu au trecut cu succes de verificările descrise la punctul 7.2 de mai sus.

8.2.

Dacă o parte la acord care aplică prezentul regulament retrage o omologare acordată anterior, aceasta
trebuie să informeze de îndată cu privire la aceasta celelalte părți la acord care aplică prezentul regulament,
prin intermediul unei fișe de comunicare conforme cu modelul din anexa 1 la prezentul regulament.
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ÎNCETAREA DEFINITIVĂ A PRODUCȚIEI

În cazul în care titularul omologării încetează definitiv să producă un tip de vehicul omologat în
conformitate cu prezentul regulament, acesta trebuie să informeze autoritatea care a acordat omologarea de
tip. La primirea notificării în cauză, autoritatea respectivă informează celelalte părți la Acordul din 1958
care aplică prezentul regulament, prin intermediul unei fișe de comunicare conforme cu modelul din
anexa 1 la prezentul regulament.

10.

DISPOZIȚII TRANZITORII

10.1.

Începând de la data intrării în vigoare a suplimentului 1 la seria 02 de amendamente, nicio parte
contractantă care aplică prezentul regulament nu poate refuza acordarea unei omologări în temeiul
prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin suplimentul 1 la seria 02 de amendamente.

10.2.

La 12 luni de la intrarea în vigoare a seriei 02 de amendamente, părțile contractante care aplică prezentul
regulament acordă omologări numai acelor tipuri de vehicule care respectă cerințele prezentului
regulament, astfel cum a fost modificat prin seria 02 de amendamente.

10.3.

La 60 de luni de la intrarea în vigoare a seriei 02 de amendamente, părțile contractante care aplică
prezentul regulament pot refuza prima înmatriculare națională (prima punere în circulație) a vehiculelor
care nu îndeplinesc cerințele prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin seria 02 de
amendamente.

10.4.

La 36 de luni de la intrarea în vigoare a suplimentului 1 la seria 02 de amendamente, părțile contractante
care aplică prezentul regulament acordă omologări numai acelor tipuri de vehicule care respectă cerințele
prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin suplimentul 1 la seria 02 de amendamente.

10.5.

La 84 de luni de la intrarea în vigoare a suplimentului 1 la seria 02 de amendamente, părțile contractante
care aplică prezentul regulament pot refuza prima înmatriculare națională (prima punere în circulație) a
vehiculelor care nu îndeplinesc cerințele prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin
suplimentul 1 la seria 02 de amendamente.

10.6.

Începând cu data oficială a intrării în vigoare a seriei 03 de amendamente, nicio parte contractantă care
aplică prezentul regulament nu poate refuza acordarea unei omologări în temeiul prezentului regulament,
astfel cum a fost modificat prin seria 03 de amendamente.

10.7.

La 24 de luni de la data oficială a intrării în vigoare a seriei 03 de amendamente, părțile contractante care
aplică prezentul regulament acordă omologări numai acelor tipuri de vehicule care respectă cerințele
prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin seria 03 de amendamente.
Cu toate acestea, în cazul vehiculelor având un grup motopropulsor electric care funcționează la înaltă
tensiune, se acordă o perioadă suplimentară de 12 luni, cu condiția ca producătorul să demonstreze, într-un
mod considerat satisfăcător de către serviciul tehnic, că vehiculul oferă niveluri de siguranță echivalente cu
cele impuse în temeiul prezentului regulament, astfel cum a fost modificat prin seria 03 de amendamente.

10.8.

Părțile contractante care aplică prezentul regulament nu refuză acordarea de extinderi pentru omologările
acordate în temeiul seriilor precedente de amendamente la prezentul regulament, în cazul în care extinderile
respective nu presupun nicio modificare a sistemului de propulsie al vehiculului.
Cu toate acestea, la expirarea perioadei de 48 de luni de la data oficială a intrării în vigoare a seriei 03 de
amendamente, vehiculelor cu grup motopropulsor electric care funcționează la înaltă tensiune nu li se mai
acordă extinderi ale omologărilor acordate în temeiul seriilor anterioare de amendamente.

10.9.

În cazul în care, la data intrării în vigoare a seriei 03 de amendamente la prezentul regulament, există
cerințe naționale referitoare la dispozițiile în materie de siguranță a vehiculelor cu grup motopropulsor
electric care funcționează la înaltă tensiune, acele părți contractante care aplică prezentul regulament pot
refuza omologarea națională a unor astfel de vehicule care nu respectă cerințele naționale, cu excepția
cazului în care aceste vehicule sunt omologate în temeiul seriei 03 de amendamente la prezentul
regulament.
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10.10.

Începând cu 48 de luni de la data intrării în vigoare a seriei 03 de amendamente la prezentul regulament,
părțile contractante care aplică prezentul regulament pot refuza omologarea de tip națională sau regională și
pot refuza prima înmatriculare națională sau regională (prima intrare în circulație) a unui vehicul cu grup
motopropulsor electric care funcționează sub înaltă tensiune care nu îndeplinește cerințele prevăzute în
seria 03 de amendamente la prezentul regulament.

10.11.

Omologările vehiculelor în conformitate cu seria 02 de amendamente la prezentul regulament care nu sunt
afectate de seria 03 de amendamente își păstrează valabilitatea, iar părțile contractante care aplică prezentul
regulament continuă să le accepte.

10.12.

Timp de 18 luni de la data intrării în vigoare a suplimentului 3 la seria 03 de amendamente la prezentul
regulament, părțile contractante care aplică prezentul regulament pot continua să acorde omologări
de tip în temeiul seriei 03 de amendamente la prezentul regulament fără a ține seama de dispozițiile
suplimentului 3.

11.

DENUMIRILE ȘI ADRESELE SERVICIILOR TEHNICE RESPONSABILE CU EFECTUAREA ÎNCERCĂRILOR DE
OMOLOGARE, PRECUM ȘI ALE AUTORITĂȚILOR DE OMOLOGARE DE TIP

Părțile contractante la acord care aplică prezentul regulament comunică Secretariatului Organizației
Națiunilor Unite denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea încercărilor de
omologare și ale autorităților de omologare de tip care acordă omologarea și la care trebuie trimise fișele
care certifică omologarea sau extinderea sau refuzul omologării, emise în alte țări.
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ANEXA 2
EXEMPLE DE MĂRCI DE OMOLOGARE
MODELUL A

(A se vedea punctul 4.5 din prezentul regulament)

a = min. 8 mm
Marca de omologare de mai sus, aplicată pe un vehicul, arată faptul că respectivul tip de vehicul a fost omologat, în ceea
ce privește protecția pasagerilor în cazul unei coliziuni laterale, în Țările de Jos (E4), în conformitate cu Regulamentul
nr. 95, cu numărul de omologare 031424. Numărul de omologare indică faptul că omologarea a fost acordată în
conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 95, astfel cum a fost modificat prin seria 03 de amendamente.
MODELUL B

(A se vedea punctul 4.6 din prezentul regulament)

a = min. 8 mm
Marca de omologare de mai sus, aplicată pe un vehicul, indică faptul că tipul de vehicul în cauză a fost omologat în
Țările de Jos (E4), în conformitate cu Regulamentele nr. 95 și 24 (1). Primele două cifre din numerele de omologare
indică faptul că, la data la care au fost acordate omologările în cauză, Regulamentul nr. 95 includea seria 03 de
amendamente, iar Regulamentul nr. 24 includea seria 03 de amendamente.

(1) Ultimul număr este prezentat exclusiv cu titlu de exemplu.

10.7.2015

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/105

ANEXA 3

Procedura de determinare a punctului „H” și a unghiului real al trunchiului pentru pozițiile de ședere în autovehicule (1)
Apendicele 1 – Descrierea manechinului tridimensional pentru determinarea punctului „H” (manechinul 3-D H) (1)
Apendicele 2 – Sistemul de referință tridimensional (1)
Apendicele 3 – Date de referință privind pozițiile de ședere (1)

(1) Procedura este descrisă în anexa 1 la Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E.3), (document ECE/TRANS/
WP.29/78/Rev.3). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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ANEXA 4
PROCEDURA ÎNCERCĂRII DE COLIZIUNE

1.

INSTALAȚII

1.1.

Zona de încercare
Zona de încercare trebuie să fie de dimensiuni suficiente pentru a permite instalarea sistemului de propulsie a
barierei mobile deformabile și, după impact, deplasarea vehiculului care intră în coliziune și instalarea echipa
mentelor de încercare. Perimetrul în care are loc impactul vehiculului și deplasarea trebuie să fie orizontal,
plan și fără inegalități, reprezentativ pentru o suprafață carosabilă normală, uscată și regulată.

2.

CONDIȚIILE DE ÎNCERCARE

2.1.

Vehiculul supus încercării trebuie să fie staționar.

2.2.

Bariera mobilă deformabilă trebuie să prezinte caracteristicile stabilite în anexa 5 la prezentul regulament.
Cerințele de examinare a acestor caracteristici sunt specificate în apendicele la anexa 5. Bariera mobilă
deformabilă trebuie să fie echipată cu un dispozitiv adecvat pentru a preveni un al doilea impact cu vehiculul
lovit.

2.3.

Traiectoria planului vertical longitudinal median al barierei mobile deformabile trebuie să fie perpendiculară
pe planul vertical longitudinal median al vehiculului intrat în impact.

2.4.

Planul vertical longitudinal median al barierei deformabile mobile trebuie să coincidă, cu o abatere de circa
± 25 mm, cu un plan transversal vertical care trece prin punctul „R” al scaunului din față amplasat pe partea
lovită a vehiculului încercat. Planul orizontal median limitat de planurile verticale laterale tangente la extremi
tățile părții frontale trebuie să fie, în momentul impactului, încadrat de două planuri determinate înaintea
încercării și situate cu 25 mm deasupra și dedesubtul planului definit anterior.

2.5.

Aparatura de măsurare trebuie să fie conformă cu standardul ISO 6487-1987, în absența unor dispoziții
contrare ale prezentului regulament.

2.6.

Temperatura stabilizată a manechinului de încercare în momentul încercării la coliziune laterală trebuie să fie
de 22 ± 4 °C.

3.

VITEZA DE ÎNCERCARE

Viteza barierei deformabile mobile în momentul impactului trebuie să fie de 50 ± 1 km/h. Această viteză
trebuie să fie stabilizată la cel puțin 0,5 m înainte de impact. Precizia măsurătorii: 1 %. Cu toate acestea, dacă
încercarea a fost efectuată la o viteză mai mare de impact, iar vehiculul a îndeplinit cerințele, încercarea se
consideră satisfăcătoare.
4.

STAREA VEHICULULUI

4.1.

Specificații generale
Vehiculul de încercare trebuie să fie reprezentativ pentru producția în serie, să includă toate echipamentele
prevăzute în mod normal și să fie în stare normală de funcționare. Se pot omite sau înlocui unele
componente prin mase echivalente acolo unde omiterea sau substituția respectivă nu are absolut niciun efect
asupra rezultatelor încercării.
Pe baza acordului dintre producător și serviciul tehnic, se permite modificarea sistemului de alimentare cu
combustibil, astfel încât o cantitate adecvată de combustibil să poată fi folosită pentru funcționarea
motorului sau a sistemului de transformare a energiei electrice.

4.2.

Specificații privind echiparea vehiculului
Vehiculul de încercare posedă toate echipamentele sau accesoriile opționale care pot să influențeze rezultatele
încercării.
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4.3.

Masa vehiculului

4.3.1.

Vehiculul de încercare are masa de referință definită la punctul 2.10 din prezentul regulament. Masa
vehiculului se ajustează la masa de referință cu o toleranță de ± 1 %.

4.3.2.

Rezervorul de combustibil trebuie să fie umplut cu o cantitate de apă de până la 90 % din masa plinului de
combustibil preconizat de producător, cu o toleranță de ± 1 %.
Această cerință nu se aplică rezervoarelor de hidrogen.

4.3.3.

Toate celelalte sisteme (frâne, sistemul de răcire etc.) pot să fie goale; în acest caz, masa lichidelor trebuie să
fie compensată.

4.3.4.

Dacă masa aparaturii de măsurat de la bordul vehiculului depășește cele 25 kg permise, aceasta poate fi
compensată prin reduceri care să nu aibă un efect semnificativ asupra rezultatelor încercării.

4.3.5.

Masa aparaturii de măsurat nu trebuie să modifice sarcina de referință pe fiecare axă cu mai mult de 5 %,
fiecare variație nedepășind 20 kg.

5.

PREGĂTIREA VEHICULULUI

5.1.

Geamurile laterale trebuie să fie închise, cel puțin pe partea impactului.

5.2.

Portierele trebuie să fie închise, dar nu încuiate.

5.2.1.

Cu toate acestea, în cazul vehiculelor echipate cu un sistem automat de blocare a portierelor, înainte de
încercare se asigură faptul că toate portierele laterale sunt blocate.

5.2.2.

În cazul vehiculelor echipate cu sisteme automate de blocare a portierelor instalate opțional și/sau care pot fi
dezactivate de către conducătorul auto, se utilizează una dintre următoarele două proceduri, la alegerea
producătorului:

5.2.2.1.

Toate portierele laterale se blochează manual înainte de începerea încercării.

5.2.2.2.

Înainte de încercare, se asigură faptul că portierele laterale de pe partea impactului sunt deblocate, iar
portierele laterale de pe partea opusă coliziunii sunt blocate; sistemul automat de blocare a portierelor poate
fi dezactivat pentru această încercare.

5.3.

Transmisia trebuie să fie în punctul mort, iar frâna de mână neacționată.

5.4.

Reglajele scaunelor, dacă există, trebuie să fie cele specificate de producătorul vehiculului.

5.5.

Scaunul pe care este așezat manechinul și elementele sale, dacă sunt reglabile, se reglează după cum urmează:

5.5.1.

Maneta de reglare longitudinală este plasată astfel încât mecanismul de blocare să asigure poziția cea mai
apropiată de poziția medie, între poziția cea mai din față și cea mai din spate; dacă această poziție se află
între două caneluri, se utilizează cea mai din spate.

5.5.2.

Tetiera este reglată în înălțime astfel încât suprafața superioară să se afle la același nivel cu centrul de greutate
al capului manechinului; dacă acest lucru nu este posibil, tetiera trebuie să fie în poziția cea mai de sus
posibilă.

5.5.3.

În absența unor specificații contrare ale producătorului, spătarul scaunului trebuie fixat astfel încât linia de
referință a trunchiului manechinului tridimensional pentru determinarea punctului „H” să se afle într-un
unghi de 25° ± 1° spre spate.
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5.5.4.

Toate celelalte reglări ale scaunului trebuie să fie în poziția mediană a cursei disponibile; totuși, reglarea în
înălțime trebuie să se afle în punctul corespunzător scaunului fix, dacă tipul de vehicul este echipat cu scaune
fixe și reglabile. Dacă nu există poziții de blocare în punctele mediane respective ale culisării, se utilizează
pozițiile imediat următoare din spate, de jos sau din exteriorul punctelor mediane. Pentru reglări rotative (de
înclinare), „în spate” înseamnă direcția de reglare care deplasează capul manechinului spre spate. Dacă
manechinul iese în afara volumului normal al pasagerului, de exemplu cu capul în căptușeala plafonului,
atunci trebuie să se prevadă un spațiu de 1 cm utilizând reglările suplimentare, respectiv unghiul spătarului
scaunului sau reglajul longitudinal, în această ordine.

5.6.

În absența unor specificații contrare ale producătorului, celelalte scaune din față se reglează, dacă este posibil,
în aceeași poziție ca și scaunul în care se află manechinul.

5.7.

Dacă volanul este reglabil, toate reglajele trebuie poziționate în punctul de mijloc al cursei lor.

5.8.

Pneurile trebuie umflate la presiunea specificată de producătorul vehiculului.

5.9.

Vehiculul de încercare se poziționează orizontal față de axa de rulare și se menține în această poziție prin
suporturi până când manechinul de încercare la coliziune laterală este așezat la locul stabilit și după ce au
fost făcute toate pregătirile.

5.10.

Vehiculul trebuie să se afle în poziție normală în condițiile stabilite la punctul 4.3 de mai sus. Vehiculele cu
suspensie care permit reglarea gărzii la sol trebuie încercate în condiții normale de utilizare la 50 km/h
conform specificațiilor producătorului. Aceste condiții se asigură cu ajutorul unor suporturi suplimentare,
dacă este necesar, dar aceste suporturi nu trebuie să influențeze comportamentul vehiculului încercat în
timpul impactului.

5.11.

Reglarea grupului motopropulsor electric

5.11.1.

SRSEE trebuie să fie în orice stare de încărcare care permite funcționarea normală a grupului propulsor
conform recomandărilor producătorului.

5.11.2.

Grupul motopropulsor electric trebuie să fie alimentat cu energie, cu sau fără funcționarea surselor de
energie electrică originale (de exemplu, generator, SRSEE sau sistem de transformare a energiei electrice); cu
toate acestea:

5.11.2.1. pe baza unui acord între serviciul tehnic și producător, se permite efectuarea încercării cu toate părțile sau cu
unele dintre părțile grupului motopropulsor electric nealimentate cu energie, cu condiția ca acest fapt să nu
aibă o influență negativă asupra rezultatelor încercării. Pentru părțile grupului motopropulsor electric care nu
sunt sub tensiune, protecția împotriva șocurilor electrice trebuie să fie dovedită fie prin protecție fizică, fie
printr-o rezistență de izolație și prin date concludente suplimentare adecvate;
5.11.2.2. în cazul în care există un sistem de deconectare automată, la cererea producătorului, se permite efectuarea
încercării cu dispozitivul de deconectare automată activat. În acest caz, trebuie să se demonstreze că
deconectarea automată ar fi funcționat în timpul încercării la impact. Aceasta include semnalul de activare
automată, precum și separarea galvanică, luând în considerare condițiile observate în timpul coliziunii.
6.

MANECHINUL DE ÎNCERCARE LA COLIZIUNE LATERALĂ ȘI INSTALAREA ACESTUIA

6.1.

Manechinul de încercare la coliziune laterală trebuie să respecte specificațiile din anexa 6 și să fie instalat pe
scaunul din față pe partea impactului conform procedurii stabilite în anexa 7 la prezentul regulament.

6.2.

Se folosesc centurile de siguranță sau alte sisteme de reținere specificate pentru vehicul. Centurile trebuie să
aparțină unui tip omologat, în conformitate cu Regulamentul nr. 16 și cu alte cerințe echivalente și să fie
montate pe ancoraje în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 14 și cu alte cerințe echivalente.

6.3.

Centura de siguranță sau sistemele de reținere trebuie să fie reglate pentru a se potrivi manechinului în
conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă aceste instrucțiuni lipsesc, reglajul înălțimii trebuie fixat
în poziție mediană; dacă această poziție nu este posibilă, se utilizează poziția imediat inferioară.
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7.

MĂSURĂTORI DE EFECTUAT ASUPRA MANECHINULUI DE ÎNCERCARE LA COLIZIUNE LATERALĂ

7.1.

Se înregistrează valorile indicate de următoarele aparate de măsurare.

7.1.1.

Măsurători la nivelul capului manechinului

L 183/109

Accelerația triaxială rezultantă din centrul de greutate al capului. Canalul de măsură la nivelul capului trebuie
să fie conform cu ISO 6487:1987 și să aibă următoarele valori:
CFC: 1 000 Hz și
CAC: 150 g
7.1.2.

Măsurători la nivelul toracelui manechinului
Cele trei canale de măsurare a deformării cutiei toracice trebuie fie conforme cu ISO 6487:1987
CFC: 1 000 Hz
CAC: 60 mm

7.1.3.

Măsurători la nivelul bazinului manechinului
Canalul de măsurare a forței aplicate bazinului trebuie să fie conform cu ISO 6487:1987
CFC: 1 000 Hz
CAC: 15 kN

7.1.4.

Măsurători la nivelul abdomenului manechinului
Canalele de măsură a forței aplicate abdomenului trebuie să fie conforme cu ISO 6487:1987
CFC: 1 000 Hz
CAC: 5 kN
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Apendicele 1
DETERMINAREA CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ

Rezultatele necesare ale încercărilor sunt specificate la punctul 5.2 din prezentul regulament.
1.

CRITERIU DE PERFORMANȚĂ CAP (HPC)

Atunci când are loc un contact cu capul, acest criteriu de performanță se calculează pentru durata totală dintre
contactul inițial și ultimul moment al contactului.
HPC este valoarea maximă a expresiei:
0
B
ðt2 − t1 Þ@ 1
t2 − t 1

Zt2

12,5
C
a dtA

t1

unde a este accelerația rezultantă din centrul de greutate al capului în metri pe secundă împărțită la 9,81,
înregistrată în funcție de timp și filtrată prin canalul cu clasa de frecvență de 1 000 Hz; t1 și t2 sunt oricare două
momente dintre contactul inițial și ultimul moment al contactului final.
2.

CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ TORACE

2.1. Deformarea cutiei toracice: deformarea cutiei toracice este valoarea maximă a deformației la nivelul oricărei coaste,
determinată de traductoarele de deplasare a toracelui, al căror semnal este filtrat prin canalul cu clasa de frecvență
de 180 Hz.
2.2. Criteriul viscere (VC): reacția maximă de răspuns a viscerelor este valoarea maximă a VC la nivelul oricărei coaste,
care se calculează din rezultatul instantaneu al compresiei relative a toracelui în ceea ce privește jumătatea de torace
și viteza de comprimare obținută prin diferențierea compresiei, filtrată prin canalul cu clasa de frecvență de
180 Hz. În scopul acestui calcul, lățimea standard a unei jumătăți a cutiei toracice este de 140 mm.
�

�
D dD
VC ¼ max
�
0,14 dt
unde D (metri) = deformarea coastelor
Algoritmul de calcul utilizat este stabilit în apendicele 2 la anexa 4.
3.

CRITERIUL PROTECȚIEI ABDOMINALE

Forța maximă asupra abdomenului este valoarea maximă a sumei celor trei forțe măsurate de traductoarele montate
la 39 mm sub suprafața părții de impact, CFC 600 Hz.
4.

CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ BAZIN

Forța maximă asupra simfizei pubiene (PSPF) este forța maximă măsurată de o capsulă dinamometrică la simfiza
pubiană a bazinului, filtrată prin canalul cu clasa de frecvență de 600 Hz.
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Apendicele 2
PROCEDURA DE CALCUL A CRITERIULUI VISCERE PENTRU EUROSID 1

Criteriul viscere VC se calculează ca rezultat instantaneu al compresiei și al ratei de deformare a toracelui. Ambele sunt
derivate din măsurarea deformării la nivelul toracelui. Deformarea la nivelul toracelui se filtrează o singură dată prin
canalul cu clasa de frecvență de 180. Compresia în momentul (t) se calculează ca deviație de la acest semnal filtrat
exprimat ca proporție a semilățimii cutei toracice EUROSID 1, măsurat pe coastele de metal (0,14 m):
C ðtÞ ¼

D ðtÞ
0,14

Viteza de deformare toracică în momentul (t) se calculează din deformarea filtrată ca:

unde D(t) este deformarea în momentul (t) în metri și @t este intervalul de timp în secunde dintre măsurătorile
deformării. Valoarea maximă a @t este 1,25 × 10– 4 secunde.
Procedura de calcul este indicată în diagrama de mai jos:
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ANEXA 5
CARACTERISTICILE BARIEREI MOBILE DEFORMABILE

1.

CARACTERISTICILE BARIEREI MOBILE DEFORMABILE

1.1.

Bariera mobilă deformabilă (BMD) cuprinde atât un element de impact, cât și un cărucior.

1.2.

Masa totală trebuie să fie de 950 ± 20 kg.

1.3.

Centrul de greutate trebuie să fie situat în planul vertical longitudinal median cu o precizie de 10 mm, cu
1 000 ± 30 mm în spatele axei frontale și cu 500 ± 30 mm deasupra solului.

1.4.

Distanța dintre fața frontală a elementului de impact și centrul de greutate al barierei trebuie să fie de
2 000 ± 30 mm.

1.5.

Garda la sol a elementului de impact trebuie să fie de 300 ± 5 mm măsurată în condiții de staționare de la
marginea de jos a plăcii frontale, înainte de impact.

1.6.

Ecartamentul față și spate al căruciorului trebuie să fie de 1 500 ± 10 mm.

1.7.

Ampatamentul căruciorului trebuie să fie de 3 000 ± 10 mm.

2.

CARACTERISTICILE ELEMENTULUI DE IMPACT

Elementul de impact este format din șase blocuri independente în formă de fagure de aluminiu, care au fost
realizate pentru a da un nivel de forță crescător în mod progresiv cu o deformare crescândă (a se vedea
punctul 2.1 de mai jos). Suprafețele de aluminiu din față și din spate sunt atașate blocurilor în formă de
fagure de aluminiu.
2.1.

Blocuri în formă de fagure

2.1.1.

Caracteristicile geometrice

2.1.1.1.

Elementul de impact constă în șase zone unite ale căror formă și poziționare sunt prezentate în figurile 1
și 2. În figurile 1 și 2, zonele sunt de 500 ± 5 mm × 250 ± 3 mm. Valoarea de 500 mm ar trebui să fie
măsurată în direcția W și cea de 250 mm în direcția L a construcției sub formă de fagure de aluminiu (a se
vedea figura 3).

2.1.1.2.

Elementul de impact este împărțit în două rânduri. Rândul de jos are înălțimea de 250 ± 3 mm și adâncimea
de 500 ± 2 mm după preimpact (a se vedea punctul 2.1.2 de mai jos), care trebuie să fie mai mare decât
adâncimea rândului de sus cu 60 ± 2 mm.

2.1.1.3.

Blocurile trebuie să fie centrate pe cele șase zone definite în figura 1 și fiecare bloc (inclusiv celulele
incomplete) ar trebui să acopere complet suprafața definită pentru fiecare zonă.

2.1.2.

Preimpact

2.1.2.1.

Preimpactul trebuie realizat pe suprafața fagurelui căruia îi sunt atașate plăcile frontale.

2.1.2.2.

Înainte de încercare, blocurile 1, 2 și 3 trebuie să fie zdrobite cu 10 ± 2 mm pe suprafața superioară pentru
a obține o adâncime de 500 ± 2 mm (figura 2).

2.1.2.3.

Înainte de încercare, blocurile 4, 5 și 6 trebuie să fie zdrobite cu 10 ± 2 mm pe suprafața superioară pentru
a obține o adâncime de 440 ± 2 mm.

2.1.3.

Caracteristicile materialelor

2.1.3.1.

Dimensiunile celulei sunt de 19 mm ± 10 % pentru fiecare bloc (a se vedea figura 4).
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2.1.3.2.

Celulele trebuie să fie fabricate din aluminiu 3003 pentru rândul de sus.

2.1.3.3.

Celulele trebuie să fie fabricate din aluminiu 5052 pentru rândul de jos.

2.1.3.4.

Blocurile sub formă de fagure de aluminiu trebuie prelucrate în așa fel încât curba forței deformatoare în
momentul impactului în condiții de staționare (conform procedurii stabilite la punctul 2.1.4 de mai jos) să
rămână în culoarele stabilite pentru fiecare dintre cele șase blocuri din apendicele 1 la prezenta anexă. Mai
mult, materialul prelucrat în formă de fagure folosit pentru blocurile în formă de fagure care trebuie folosite
pentru fabricarea barierei ar trebui curățat în vederea îndepărtării oricărui reziduu care ar fi putut fi produs
în timpul prelucrării materialului brut.

2.1.3.5.

Masa blocurilor din fiecare lot nu trebuie să difere cu mai mult de cinci procente de masa medie a unui bloc
stabilită pentru lotul respectiv.

2.1.4.

Încercări statice

2.1.4.1.

Se supune încercării un eșantion luat din fiecare lot de material prelucrat sub formă de fagure în
conformitate cu procedura de încercare statică descrisă la punctul 5 din prezenta anexă.

2.1.4.2.

Forța de compresie pentru fiecare bloc încercat rămâne în culoarele forță-deformare definite în apendicele 1.
Culoarele forță-deformare statice se stabilesc pentru fiecare bloc al barierei.

2.1.5.

Încercarea dinamică

2.1.5.1.

Caracteristicile deformării dinamice în momentul impactului în conformitate cu protocolul descris la punctul
6 din prezenta anexă.

2.1.5.2.

O abatere de la limitele culoarelor forță-deformare ce caracterizează rigiditatea elementului de impact – în
conformitate cu apendicele 2 la prezenta anexă – poate fi permisă cu condiția ca:

2.1.5.2.1.

abaterea să apară după începerea impactului și înainte ca deformarea elementului de impact să ajungă la
150 mm;

2.1.5.2.2.

abaterea să nu depășească 50 % din cea mai apropiată limită instantanee prevăzută pentru culoar;

2.1.5.2.3.

fiecare deformare corespunzătoare fiecărei abateri să nu depășească 35 mm din deformare, iar suma acestor
deformări să nu depășească 70 mm (a se vedea apendicele 2 la prezenta anexă);

2.1.5.2.4.

suma energiei derivate din abaterea în afara culoarului să nu depășească 5 % din energia totală pentru blocul
respectiv.

2.1.5.3.

Blocurile 1 și 3 sunt identice. Rigiditatea lor este de așa natură încât curbele forță-deformare ale acestora
trebuie să se înscrie în culoarele prezentate în figura 2a.

2.1.5.4.

Blocurile 5 și 6 sunt identice. Rigiditatea lor este de așa natură încât curbele forță-deformare ale acestora
trebuie să se înscrie în culoarele prezentate în figura 2d.

2.1.5.5

Rigiditatea blocului 2 este de așa natură încât curbele forță-deformare ale acestuia trebuie să se înscrie în
culoarele prezentate în figura 2b.

2.1.5.6.

Rigiditatea blocului 4 este de așa natură încât curbele forță-deformare ale acestuia trebuie să se înscrie în
culoarele prezentate în figura 2c.

2.1.5.7.

Curba forță-deformare a ansamblului elementului de impact se înscrie în culoarele prezentate în figura 2e.

2.1.5.8.

Curbele forță-deformare se verifică prin încercarea descrisă la punctul 6 din anexa 5, constând într-un
impact al barierei cu un perete dinamometric la o viteză de 35 ± 0,5 km/h.
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2.1.5.9.

Energia disipată (1) la nivelul blocurilor 1 și 3 în timpul încercării trebuie să fie egală cu 9,5 ± 2 kJ pentru
blocurile respective.

2.1.5.10.

Energia disipată la nivelul blocurilor 5 și 6 în timpul încercării trebuie să fie egală cu 3,5 ± 1 kJ pentru
blocurile respective.

2.1.5.11.

Energia disipată la nivelul blocului 4 trebuie să fie egală cu 4 ± 1 kJ.

2.1.5.12.

Energia disipată la nivelul blocului 2 trebuie să fie egală cu 15 ± 2 kJ.

2.1.5.13.

Energia totală disipată în timpul impactului trebuie să fie egală cu 45 ± 3 kJ.

2.1.5.14.

Deformarea maximă a elementului de impact de la punctul de prim contact, calculată prin integrarea datelor
accelerometrelor în conformitate cu punctul 6.6.3 din prezenta anexă, trebuie să fie egală cu 330 ± 20 mm.

2.1.5.15.

Deformarea statică finală reziduală măsurată după efectuarea încercării dinamice la nivelul B (figura 2)
trebuie să fie egală cu 310 ± 20 mm.

2.2.

Plăcile din față

2.2.1.

Caracteristicile geometrice

2.2.1.1.

Plăcile din față au lățimea de 1 500 ± 1 mm și înălțimea de 250 ± 1 mm. Grosimea este de 0,5 ± 0,06 mm.

2.2.1.2.

Asamblate, dimensiunile totale ale elementului de impact (definite în figura 2) sunt: lățimea
1 500 ± 2,5 mm și înălțimea 500 ± 2,5 mm.

2.2.1.3.

Marginea superioară a plăcii de jos și marginea inferioară a plăcii de sus din față trebuie aliniate în limita a
4 mm.

2.2.2.

Caracteristicile materialelor

2.2.2.1.

Plăcile din față sunt fabricate din aluminiu din seriile de la AlMg2 până la AlMg3 cu prelungire ≥ 12 % și un
UTS ≥ 175 N/mm2.

2.3.

Opritorul mânerului

2.3.1.

Caracteristici geometrice

2.3.1.1.

Caracteristicile geometrice sunt în conformitate cu figurile 5 și 6.

2.3.2.

Caracteristicile materialelor

2.3.2.1.

Placa din spate constă dintr-o foiță de aluminiu de 3 mm. Placa din spate este fabricată din aluminiu din
seriile de la AlMg2 până la AlMg3 cu o duritate între 50 și 65 HBS. Această placă este prevăzută cu găuri
pentru aerisire: amplasarea, diametrul și înclinația sunt indicate în figurile 5 și 7.

2.4.

Localizarea blocurilor în formă de fagure

2.4.1.

Blocurile în formă de fagure vor fi centrate în zona perforată a plăcii din spate (figura 5).

2.5.

Legătura

2.5.1.

Atât pentru plăcile din față cât și pentru cele din spate se aplică un maximum de 0,5 kg/m2 în mod uniform
direct pe placa din față, oferind o grosime maximă a filmului de 0,5 mm. Adezivul care trebuie folosit ar
trebui să fie întotdeauna un adeziv cu două componente pe bază de poliuretan, cum este rășina Ciba Geigy
XB5090/1 cu întăritor XB5304, sau echivalent.

(1) Cuantumurile energiei indicate sunt cuantumurile energiei disipate de sistem unde măsura de zdrobire a elementului de impact este cea
mai mare.
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2.5.2.

Pentru placa din spate, puterea minimă a aderenței trebuie să fie de 0,6 MPa, (87 psi), încercată în
conformitate cu punctul 2.5.3.

2.5.3.

Încercările de aderență:

2.5.3.1.

Pentru a măsura aderența adezivilor în conformitate cu ASTM C297-61 se folosește încercarea rezistenței la
tracțiune pe direcție perpendiculară pe suprafață.

2.5.3.2.

Eșantionul supus încercării ar trebui să fie de 100 mm × 100 mm, cu o grosime de 15 mm și lipit de un
eșantion din materialul din care este confecționată placa ventilată din spate. Fagurele folosit ar trebui să fie
reprezentativ pentru cel folosit în elementul de impact, de exemplu băițuit chimic la un grad echivalent cu
cel de lângă placa din spate din barieră, dar fără preimpact.

2.6.

Trasabilitatea

2.6.1.

Elementele de impact poartă numere de serie consecutive care sunt ștampilate, gravate sau fixate permanent
în alt mod, din care pot fi stabilite loturile pentru blocurile individuale și data fabricației.

2.7.

Fixarea elementului de impact

2.7.1.

Fixarea pe cărucior trebuie să se facă în conformitate cu figura 8. Sistemul de fixare va utiliza șase șuruburi
M8 și niciun element nu va fi mai mare decât dimensiunile barierei din fața roților căruciorului. Trebuie
folosite distanțiere corespunzătoare între marginea inferioară a plăcii din spate și partea din față a
căruciorului pentru a evita aplecarea plăcii din spate când sunt strânse șuruburile de fixare.

3.

SISTEM DE VENTILARE

3.1.

Interfața dintre cărucior și sistemul de aerisire trebuie să fie solidă, rigidă și plată. Dispozitivul de aerisire
face parte din cărucior și nu din elementul de impact, așa cum este furnizat de producător. Caracteristicile
geometrice ale dispozitivului de aerisire trebuie să fie conforme cu figura 9.

3.2.

Procedura de instalare a dispozitivului de aerisire.

3.2.1.

Se instalează dispozitivul de aerisire pe placa din față a căruciorului.

3.2.2.

Se verifică faptul că nu poate fi introdus un calibru cu o grosime de 0,5 mm în niciunul dintre punctele
dintre dispozitivul de aerisire și partea din față a căruciorului. În cazul în care există un gol mai mare de
0,5 mm, cadrul de aerisire va trebui să fie înlocuit sau ajustat pentru a nu prezenta un gol mai mare de
0,5 mm.

3.2.3.

Se demontează dispozitivul de aerisire din fața căruciorului.

3.2.4.

Se fixează un strat de plută cu o grosime de 1,0 mm pe partea din față a căruciorului.

3.2.5.

Se montează din nou dispozitivul de aerisire pe partea din față a căruciorului și se strânge pentru a evita
scurgerile de aer.

4.

CONFORMITATEA PRODUCȚIEI

Procedurile de conformitate a producției sunt conforme cu procedurile stabilite în apendicele 2 la acord
(E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), cu respectarea următoarelor cerințe:
4.1.

Producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea procedurilor de producție și, în acest scop, în
mod special, trebuie să respecte următoarele:

4.1.1.

să asigure existența unor proceduri eficace în așa fel încât calitatea produselor să poată fi controlată;

4.1.2.

să aibă acces la echipamentul de încercare necesar inspectării conformității fiecărui produs;

4.1.3.

să se asigure că rezultatele încercării sunt înregistrate și că documentele rămân disponibile timp de zece ani
după încercări;
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4.1.4.

să demonstreze faptul că eșantioanele supuse încercării sunt o măsură fiabilă pentru performanța lotului (în
cele ce urmează sunt oferite exemple de metode de eșantionare în conformitate cu producția lotului);

4.1.5.

să analizeze rezultatele încercărilor în vederea verificării și asigurării stabilității caracteristicilor barierei,
permițând variații pentru producția industrială, cum ar fi temperatura, calitatea materiei prime, timpul de
imersie în substanțe chimice, concentrația chimică, neutralizarea etc., și controlul materialului prelucrat în
vederea îndepărtării oricărui reziduu din timpul prelucrării;

4.1.6.

să asigure faptul că toate loturile de eșantioane sau de piese supuse încercării care demonstrează neconfor
mitatea determină efectuarea altor eșantionări și încercări suplimentare. Trebuie luate toate măsurile necesare
pentru a restabili conformitatea producției respective.

4.2.

Nivelul de omologare al producătorului trebuie să atingă cel puțin standardul ISO 9002.

4.3.

Condiții minime pentru controlul producției: deținătorul unui acord va asigura controlul conformității
respectând metodele descrise în cele ce urmează.

4.4.

Exemple de eșantionare în funcție de lot

4.4.1.

În cazul în care mai multe exemplare dintr-un singur tip de bloc sunt realizate dintr-un bloc original de
fagure de aluminiu și sunt toate tratate în aceeași baie de producție (producție paralelă), unul dintre aceste
exemplare ar putea fi ales drept eșantion, cu condiția ca tratamentul să fie aplicat în mod uniform tuturor
blocurilor. Dacă nu, poate fi necesară selectarea a mai mult de un eșantion.

4.4.2.

În cazul în care un număr limitat de blocuri similare (între trei și douăzeci, de exemplu) sunt tratate în
aceeași baie (producție de serie), atunci primul și ultimul bloc tratate în aceeași baie, unde toate sunt
construite din același bloc original de fagure de aluminiu, ar trebui considerate eșantioane reprezentative. În
cazul în care primul eșantion respectă cerințele, dar ultimul nu, ar putea fi necesară prelevarea unor
eșantioane suplimentare din etapele anterioare ale producției, până când se găsește un eșantion care nu
corespunde. Numai blocurile dintre aceste eșantioane ar trebui considerate aprobate.

4.4.3.

Odată ce se câștigă experiență în consecvența controlului producției, este posibilă combinarea ambelor
abordări ale eșantionării, în așa fel încât mai multe grupuri din producția paralelă să poată fi considerate un
lot, cu condiția ca eșantioanele din primul și din ultimul grup de producție să fie corespunzătoare.

5.

ÎNCERCĂRI STATICE

5.1.

Unul sau mai multe eșantioane (în conformitate cu metoda lotului) luate din fiecare lot de fagure prelucrat
sunt încercate în conformitate cu următoarea procedură de încercare:

5.2.

Mărimea eșantionului de fagure de aluminiu pentru încercările statice este egală cu mărimea unui bloc
normal al elementului de impact, respectiv de 250 mm × 500 mm × 440 mm pentru rândul de sus și de
250 mm × 500 mm × 500 mm pentru rândul de jos.

5.3.

Eșantioanele ar trebui comprimate între două plăci paralele care sunt mai largi cu cel puțin 20 mm decât
secțiunea transversală a blocului.

5.4.

Viteza de compresie este de 100 de milimetri pe minut, cu o toleranță de 5 %.

5.5.

Achiziția datelor pentru compresia statică se eșantionează la un minimum de 5 Hz.

5.6.

Încercarea statică continuă până când compresia blocului ajunge la cel puțin 300 mm pentru blocurile de la
4 la 6 și la 350 mm pentru blocurile de la 1 la 3.
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ÎNCERCĂRI DINAMICE

Pentru fiecare 100 de fețe de barieră produse, producătorul realizează o încercare dinamică contra unui
perete dinamometric sprijinit de o barieră rigidă fixată, în conformitate cu metoda descrisă în cele ce
urmează.
6.1.

Instalare

6.1.1.

Zona de încercare

6.1.1.1.

Perimetrul de efectuare a încercării trebuie să fie destul de mare pentru a cuprinde pista de lansare a barierei
mobile deformabile, bariera rigidă și echipamentul tehnic necesar pentru încercare. Porțiunea finală a pistei
trebuie să fie orizontală, dreaptă și plană, pe o suprafață de cel puțin 5 m înaintea barierei rigide.

6.1.2.

Bariera rigidă fixă și peretele dinamometric

6.1.2.1.

Peretele rigid constă într-un bloc de beton armat cu o lățime frontală de minimum 3 m și cu o înălțime de
minimum 1,5 m. Grosimea peretelui rigid este de așa natură încât masa acestuia să fie de cel puțin
70 de tone.

6.1.2.2.

Partea frontală trebuie să fie verticală, perpendiculară pe axa pistei de lansare și echipată cu șase traductoare
de forță, fiecare din acestea fiind capabil să măsoare, în momentul impactului, sarcina totală asupra blocului
corespunzător al elementului de impact al barierei mobile deformabile. Centrele zonelor de impact ale
traductoarelor de forță trebuie să fie aliniate cu cele ale celor șase zone ale părții frontale a barierei mobile
deformabile. Marginile acestor zone trebuie să lase un spațiu liber de 20 mm între zonele adiacente, astfel
încât, în limitele toleranței în ceea ce privește alinierea zonelor de impact ale barierei mobile deformabile,
acestea să nu intre în contact cu zonele de impact ale plăcilor adiacente. Montarea traductoarelor și
suprafețele plane trebuie să fie conforme cu normele stabilite în anexa la standardul ISO 6487:1987.

6.1.2.3.

Protecția suprafeței, inclusiv a suprafeței unui placaj (grosime: 12 ± 1 mm), se adăugă la fiecare placă a
traductorului de forță în așa fel încât să nu bruieze răspunsurile traductoarelor.

6.1.2.4.

Peretele rigid trebuie să fie ancorat în sol sau fixat la nivelul solului, dacă este necesar, cu dispozitive de
fixare suplimentare pentru a preveni deplasarea sa. Se poate utiliza un perete rigid (pe care sunt fixate
traductoarele de forță) care are caracteristici diferite, dar care dă rezultate cel puțin la fel de concludente.

6.2.

Propulsia barierei mobile deformabile
În momentul impactului, bariera mobilă deformabilă nu trebuie să mai fie supusă acțiunii niciunui dispozitiv
suplimentar de propulsare sau de ghidare. Aceasta trebuie să ajungă la obstacol parcurgând o traiectorie
perpendiculară până la suprafața peretelui dinamometric. Alinierea la impact trebuie să se facă cu o toleranță
de 10 mm.

6.3.

Instrumente de măsurare

6.3.1.

Turație
Viteza de impact trebuie să fie de 35 ± 0,5 km/h. Instrumentul utilizat pentru înregistrarea vitezei de impact
are o precizie în limita a 0,1 %.

6.3.2.

Sarcini
Instrumentele de măsurat trebuie să respecte specificațiile din ISO 6487:1987.
CFC pentru toate blocurile:

60 Hz

CAC pentru blocurile 1 și 3:

200 kN

CAC pentru blocurile 4, 5 și 6:

100 kN

CAC pentru blocul 2:

200 kN
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6.3.3.

Accelerația

6.3.3.1.

Accelerația pe direcția deplasării se măsoară în trei poziții diferite pe cărucior, una centrală și câte una pe
ambele părți, în puncte care nu sunt susceptibile să se deformeze.

6.3.3.2.

Accelerometrul central este amplasat la o distanță de cel mult 500 mm față de centrul de greutate al barierei
mobile deformabile și se află într-un plan longitudinal vertical situat la ± 10 mm de centrul de greutate al
barierei mobile deformabile.

6.3.3.3.

Accelerometrele laterale sunt situate la aceeași înălțime ± 10 mm și la aceeași distanță față de suprafața din
față a barierei mobile deformabile ± 20 mm.

6.3.3.4.

Echipamentul respectă ISO 6487:1987, cu următoarele specificații:
CFC 1 000 Hz (înainte de integrare)
CAC 50 g

6.4.

Specificații generale privind bariera

6.4.1.

Caracteristicile individuale ale fiecărei bariere sunt conforme cu dispozițiile de la punctul 1 din prezenta
anexă și se înregistrează.

6.5.

Specificații generale privind elementul de impact

6.5.1.

Adecvarea elementului de impact în ceea ce privește cerințele încercării dinamice este confirmată atunci
când ieșirile din cele șase plăci ale traductoarelor de forțe produc fiecare semnale care să respecte cerințele
menționate în prezenta anexă.

6.5.2.

Elementele de impact poartă numere de serie consecutive care sunt ștampilate, gravate sau fixate permanent
în alt mod, din care pot fi deduse loturile pentru blocurile individuale și data fabricației.

6.6.

Procedura de prelucrare a datelor

6.6.1.

Date brute: La momentul T = T0, trebuie eliminate din date toate deviațiile. Metoda de eliminare a deviațiilor
se înregistrează în raportul de încercare.

6.6.2.

Filtrarea

6.6.2.1.

Datele brute vor fi filtrate înainte de prelucrare/calculare.

6.6.2.2.

Datele provenite de la accelerometrul pentru integrare vor fi filtrate prin CFC 180, ISO 6487:1987.

6.6.2.3.

Datele provenite de la accelerometru și destinate calculării impulsului vor fi filtrate prin CFC 60,
ISO 6487:1987.

6.6.2.4.

Datele provenite de la traductorul de forță vor fi filtrate prin CFC 60, ISO 6487:1987.

6.6.3.

Calcularea deformării feței barierei mobile deformabile

6.6.3.1.

Datele provenite de la toate cele trei accelerometre în mod individual (după filtrarea prin CFC 180) vor fi
integrate de două ori pentru a obține deformarea elementului deformabil al barierei.

6.6.3.2.

Condițiile inițiale pentru deformare sunt:

6.6.3.2.1.

Viteza = viteza de impact (măsurată de dispozitivul de măsurare a vitezei)

6.6.3.2.2.

deformarea = 0

6.6.3.3.

Deformarea pe partea stângă, linia de mijloc și pe partea dreaptă a barierei deformabile mobile va fi schițată
pe un grafic în funcție de timp.
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6.6.3.4.

Deformarea maximă calculată de fiecare din cele trei accelerometre ar trebui să nu difere cu mai mult de
10 mm. Dacă nu este cazul, ar trebui îndepărtată valoarea atipică și verificată diferența dintre deformările
calculate de cele două accelerometre rămase pentru a se asigura că diferența se încadrează în limita de
10 mm.

6.6.3.5.

În cazul în care deformările, măsurate pe partea stângă, pe partea dreaptă și pe mijlocul accelerometrelor, se
încadrează în limita de 10 mm, atunci trebuie folosită media accelerației celor trei accelerometre pentru a
calcula deformarea feței barierei.

6.6.3.6.

În cazul în care deformarea a doar două accelerometre îndeplinește cerința de 10 mm, atunci trebuie folosită
media accelerației acestor două accelerometre pentru a calcula deformarea feței barierei.

6.6.3.7.

În cazul în care deformările calculate de toate cele trei accelerometre (pe partea stângă, pe partea dreaptă și
pe mijloc) NU se încadrează în limita de 10 mm, atunci datele brute trebuie revizuite pentru a determina
cauzele unei asemenea variații mari. În acest caz, casa încercării individuale va determina datele cărui accele
rometru ar trebui folosite pentru a determina deformarea barierei deformabile mobile sau dacă nu poate fi
folosit niciunul dintre rezultatele accelerometrului, caz în care încercarea în vederea omologării trebuie
repetată. În raportul de încercare, trebuie furnizată o explicație completă.

6.6.3.8.

Datele privind timpul mediu de deformare vor fi combinate cu datele privind forța-timpul peretelui de
traductoare de forță pentru a obține rezultatul forță-deformare pentru fiecare bloc.

6.6.4.

Calcularea energiei
Energia absorbită pentru fiecare bloc și pentru întreaga față a barierei mobile deformabile ar trebui calculată
până la valoarea maximă a deformării barierei.

Zt1
En ¼

Fn � dsmean
t0

unde:
t0 este timpul primului contact;
t1 este timpul în care căruciorul se oprește, respectiv unde u = 0;
s este deformarea elementului deformabil al căruciorului calculat în conformitate cu punctul 6.6.3.

6.6.5.

Verificarea datelor privind forța dinamică

6.6.5.1.

Se compară impulsul total, I, calculat din integrarea forței totale pe durata perioadei de contact, cu variația
cantității de mișcare pe durata perioadei respective (M*)V).

6.6.5.2.

Se compară schimbul total de energie cu schimbul din energia cinetică a barierei mobile deformabile, dată
de:
1
EK ¼ MV2i
2
unde Vi este viteza impactului și M masa totală a barierei mobile deformabile
În cazul în care variația cantității de mișcare (M*)V) nu este egală cu impulsul total (I) de ± 5 % sau, în cazul
în care energia totală absorbită (E En) nu este egală cu energia cinetică, EK ± 5, atunci datele încercării trebuie
examinate pentru a determina cauza acestei erori.
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Figura 1
Schița elementului de impact (1)

Figura 2
Capătul de impact

(1) Toate dimensiunile sunt exprimate în milimetri. Toleranțele privind dimensiunile blocurilor permit să se țină seama de dificultățile de
măsurare a fagurilor de aluminiu incomplete. Toleranța privind dimensiunea totală a elementului de impact este mai mică decât cea
pentru blocurile individuale, deoarece blocurile în formă de fagure pot fi ajustate, după caz cu suprapuneri, pentru ca dimensiunile feței
de impact să fie definite mai exact.
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Figura 3
Orientarea fagurelui de aluminiu

Figura 4
Dimensiunea celulelor fagurilor de aluminiu

Figura 5
Schița plăcii din spate
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Figura 6
Fixarea plăcii din spate de dispozitivul de aerisire și de placa din față a căruciorului

Figura 7
Distanța dintre găurile de aerisire ale plăcii din spate
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Marginile superioară și inferioară ale plăcii din spate

Notă: Găurile de fixare de pe marginea inferioară pot fi deschise până la dimensiunile unei fante, după cum
se vede mai jos, pentru a facilita fixarea, cu condiția să fie destul de strânse pentru evitarea desprinderii pe
parcursul încercării de coliziune.

Figura 8
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Figura 9
Cadrul de aerisire

Dispozitivul de aerisire este o structură alcătuită dintr-o placă groasă de 5 mm și lată de 20 mm. Doar
plăcile verticale sunt prevăzute cu nouă găuri de 8 mm în vederea permiterii circulației aerului în plan
orizontal.
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Apendicele 1
CURBELE FORȚĂ-DEFORMARE PENTRU ÎNCERCĂRILE STATICE

Figura 1a
Blocurile 1 & 3

Figura 1b
Blocul 2
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Figura 1c
Blocul 4

Figura 1d
Blocurile 5 & 6
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Apendicele 2
CURBELE FORȚĂ-DEFORMARE PENTRU ÎNCERCĂRILE DINAMICE

Figura 2a
Blocurile 1 & 3

Figura 2b
Blocul 2
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Figura 2c
Blocul 4

Figura 2d
Blocurile 5 & 6
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Figura 2e
Total blocuri
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Apendicele 3
VERIFICAREA BARIEREI MOBILE DEFORMABILE

1.

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul apendice cuprinde o cerință privind verificarea barierei mobile deformabile. Autoritatea de omologare
de tip este responsabilă cu verificarea respectării specificațiilor de către bariera mobilă deformabilă, printr-o
încercare contra unui perete dinamometric susținut de o barieră rigidă fixă.
2.

INSTALARE

2.1.

Zona de încercare
Perimetrul de efectuare a încercării este suficient de mare pentru a cuprinde pista de lansare a barierei mobile
deformabile, bariera rigidă și echipamentul tehnic necesar pentru încercare. La extremitate, la cel puțin 5 metri în
fața barierei rigide, pista trebuie să fie orizontală, plană și netedă.

2.2.

Bariera rigidă fixă și peretele dinamometric

2.2.1. Bariera rigidă constă într-un bloc de beton armat cu o lățime frontală de minimum 3 m și cu o înălțime de
minimum 1,5 m. Grosimea barierei rigide este de așa natură încât masa acestuia să fie de cel puțin 70 de tone.
Partea frontală trebuie să fie verticală, perpendiculară pe axa pistei de lansare și acoperită cu traductoare de forță
capabile să măsoare, în momentul impactului, sarcina totală a fiecărui bloc care constituie elementul de impact al
barierei mobile deformabile. Centrele zonelor de impact sunt aliniate cu cele ale barierei mobile deformabile alese;
conturul acestor suprafețe lasă un spațiu liber de 20 mm între zonele adiacente. Montarea traductoarelor și
suprafețele plane sunt conforme cu normele stabilite în anexa la ISO 6487:1987. În cazul în care se adaugă
protecția suprafeței, aceasta nu degradează răspunsurile traductoarelor.
2.2.2. Bariera rigidă se fixează în sol sau la nivelul solului, dacă este necesar, fiind prevăzută cu dispozitive de oprire
suplimentare pentru a-i limita deplasarea. Se poate utiliza o barieră rigidă echipată cu traductoare de forță care au
caracteristici diferite, dar care dau rezultate cel puțin la fel de concludente.
3.

PROPULSIA BARIEREI MOBILE DEFORMABILE

În momentul impactului, bariera mobilă deformabilă nu trebuie să mai fie supusă acțiunii niciunui dispozitiv
suplimentar de propulsare sau de ghidare. Ea ajunge la obstacolul descriind o traiectorie perpendiculară pe bariera
de coliziune. Alinierea la impact trebuie să se facă cu o toleranță de 10 mm.
4.

INSTRUMENTE DE MĂSURARE

4.1.

Turație
Viteza de impact este de 35 ± 2 km/h. Aparatul utilizat pentru înregistrarea vitezei de impact are o precizie în
limita de 1 %.

4.2.

Sarcini
Instrumentele de măsurat trebuie să respecte specificațiile din ISO 6487:1987.

4.3.

CFC pentru toate blocurile

= 60 Hz

CAC pentru blocurile 1 și 3

= 120 kN

CAC pentru blocurile 4, 5 și 6

= 60 kN

CAC pentru blocul 2

= 140 kN

Accelerația
Accelerația pe direcția longitudinală se măsoară într-un punct care nu se află în curbă. Echipamentul respectă
ISO 6487:1987, cu următoarele specificații:
CFC 1 000 Hz (înainte de integrare)
CFC 60 Hz (după integrare)
CAC 50 g
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5.

SPECIFICAȚIE GENERALĂ PRIVIND BARIERA

5.1.

Caracteristicile individuale ale fiecărei bariere sunt conforme cu dispozițiile de la punctul 1 din anexa 5 și se
înregistrează.

6.

CERINȚE GENERALE PRIVIND TIPUL DE ELEMENT DE IMPACT

6.1.

Adecvarea elementului de impact este confirmată atunci când rezultatele de la fiecare dintre cele șase traductoare
de forță emit semnale conforme cu cerințele indicate la punctul 2.2 din anexa 5, atunci când se înregistrează.

6.2.

Elementele de impact au numere de serie consecutive incluzând data de fabricație.
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ANEXA 6
DESCRIEREA TEHNICĂ A MANECHINULUI DE COLIZIUNE LATERALĂ

1.

OBSERVAȚII GENERALE

1.1.

Manechinul de coliziune laterală prevăzut în prezentul regulament, inclusiv aparatele de măsură și de calibrare,
este descris în schițele tehnice și într-un manual al utilizatorului (1).

1.2.

Dimensiunile și masa manechinului folosit la încercarea de coliziune laterală sunt cele ale unui adult de sex
masculin de percentila de 50 %, fără antebrațe.

1.3.

Manechinul de coliziune laterală constă într-un schelet de metal și plastic acoperit cu cauciuc, material plastic și
spumă care imită carnea.

2.

CONSTRUCȚIE

2.1.

Pentru imaginea generală a manechinului de coliziune laterală, a se vedea schița acestuia din figura 1 și lista
pieselor manechinului în tabelul 1 din prezenta anexă.

2.2.

Capul

2.2.1.

Capul este piesa nr. 1 din figura 1 din prezenta anexă.

2.2.2.

Capul constă într-o carcasă din aluminiu acoperită cu un înveliș flexibil din vinil. Interiorul carcasei este o
cavitate în care sunt amplasate accelerometre triaxiale și balast.

2.2.3.

La îmbinarea dintre cap și gât se află o piesă de înlocuire a unui traductor de forțe. Aceasta poate fi înlocuită cu
un traductor de forțe în partea superioară a gâtului.

2.3.

Gâtul

2.3.1.

Gâtul este piesa nr. 2 din figura 1 din prezenta anexă.

2.3.2.

Gâtul constă într-o piesă de îmbinare cap-gât, o piesă de îmbinare gât-torace și o secțiune mediană care unește
cele două piese între ele.

2.3.3.

Atât piesa de îmbinare cap-gât (piesa nr. 2a), cât și piesa de îmbinare gât-torace (piesa nr. 2c) constau în două
discuri din aluminiu legate prin intermediul unui șurub semisferic și a opt tampoane de cauciuc.

2.3.4.

Secțiunea cilindrică mediană (piesa nr. 2b) este din cauciuc. La ambele capete se află câte un disc de aluminiu al
pieselor de îmbinare mulate în cauciuc.

2.3.5.

Gâtul se montează pe suportul cervical, piesa nr. 2d din figura 1 din prezenta anexă. Acest suport poate fi
înlocuit opțional cu un traductor de forțe amplasat în partea inferioară a gâtului.

2.3.6.

Unghiul dintre cele două fețe ale suportului cervical este de 25°. Având în vedere că blocul scapular este înclinat
cu 5° înspre spate, unghiul rezultant dintre gât și trunchi este de 20°.

2.4.

Umărul

2.4.1.

Umărul este piesa nr. 3 din figura 1 din prezenta anexă.

2.4.2.

Umărul constă într-un bloc scapular, două clavicule și o calotă scapulară din spumă.

(1) Manechinul corespunde specificației manechinului ES-2. În cuprins, numărul schiței tehnice este: Nr. E-AA-DRAWING-LIST-7-25-032,
cu data de 25 iulie 2003. Setul complet de schițe tehnice ES-2 și manualul de utilizare ES-2 sunt depuse la Comisia Economică pentru
Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU), Palais des Nations, Geneva, Elveția și pot fi consultate la cerere la secretariat.
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2.4.3.

Blocul scapular (piesa nr. 3a) constă într-un distanțier din aluminiu, o placă din aluminiu deasupra și o placă din
aluminiu dedesubtul acestuia. Ambele plăci sunt acoperite cu înveliș de politetrafluoroetilen (PTFE).

2.4.4.

Claviculele (piesa nr. 3b), turnate din rășină poliuretanică, sunt concepute să se articuleze pe distanțier.
Claviculele sunt ținute înapoi în poziția lor neutră de două corzi elastice (piesa nr. 3c) care sunt fixate în spatele
blocului scapular. Marginea exterioară a ambelor clavicule este concepută în așa fel încât să permită poziții
standard ale brațului.

2.4.5.

Calota scapulară (piesa nr. 3d) este realizată din spumă poliuretanică cu densitate mică și este fixată pe blocul
scapular.

2.5.

Toracele

2.5.1.

Toracele este piesa nr. 4 din figura 1 din prezenta anexă.

2.5.2.

Toracele constă într-o cutie toracică rigidă și trei module costale identice.

2.5.3.

Cutia toracică (piesa nr. 4a) este fabricată din oțel. Pe suprafața din spate, este montat un separator din oțel și o
placă concavă din rășină poliuretanică (piesa nr. 4b).

2.5.4.

Suprafața superioară a cutiei toracice este înclinată cu 5° înspre spate.

2.5.5.

La partea inferioară a cutiei toracice, este montat un traductor de forță T12 sau un înlocuitor de traductor de
forță (piesa nr. 4j).

2.5.6.

Un modul costal (piesa nr. 4c) constă într-o coastă de oțel acoperită cu o spumă poliuretanică cu structură
alveolară deschisă care imită carnea (piesa nr. 4d), un sistem de ghidare linear (piesa nr. 4e) care unește coasta și
cutia toracică, un amortizor hidraulic (piesa nr. 4f) și un arc amortizor rigid (piesa nr. 4g).

2.5.7.

Sistemul de ghidare liniar (piesa nr. 4e) permite părții sensibile a coastei (piesa nr. 4d) să se deformeze în raport
cu cutia toracică (piesa nr. 4a) și cu latura insensibilă. Ansamblul sistemului de ghidare este echipat cu paliere
lineare cu ace.

2.5.8.

Un resort de reglare este amplasat în ansamblul sistemului de ghidare (piesa nr. 4h).

2.5.9.

Un traductor de deplasare a coastei (piesa nr. 4i) poate fi instalat pe cutia toracică ca parte a sistemului de
ghidare (piesa nr. 4e) și conectat la terminația exterioară a sistemului de ghidare pe partea sensibilă a coastei.

2.6.

Brațele

2.6.1.

Brațele sunt piesa nr. 5 din figura 1 din prezenta anexă.

2.6.2.

Brațele sunt prevăzute cu un schelet din plastic acoperit cu „carne” poliuretanică și cu înveliș din polivinilclorid
(PVC). „Carnea” constă în poliuretan cu densitate înaltă pentru partea superioară și din spumă poliuretanică
pentru partea inferioară.

2.6.3.

Articulația umăr-braț permite ca brațele să formeze cu axul trunchiului unghiuri de 0°, 40° și 90°.

2.6.4.

Articulația umăr-braț permite numai rotirea de flexiune-extensie.

2.7.

Zona lombară a coloanei

2.7.1.

Zona lombară a coloanei vertebrale este piesa nr. 6 din figura 1 din prezenta anexă.

2.7.2.

Zona lombară a coloanei vertebrale constă într-un cilindru solid de cauciuc cu două plăci de îmbinare din oțel
la fiecare capăt și un cablu de oțel în interiorul cilindrului.
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2.8.

Abdomenul

2.8.1.

Abdomenul este piesa nr. 7 din figura 1 din prezenta anexă.

2.8.2.

Abdomenul constă într-o piesă centrală rigidă acoperită cu spumă.

2.8.3.

Partea centrală a abdomenului este un mulaj metalic (piesa nr. 7a). Pe partea superioară a mulajului, este
montată o placă.

2.8.4.

Învelișul (piesa nr. 7b) este realizat din spumă poliuretanică. O placă curbată de cauciuc umplută cu bile de
plumb este integrată în spuma care acoperă ambele părți.

2.8.5.

Între învelișul din spumă poliuretanică și mulajul rigid de fiecare parte a abdomenului, se pot monta fie trei
traductoare de forță (piesa nr. 7c), fie trei unități de înlocuire fără dispozitive de măsurare.

2.9.

Bazinul

2.9.1.

Bazinul este piesa nr. 8 din figura 1 din prezenta anexă.

2.9.2.

Bazinul este format din blocul osului sacru, două aripi iliace, două articulații ale șoldurilor și un înveliș de
spumă imitând carnea.

2.9.3.

Osul sacru (piesa nr. 8a) este format dintr-un bloc metalic umplut cu balast și o placă de metal montată în
partea superioară a acestuia. Pe partea din spate a blocului este prevăzută o cavitate pentru instrumente de
măsurat.

2.9.4.

Aripile iliace (piesa nr. 8b) sunt realizate din rășină poliuretanică.

2.9.5.

Articulațiile șoldurilor (piesa nr. 8c) sunt fabricate din oțel. Ele constau în partea superioară a femurului și o
articulație rotuliană legată la un ax care trece prin punctul „H” al manechinului.

2.9.6.

Partea de carne (piesa nr. 8d) este realizată dintr-un înveliș din polivinilclorid (PVC) umplut cu spumă poliure
tanică. În zona punctului „H”, învelișul este înlocuit cu o spumă poliuretanică cu structură alveolară deschisă
(piesa nr. 8e), susținută de o placă din metal fixată pe aripa iliacă printr-un ax care trece prin articulația
rotuliană.

2.9.7.

Aripile iliace sunt fixate de blocul osului sacru în partea din spate și cuplate împreună la nivelul simfizei
pubiene printr-un traductor de forță (piesa nr. 8f) sau un înlocuitor al acestuia.

2.10.

Picioarele

2.11.

Picioarele sunt reprezentate de piesa nr. 9 din figura 1 din prezenta anexă.

2.11.1. Picioarele constau într-un schelet de metal acoperit cu spumă poliuretanică ce imită carnea și un înveliș din
polivinilclorid (PVC) care imită pielea.
2.11.2. Mulajul din poliuretan de densitate înaltă învelit cu o piele din polivinilclorid (PVC) reprezintă carnea de pe
coapsa piciorului.
2.11.3. Articulația genunchiului și a gleznei permit numai o rotație de flexiune-extensie.
2.12.

Îmbrăcămintea

2.12.1. Îmbrăcămintea nu este prezentată în figura 1 din prezenta anexă.
2.12.2. Îmbrăcămintea este realizată din cauciuc și acoperă umerii, toracele, partea superioară a brațelor, abdomenul și
zona lombară a coloanei vertebrale, precum și partea superioară a bazinului.
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Figura 1
Structura manechinului de coliziune laterală

Tabelul 1
Componentele manechinului de coliziune laterală (a se vedea figura 1)
Piesă

Nr.

Descriere

Număr

1

Capul

1

2

Gâtul

1

2a

Îmbinarea cap-gât

1
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Nr.
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Descriere

Număr

2b

Secțiunea centrală

1

2c

Îmbinarea gât-torace

1

2d

Suportul cervical

1

3

Umărul

1

3a

Blocul scapular

1

3b

Claviculele

2

3c

Coardă elastică

2

3d

Calota scapulară din spumă

1

4

Toracele

1

4a

Ansamblul cutie toracică-coloană vertebrală

1

4b

Placa dorsală (curbată)

1

4c

Modul costal

3

4d

Coastă acoperită cu carne

3

4e

Ansamblul piston-cilindru

3

4f

Amortizor

3

4g

Arcul amortizor

3

4h

Arcul de reglaj

3

4i

Traductorul de deplasare

3

4j

Traductorul de forță T12 sau înlocuitorul de traductor de forță

1

5

Brațul

2

6

Zona lombară a coloanei

1

7

Abdomenul

1

7a

Carcasa centrală

1

7b

Înveliș care imită carnea

1

7c

Traductorul de forță

3

8

Bazinul

1

8a

Blocul sacral

1

8b

Aripile iliace

2

8c

Articulația șoldului

2
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Descriere

Număr

8d

Înveliș care imită carnea

1

8e

Blocul de spumă la punctul „H”

2

8f

Traductorul de forță sau înlocuitorul de traductor de forță

1

9

Membrul inferior

2

10

Îmbrăcămintea

1

3.

ASAMBLAREA MANECHINULUI

3.1.

Cap-gât

3.1.1.

Cuplul de strângere a șuruburilor semisferice pentru asamblarea gâtului este de 10 Nm.

3.1.2.

Ansamblul de traductoare de forță ale părții superioare a gâtului este montat pe placa piesei de îmbinare cap-gât
a gâtului cu patru șuruburi.

3.1.3.

Placa cervicală de îmbinare torace-gât se fixează pe suportul cervical cu patru șuruburi.

3.2.

Gât-umăr-torace

3.2.1.

Suportul cervical se fixează pe blocul scapular cu patru șuruburi.

3.2.2.

Blocul scapular se fixează pe suprafața superioară a cutiei toracică cu trei șuruburi.

3.3.

Umăr-braț

3.3.1.

Brațele se fixează și se reglează pe claviculele umărului cu un șurub și un rulment axial. Șurubul se strânge
pentru ca brațele să suporte o accelerație de 1-2 g.

3.4.

Torace-zona lombară a coloanei-abdomen

3.4.1.

Modulele costale se montează în torace pe partea impactului.

3.4.2.

Se montează, pe partea inferioară a blocului toracic cu două șuruburi, un adaptor pentru zona lombară a
coloanei vertebrale la traductorul de forță T12 sau la înlocuitorul traductorului de forță.

3.4.3.

Adaptorul pentru zona lombară a coloanei vertebrale se fixează pe placa superioară a zonei lombare a coloanei
cu patru șuruburi.

3.4.4.

Partea superioară a mulajului abdominal central este prinsă între adaptorul pentru zona lombară a coloanei
vertebrale și placa superioară a zonei lombare a coloanei vertebrale.

3.4.5.

Traductoarele de forță abdominale se vor amplasa pe partea impactului.

3.5.

Zona lombară a coloanei vertebrale-bazin-picioare

3.5.1.

Zona lombară a coloanei vertebrale este montată pe placa de acoperire a blocului sacral cu trei șuruburi. În
cazul folosirii traductorului de forță pentru zona lombară inferioară a coloanei vertebrale, se folosesc patru
șuruburi.
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3.5.2.

Placa de fond a zonei lombare a coloanei se fixează pe blocul osului sacru al bazinului cu trei șuruburi.

3.5.3.

Picioarele se fixează pe partea superioară a articulației dintre șold și femur cu un șurub.

3.5.4.

Articulațiile genunchiului și ale gleznei pot fi ajustate pentru a le permite să suporte o accelerație de 1-2 g.

4.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

4.1.

Masa

4.1.1.

Masa componentelor principale ale manechinului este prezentată în tabelul 2 din prezenta anexă.

10.7.2015

Tabelul 2
Masa pieselor manechinului
Piesa
(parte a corpu
lui)

Masa
(kg)

Toleranța
± (kg)

Componența normală

Capul

4,0

0,2

Capul complet, inclusiv accelerometrul triaxial și traductorul de forță din
partea superioară a gâtului sau un înlocuitor al acestuia

Gâtul

1,0

0,05

Gâtul, fără suportul cervical

22,4

1,0

Suportul cervical, calota scapulară, blocul scapular, șuruburile de fixare a
brațului, cutia toracică, placa din spate a trunchiului, modulele costale,
traductoarele de deformare a coastei, traductorul de forță pentru placa
din spate a trunchiului sau înlocuitorul acestuia, traductorul de forță
T12 sau înlocuitorul acestuia, mulajul central abdominal, traductoarele
de forță pentru abdomen, 2/3 din îmbrăcăminte

Brațul (fiecare)

1,3

0,1

Brațul superior, inclusiv placa de poziționare a brațului (pentru fiecare)

Abdomenul și
zona lombară
a coloanei ver
tebrale

5,0

0,25

Învelișul de „carne” al abdomenului și zona lombară a coloanei verte
brale

Bazinul

12,0

0,6

Blocul osului sacru, placa de fixare a zonei lombare a coloanei verte
brale, articulațiile rotuliene ale șoldului, capetele femururilor, oasele
iliace, traductorul de forță pelvian, învelișul care imită carnea pe bazin,
1/3 din îmbrăcăminte

Piciorul (fie
care)

12,7

0,6

Laba piciorului, gambă și șold, „carnea” până la articulația cu partea su
perioară a femurului (pentru fiecare)

Total manechin

72,0

1,2

Toracele

4.2.

Dimensiuni principale

4.2.1.

Dimensiunile principale ale manechinului de coliziune laterală (inclusiv îmbrăcămintea), pe baza figurii 2 din
prezenta anexă, sunt precizate în tabelul 3 din prezenta anexă.
Dimensiunile sunt măsurate fără îmbrăcăminte.
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Figura 2
Dimensiunile principale ale manechinului
(A se vedea tabelul 3)

Tabelul 3
Principalele dimensiuni ale manechinului
Nr.

1

Parametru

Înălțimea în poziție așezat

Dimensiune (mm)

909 ± 9
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Nr.

Parametru

10.7.2015
Dimensiune (mm)

2

De la scaun până la articulația umărului

565 ± 7

3

De la scaun până la partea inferioară a cutiei toracice

351 ± 5

4

De la scaun până la articulația coapsei (centrul șurubului)

100 ± 3

5

De la talpă până la scaun în poziție așezat

442 ± 9

6

Lățimea capului

155 ± 3

7

Lățimea umăr/braț

470 ± 9

8

Lățimea toracelui

327 ± 5

9

Lățimea abdomenului

290 ± 5

10

Lățimea bazinului

355 ± 5

11

Adâncimea capului

201 ± 5

12

Adâncimea toracelui

276 ± 5

13

Adâncimea abdomenului

199 ± 5

14

Adâncimea bazinului

240 ± 5

15

De la spatele șezutului până la articulația coapsei (centrul șurubului)

155 ± 5

16

De la spatele șezutului până la partea din față a genunchiului

606 ± 9

5.

OMOLOGAREA MANECHINULUI

5.1.

Partea de impact

5.1.1.

În funcție de partea vehiculului care suportă impactul, părțile manechinului trebuie omologate pentru partea
stângă sau pentru partea dreaptă.

5.1.2.

Configurațiile manechinului în ceea ce privește direcția de montare a modulelor costale și localizarea traduc
torilor de forță abdominali se adaptează în funcție de partea impactului.

5.2.

Instrumentele de măsură

5.2.1.

Toate aparatele de măsură trebuie etalonate conform cerințelor documentației prevăzute la punctul 1.1 din
prezenta anexă.

5.2.2.

Toate canalele de măsurare trebuie să fie conforme cu ISO 6487:2000 sau cu specificațiile privind canalele de
înregistrare a datelor SAE J211 (martie 1995).

5.2.3.

Numărul minim de canale necesar pentru respectarea prezentului regulament este de 10:
Accelerările capului (3),
Deplasările coastelor (3),
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Forțe exercitate asupra abdomenului (3) și
Forțe exercitate asupra simfizei pubiene (1).
5.2.4.

Sunt disponibile mai multe canale suplimentare (38) de măsurat:
Forțe exercitate asupra părții superioare a gâtului (6),
Forțe exercitate asupra părții inferioare a gâtului (6),
Forțe exercitate asupra claviculelor (3),
Forțe exercitate asupra plăcii dorsale a trunchiului (4),
Accelerări T1 (3),
Accelerări T2 (3),
Accelerările coastelor (6, câte două pe fiecare coastă),
Forțe exercitate asupra coloanei vertebrale T12 (4),
Forțe exercitate asupra părții inferioare a zonei lombare (3),
Accelerările pelvisului (3) și
Forțe exercitate asupra femurului (6).
Patru canale suplimentare de indicare a poziției sunt disponibile, în mod opțional:
Rotațiile toracelui (2) și
Rotațiile pelvisului (2).

5.3.

Control vizual

5.3.1.

Toate piesele manechinului trebuie controlate vizual pentru eventuale defecțiuni și, dacă este necesar, înlocuite
înaintea încercării de omologare.

5.4.

Organizarea generală a încercării

5.4.1.

Figura 3 din prezenta anexă descrie organizarea încercării pentru toate încercările de omologare efectuate asupra
manechinului de coliziune laterală.

5.4.2.

Organizarea încercării de omologare și procedurile de încercare sunt conforme cu specificațiile și cerințele
documentației menționate la punctul 1.1.

5.4.3.

Încercările pentru cap, gât, torace și zona lombară sunt efectuate asupra părților dezasamblate ale manechinului.

5.4.4.

Încercările pentru umăr, abdomen și bazin sunt realizate asupra manechinului asamblat complet (fără
îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie de corp). Pentru aceste încercări, manechinul este așezat pe o suprafață
plană, cu două foi de politetrafluoroetilen (PTFE) cu o grosime mai mică sau egală cu 2 mm plasate între
manechin și suprafața plană.

5.4.5.

Toate părțile care trebuie omologate ar trebui păstrate în camera de încercare pe o perioadă de cel puțin patru
ore la o temperatură cuprinsă între 18 și 22 °C și o umiditate relativă cuprinsă între și 10 și 70 % inclusiv
înainte de încercare.

5.4.6.

Intervalul între două încercări de omologare pentru aceeași parte ar trebui să fie de cel puțin 30 de minute.

5.5.

Capul

5.5.1.

Componentele dezasamblate ale capului, inclusiv înlocuitorul traductorului de forță din partea superioară a
gâtului, sunt omologate în urma unei încercări în care capul este lăsat să cadă de la 200 ± 1 mm pe o suprafață
de impact plană și rigidă.
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5.5.2.

Unghiul dintre suprafața de impact și planul sagital median al capului este de 35° ± 1°, permițând un impact al
părții superioare a capului (acest lucru poate fi realizat printr-un echipament de legare sau printr-un suport de
atârnare a capului cu masa de 0,075 ± 0,005 kg).

5.5.3.

Accelerația maximă rezultantă a capului, filtrată conform ISO 6487:2000 prin utilizarea CFC 1000, ar trebui să
aibă valori cuprinse între 100 g și 150 g inclusiv.

5.5.4.

Performanța capului poate fi ajustată pentru a respecta cerințele, prin modificarea caracteristicilor de frecare ale
interfeței piele-craniu [de exemplu, prin aplicare de pudră de talc sau prin pulverizare de spray de politetrafluo
roetilen (PTFE)].

5.6.

Gâtul

5.6.1.

Piesa de îmbinare cap-gât a gâtului se montează pe un cap fals omologat special cu o greutate de 3,9 ± 0,05 kg
(a se vedea figura 6), cu ajutorul unei plăci de îmbinare cu o grosime de 12 mm și o masă de 0,205 ± 0,05 kg.

5.6.2.

Capul fals și gâtul se montează inversat pe partea inferioară a unui pendul de flexiune cervicală (1) care permite
deplasarea laterală a sistemului.

5.6.3.

Pendulul cervical se echipează cu un accelerometru uniaxial în funcție de specificațiile privind pendulul cervical
(a se vedea figura 5).

5.6.4.

Pendulul cervical ar trebui lăsat să cadă liber de la o înălțime prevăzută pentru a atinge o viteză de impact de
3,4 ± 0,1 m/s măsurată la nivelul accelerometrului.

5.6.5.

Se reduce viteza pendulului cervical de la viteza de impact la zero, cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător (2),
astfel cum se descrie în specificațiile privind pendulul cervical (a se vedea figura 5), ceea ce duce la o schimbare
a raportului viteză/timp în cadrul limitelor menționate în figura 7 și în tabelul 4 din prezenta anexă.
Toate canalele de măsură trebuie să fie înregistrate în conformitate cu specificațiile privind canalele de
înregistrare a datelor ISO 6487:2000 sau SAE J211 (martie 1995) și filtrate digital conform ISO 6487:2000 cu
utilizarea CFC 180 sau SAE J211:1995 cu utilizarea CFC 180. Decelerarea pendulului trebuie filtrată utilizând
ISO 6487:2000 CFC 60 sau SAE J211:1995 CFC 60.

Tabelul 4
Raportul viteză/timp al pendulului pentru încercarea de omologare a gâtului
Limita superioară timp (s)

Viteza (m/s)

Limita inferioară timp (s)

Viteza (m/s)

0,001

0,0

0

– 0,05

0,003

– 0,25

0,0025

– 0,375

0,014

– 3,2

0,0135

– 3,7

0,017

– 3,7

5.6.6.

Unghiul maxim de flexiune a capului fals în raport cu pendulul (unghiul dθA + dθC în figura 6) ar trebui să fie
situat între 49,0 și 59,0 grade inclusiv și ar trebui să apară între 54,0 și 66,0 m/s inclusiv.

5.6.7.

Deplasările maxime ale centrului de gravitate al capului fals măsurate în unghiul dθA și dθB (a se vedea figura 6)
ar trebui să fie: unghiul de la bază din față al pendulului dθA situat între 32,0 și 37,0 grade inclusiv în intervalul
53,0-63,0 ms inclusiv, iar unghiul de la bază din spate al pendulului dθB situat între la 0,81 * (unghiul dθA) +
1,75 și 0,81 * (unghiul dθA) + 4,25 grade inclusiv în intervalul 54,0-64,0 ms inclusiv.

(1) Pendulul cervical corespunde celui prevăzut în Regulamentul Federal nr. 49 CFR al Statelor Unite. La capitolul V partea 572.33 (ediția
10-1-00) (a se vedea, de asemenea, figura 5).
(2) Se recomandă folosirea fagurelui de 3 inch (a se vedea figura 5).
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5.6.8.

Performanța gâtului poate fi ajustată prin înlocuirea celor opt tampoane cu secțiune circulară cu tampoane cu o
duritate Shore diferită.

5.7.

Umărul

5.7.1.

Lungimea corzii elastice ar trebui ajustată astfel încât, pentru a mișca clavicula înspre înainte, să fie necesară o
forță cu valori cuprinse între 27,5 N și 32,5 N, aplicată în față la 4 ± 1 mm de la marginea exterioară a
claviculei și în același plan cu deplasarea acesteia.

5.7.2.

Manechinul se așază pe o suprafață plană, orizontală și rigidă fără suport pentru spate. Toracele se poziționează
vertical, iar brațele trebuie așezate în unghi de 40° ± 2° înspre înainte față de verticală. Picioarele se poziționează
orizontal.

5.7.3.

Elementul de impact este un pendul cu o masă de 23,4 ± 0,2 kg și un diametru de 152,4 ± 0,25 mm, cu o rază
de rotunjire de 12,7 mm (1). Elementul de impact este suspendat de un suport rigid prin patru fire metalice, cu
linia mediană a elementului de impact aflată la cel puțin 3,5 m sub suportul rigid (a se vedea figura 4).

5.7.4.

Elementul de impact este echipat cu un accelerometru sensibil în direcția impactului și amplasat pe axa
elementului de impact.

5.7.5.

Elementul de impact ar trebui să lovească liber umărul manechinului cu o viteză de impact de 4,3 ± 0,1 m/s.

5.7.6.

Direcția de impact este perpendiculară pe axa anterior-posterior a manechinului și axa elementului de impact
coincide cu axa pivotului părții superioare a brațului.

5.7.7.

Accelerația maximă a elementului de impact, filtrată conform ISO 6487:2000 cu utilizarea CFC 180, trebuie să
aibă valori cuprinse între 7,5 și 10,5 g inclusiv.

5.8.

Brațele

5.8.1.

Pentru brațe nu este prevăzută nicio procedură de omologare dinamică.

5.9.

Toracele

5.9.1.

Fiecare modul costal se omologhează separat.

5.9.2.

Modulul costal se poziționează vertical într-un dispozitiv de încercare pentru cădere, iar cilindrul costal se
fixează bine în acesta.

5.9.3.

Elementul de impact este o masă în cădere liberă de 7,78 ± 0,01 kg, care prezintă o față plană și un diametru de
150 ± 2 mm.

5.9.4.

Axa mediană a elementului de impact ar trebui să fie aliniată cu axa mediană a sistemului de ghidare a coastei.

5.9.5.

Forța impactului depinde de înălțimea de la care cade elementul de impact, respectiv 815, 204 și 459 mm.
Aceste valori ale înălțimii determină viteze de aproximativ 4, 2 și, respectiv, 3 m/s. Înălțimile de la care cade
elementul de impact ar trebui respectate cu o precizie de 1 %.

5.9.6.

Deplasarea coastei ar trebui măsurată, de exemplu, folosind traductorul de deplasare propriu al coastei.

5.9.7.

Cerințele de omologare pentru coaste sunt prezentate în tabelul 5 din prezenta anexă.

5.9.8.

Performanța modulului costal poate fi ajustată prin înlocuirea arcului de reglare din interiorul cilindrului cu
unul cu o rigiditate diferită.

(1) Pendulul corespunde celui prevăzut în Regulamentul Federal nr. 49 CFR al Statelor Unite, la capitolul V partea 572.36 litera (a)
(ediția 10-1-00) (a se vedea, de asemenea, figura 4).
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Tabelul 5
Cerințe privind omologarea modulului costal complet

5.10.

Succesiunea încercărilor

Înălțimea de la care cade
elementul de impact
(precizie 1 %) (mm)

Deplasarea minimă (mm)

Deplasarea maximă (mm)

1

815

46,0

51,0

2

204

23,5

27,5

3

459

36,0

40,0

Zona lombară a coloanei

5.10.1. Zona lombară a coloanei se fixează pe capul fals omologat special având o masă de 3,9 ± 0,05 kg (a se vedea
figura 6) cu ajutorul unei plăci de îmbinare cu o grosime de 12 mm și o greutate de 0,205 ± 0,05 kg.
5.10.2. Capul fals și zona lombară a coloanei se fixează în sens invers pe partea inferioară a pendulului cervical (1) care
permite o mișcare laterală a sistemului.
5.10.3. Pendulul cervical este echipat cu un accelerometru uniaxial în conformitate cu specificațiile privind pendulul
cervical (a se vedea figura 5).
5.10.4. Pendulul cervical ar trebui lăsat să cadă liber de la o înălțime prevăzută pentru a atinge o viteză de impact de
6,05 ± 0,1 m/s măsurată la nivelul accelerometrului.
5.10.5. Se reduce viteza pendulului cervical de la viteza de impact la zero, cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător (2),
astfel cum se descrie în specificațiile privind pendulul cervical (a se vedea figura 5), ceea ce duce la o schimbare
a raportului viteză/timp în cadrul limitelor menționate în figura 8 și în tabelul 6 din prezenta anexă. Toate
canalele de măsură trebuie să fie înregistrate în conformitate cu specificațiile privind canalele de înregistrare a
datelor ISO 6487:-2000 sau SAE J211 (martie 1995) și filtrate digital conform ISO 6487:2000 cu utilizarea
CFC 180 sau SAE J211:1995 cu utilizarea CFC 180. Decelerarea pendulului trebuie filtrată utilizând
ISO 6487:2000 CFC 60 sau SAE J211:1995 CFC 60.

Tabelul 6
Raportul viteză/timp al pendulului cervical pentru încercarea de omologare a zonei lombare a coloanei
vertebrale
Limita superioară de timp
[s]

Viteza [m/s]

Limita inferioară de timp [s]

Viteza [m/s]

0,001

0,0

0

– 0,05

0,0037

– 0,2397

0,0027

– 0,425

0,027

– 5,8

0,0245

– 6,5

0,03

– 6,5

5.10.6 Unghiul maxim de flexiune a capului fals în raport cu pendulul (unghiul dθA + dθC în figura 6) ar trebui să fie
situat între 45,0° și 59,0° inclusiv și ar trebui să apară între 39,0 și 66,0 ms inclusiv.
5.10.7. Deplasările maxime ale centrului de gravitate al capului fals măsurate în unghiul dθA și dθB (a se vedea figura 6)
ar trebui să fie: unghiul de la bază din față al pendulului dθA ar trebui să fie situat între 31,0° și 37,0° inclusiv
în intervalul 44,0-52,0 ms inclusiv, iar unghiul de la bază din spate al pendulului dθB ar trebui să fie situat între
la 0,8 * (unghiul dθA) + 2,00 și 0,8 * (unghiul dθA) + 4,25 grade inclusiv în intervalul 44,0-52,0 ms inclusiv.
(1) Pendulul cervical corespunde celui prevăzut în Regulamentul Federal nr. 49 CFR al Statelor Unite, la capitolul V partea 572.33
(ediția 10-1-00) (a se vedea, de asemenea, figura 5).
(2) Se recomandă folosirea fagurelui de 6 inch (a se vedea figura 5).
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5.10.8. Performanța zonei lombare a coloanei vertebrale poate fi ajustată prin schimbarea tensiunii din cablul coloanei
vertebrale.
5.11.

Abdomenul

5.11.1. Manechinul se așază pe o suprafață plană, orizontală și rigidă fără suport pentru spate. Toracele este poziționat
vertical, în timp ce brațele și picioarele sunt poziționate orizontal.
5.11.2. Elementul de impact este un pendul cu o masă de 23,4 ± 0,2 kg și un diametru de 152,4 ± 0,25 mm, cu o rază
de rotunjire de 12,7 mm (1). Elementul de impact este suspendat de un suport rigid prin opt fire metalice, cu
linia mediană a elementului de impact situată cu cel puțin 3,5 m mai jos de suportul rigid (a se vedea figura 4).
5.11.3. Elementul de impact este echipat cu un accelerometru sensibil în direcția impactului și amplasat pe axa
elementului de impact.
5.11.4. Pendulul este echipat cu un element de impact sub formă de „suport pentru braț” orizontal de 1,0 ± 0,01 kg.
Masa totală a elementului de impact sub formă de „suport pentru braț” este de 24,4 ± 0,21 kg. Suportul rigid
pentru braț are o înălțime de 70 ± 1 mm, o lățime de 150 ± 1 mm și ar trebui să poată penetra cel puțin
60 mm în abdomen. Linia mediană a pendulului coincide cu centrul suportului pentru braț.
5.11.5. Elementul de impact trebuie să lovească liber abdomenul manechinului cu o viteză de impact de 4,0 ± 0,1 m/s.
5.11.6. Direcția de impact este perpendiculară pe axa anterior-posterior a manechinului și axa elementului de impact
este aliniată cu centrul traductorului de forță abdominal median.
5.11.7. Forța maximă a elementului de impact, obținută din accelerația elementului de impact filtrată conform
ISO 6487:2000 folosind CFC 180 și înmulțită cu masa elementului de impact/suportului pentru braț ar trebui
să aibă valori cuprinse între 4,0 și 4,8 kN și să apară între 10,6 și 13,0 ms inclusiv.
5.11.8. Seriile cronologice forță-timp măsurate de trei traductoare abdominale de forță trebuie însumate și filtrate
conform ISO 6487:2000 folosind CFC 600. Forța maximă a acestei sume trebuie să aibă valori cuprinse
între 2,2 și 2,7 kN și să apară între 10,0 și 12,3 ms.
5.12.

Bazinul

5.12.1. Manechinul se așază pe o suprafață plană, orizontală și rigidă fără suport pentru spate. Toracele este poziționat
vertical, în timp ce brațele și picioarele sunt poziționate orizontal.
5.12.2. Elementul de impact este un pendul cu o masă de 23,4 ± 0,2 kg și un diametru de 152,4 ± 0,25 mm, cu o rază
de rotunjire de 12,7 mm (2). Elementul de impact este suspendat de un suport rigid prin opt fire metalice, cu
linia mediană a elementului de impact situată cu cel puțin 3,5 m mai jos de suportul rigid (a se vedea figura 4).
5.12.3. Elementul de impact este echipat cu un accelerometru sensibil în direcția impactului și amplasat pe axa
elementului de impact.
5.12.4. Elementul de impact trebuie să lovească liber bazinul manechinului cu o viteză de impact de 4,3 ± 0,1 m/s.
5.12.5. Direcția de impact este perpendiculară pe axa anterior-posterior a manechinului și axa elementului de impact
este aliniată cu centrul plăcii posterioare a punctului „H”.
5.12.6. Forța maximă a elementului de impact, obținută din accelerația elementului de impact filtrată conform
ISO 6487:2000 folosind CFC 180 și înmulțită cu masa elementului de impact ar trebui să aibă valori cuprinse
între 4,4 și 5,4 kN și să apară între 10,3 și 15,5 ms inclusiv.
5.12.7. Forța simfizei pubiene, filtrată conform ISO 6487:2000 folosind CFC 600, ar trebui să aibă valori cuprinse
între 1,04 și 1,64 kN inclusiv și să apară între 9,9 și 15,9 ms inclusiv.
(1) Pendulul corespunde celui prevăzut în Regulamentul Federal nr. 49 CFR al Statelor Unite, la capitolul V partea 572.36 litera (a)
(ediția 10-1-00) (a se vedea, de asemenea, figura 4).
(2) Pendulul corespunde celui prevăzut în Regulamentul Federal nr. 49 CFR al Statelor Unite, la capitolul V partea 572.36 litera (a)
(ediția 10-1-00) (a se vedea, de asemenea, figura 4).
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Picioarele

5.13.1. Pentru picioare nu este prevăzută nicio procedură de certificare dinamică.

Figura 3
Imagine de ansamblu asupra asamblării manechinului de coliziune laterală pentru încercarea de
omologare

Figura 4
Suspendarea elementului de impact a pendulului de 23,4 kg
Stânga:

patru fire metalice (fără firele încrucișate)

Dreapta:

opt fire metalice
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Figura 5
Raportul decelerare/timp al pendulului pentru încercarea de omologare a gâtului

Figura 6
Raportul decelerare/timp al pendulului pentru încercarea de omologare a zonei lombare a coloanei
vertebrale
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Figura 7
Raportul viteză/timp al pendulului pentru încercarea de omologare a gâtului

Figura 8
Raportul viteză/timp al pendulului pentru încercarea de omologare a zonei lombare a coloanei
vertebrale
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ANEXA 7
INSTALAREA MANECHINULUI DE COLIZIUNE LATERALĂ

1.

OBSERVAȚII GENERALE

1.1.

Manechinul pentru încercarea de coliziune laterală astfel cum este descris în anexa 6 la prezentul regulament
trebuie folosit în conformitate cu următoarea procedură de instalare.

2.

INSTALARE

2.1.

Se ajustează articulațiile genunchilor și ale gleznelor pentru a susține partea inferioară a piciorului și laba
piciorului atunci când acesta este întins orizontal (1-2 g).

2.2.

Se verifică dacă manechinul este adaptat pentru direcția dorită a impactului.

2.3.

Se îmbracă manechinul cu articole de lenjerie de corp ajustate, din bumbac elastic, compuse dintr-o bluză cu
mâneci scurte și pantaloni până la jumătatea gambei.

2.4.

Fiecare picior este încălțat cu un pantof.

2.5.

Se amplasează manechinul în scaunul din față pe partea impactului, conform specificațiilor privind procedura de
încercare la coliziune laterală.

2.6.

Planul de simetrie al manechinului trebuie să coincidă cu planul median vertical al poziției pe scaun specificate.

2.7.

Bazinul manechinului trebuie să fie poziționat astfel încât o linie laterală care trece prin punctele „H” ale
manechinului să fie perpendiculară pe planul median longitudinal al scaunului. Linia care trece prin punctele „H”
ale manechinului trebuie să fie orizontală, cu un unghi de înclinare maxim de ± 2° (1).
Poziția corectă a bazinului manechinului poate fi verificată în raport cu punctul „H” cu ajutorul găurilor M3 în
plăcile din spate ale punctului „H”, pe fiecare parte a bazinului manechinului ES-2. Găurile M3 sunt indicate prin
mențiunea „Hm”. Mențiunea respectivă ar trebui să fie amplasată într-un cerc cu raza de 10 mm în jurul punctului
„H” al manechinului.
Poziția corectă a bazinului manechinului

2.8.

Partea superioară a trunchiului trebuie înclinată în față și apoi sprijinită bine pe spătarul scaunului (a se vedea
nota 1). Umerii manechinului trebuie să fie poziționați la maximum în spate.

2.9.

Independent de poziția în care este așezat manechinul, unghiul dintre brațul superior și linia de referință trunchibraț pe fiecare parte este de 40° ± 5°. Linia de referință trunchi-braț este definită ca intersecție a planului
tangențial la suprafața frontală a coastelor cu planul vertical longitudinal al manechinului care conține brațul.

2.10. Pentru poziția de ședere a conducătorului auto, fără a provoca mișcări ale bazinului sau trunchiului, se amplasează
laba piciorului drept al manechinului pe pedala de accelerație neacționată, cu călcâiul sprijinit pe podea cât mai în
față posibil. Se poziționează laba piciorului stâng perpendicular pe partea inferioară a piciorului, cu călcâiul
sprijinit pe podea în aceeași linie laterală ca și călcâiul drept. Genunchii manechinului se poziționează în așa fel
încât suprafețele lor exterioare să se afle la o distanță de 150 ± 10 mm de planul de simetrie al manechinului.
Dacă este posibil și în limita acestei poziții, plasați manechinul în contact cât mai strâns cu perna scaunului.
2.11. Pentru alte poziții de ședere, fără a provoca mișcări ale bazinului sau ale trunchiului, se sprijină călcâiele
manechinului pe podea, cât mai în față posibil, fără a comprima perna scaunului mai mult decât o face greutatea
picioarelor. Genunchii manechinului se poziționează în așa fel încât suprafețele lor exterioare să se afle la o
distanță de 150 ± 10 mm de planul de simetrie al manechinului.

(1) Manechinul poate fi echipat cu senzori de înclinație în torace și pelvis. Aceste instrumente pot ajuta la obținerea poziției dorite.
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ANEXA 8
ÎNCERCARE PARȚIALĂ

1.

SCOP

Scopul acestor încercări este de a verifica dacă vehiculele modificate prezintă cel puțin caracteristici identice
(sau mai bune) de absorbție a energiei în comparație cu tipul de vehicule omologate conform prezentului
regulament.
2.

PROCEDURI ȘI INSTALĂRI

2.1.

Încercări de referință

2.1.1.

Folosind materialele de căptușire inițiale, încercate în timpul omologării de tip a vehiculului, montate în noua
structură laterală a vehiculului care urmează să fie omologat, se efectuează două încercări dinamice, utilizând
două elemente de impact diferite (figura 1).

2.1.1.1. Elementul de impact sub formă de cap, definit la punctul 3.1.1 de mai jos, trebuie să lovească cu o viteză de
24,1 km/h zona lovită de capul EUROSID în timpul omologării vehiculului. Rezultatele încercărilor se înregis
trează și se calculează HPC. Totuși, această încercare nu să execută în cazul în care, în timpul încercărilor
descrise în anexa 4 la prezentul regulament: nu a avut loc un contact cu capul sau capul a avut contact numai
cu sticla geamului, cu condiția ca sticla geamului să nu fie din sticlă laminată.
2.1.1.2. Elementul de impact reprezentând un corp, definit la punctul 3.2.1 de mai jos, trebuie să lovească cu
24,1 km/h zona laterală lovită de umărul, brațul și toracele EUROSID în timpul omologării vehiculului.
Rezultatele încercărilor se înregistrează și se calculează HPC.
2.2.

Încercarea de omologare

2.2.1.

Folosind noile materiale de căptușire, scaune etc., prezentate pentru prelungirea omologării și montate în noua
structură laterală a vehiculului, se repetă încercările menționate la punctele 2.1.1.1 și 2.1.1.2 de mai sus, se
înregistrează noile rezultate și se calculează HPC.

2.2.1.1. Dacă HPC calculat pe baza rezultatelor ambelor încercări de omologare este mai mic decât HPC obținut în
timpul încercărilor de referință (efectuate folosind materialul original de căptușire sau scaunele omologate), se
prelungește omologarea.
2.2.1.2. Dacă noul HPC este mai mare decât cel obținut în timpul încercărilor de referință, se efectuează o nouă
încercare completă (folosind materialul de căptușire propus, scaunele etc.).
3.

ECHIPAMENTE DE ÎNCERCARE

3.1.

Element de impact sub formă de cap (figura 2)

3.1.1.

Acest aparat constă într-un element de impact linear, ghidat în totalitate, rigid, cu o greutate de 6,8 kg.
Suprafața sa de impact este emisferică, având un diametru de 165 mm.

3.1.2.

Capul fals trebuie să fie echipat cu două accelerometre și un dispozitiv de măsurare a vitezei, capabile să
măsoare valorile în direcția de impact.

3.2.

Element de impact reprezentând un corp (figura 3)

3.2.1.

Acest aparat constă într-un element de impact linear, ghidat în totalitate, rigid, cu o greutate de 30 kg.
Dimensiunile sale și secțiunea transversală sunt prezentate în figura 3.

3.2.2.

Elementul reprezentând corpul trebuie să fie echipat cu două accelerometre și un dispozitiv de măsurare a
vitezei, capabile să măsoare valorile în direcția de impact.
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ANEXA 9
PROCEDURILE DE ÎNCERCARE PRIVIND PROTECȚIA PASAGERILOR DIN VEHICULELE CARE
FUNCȚIONEAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎMPOTRIVA TENSIUNILOR ÎNALTE ȘI A SCURGERII DE
ELECTROLIȚI

Prezenta anexă descrie procedurile de încercare pentru a demonstra conformitatea cu cerințele de siguranță electrică de
la punctul 5.3.7. De exemplu, măsurătorile cu megaohmetrul sau cu osciloscopul sunt o alternativă adecvată la
procedura descrisă mai jos pentru măsurarea rezistenței de izolație. În acest caz, ar putea fi necesară dezactivarea
sistemului de monitorizare la bord a rezistenței de izolație.
Înainte de încercarea la impact a vehiculului, se măsoară și se înregistrează tensiunea magistralei de înaltă tensiune (Vb)
(a se vedea figura 1), pentru a confirma că aceasta se încadrează în limitele tensiunii de funcționare a vehiculului,
conform specificațiilor producătorului.
1.

CONFIGURAȚIA DE ÎNCERCARE ȘI ECHIPAMENTUL

Dacă se folosește o funcție de deconectare pentru sistemul de înaltă tensiune, măsurătorile se efectuează de o parte
și de alta a dispozitivului care îndeplinește funcția de deconectare.
Cu toate acestea, dacă funcția de deconectare de la rețeaua de înaltă tensiune este integrată în SRSEE sau în sistemul
de transformare a energiei și magistrala de înaltă tensiune a SRSEE sau sistemul de transformare a energiei este
protejat în conformitate cu gradul de protecție IPXXB după încercarea la șoc, măsurătorile se pot efectua numai
între dispozitivul care efectuează funcția de deconectare și sarcinile electrice.
Voltmetrul utilizat în această încercare măsoară tensiunile curentului continuu și trebuie să aibă o rezistență internă
de cel puțin 10 MΩ.
2.

LA MĂSURAREA TENSIUNII, SE POT UTILIZA URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI.

După încercarea la impact, se determină tensiunile magistralei de înaltă tensiune (Vb, V1, V2) (a se vedea figura 1).
Măsurarea tensiunilor se efectuează la cel puțin 5 secunde și la cel mult 60 de secunde de la impact.
Această procedură nu se aplică dacă încercarea se efectuează în condițiile în care grupul motopropulsor electric nu
este alimentat cu energie.

Figura 1
Măsurarea Vb, V1, V2
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PROCEDURA DE EVALUARE PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ JOASĂ

Înaintea impactului, un întrerupător S1 și o rezistență cu descărcare cunoscută Re se conectează în paralel la conden
satorul relevant (a se vedea figura 2).
La cel puțin 5 secunde și cel mult 60 de secunde după impact, întrerupătorul S1 se închide, în timp ce tensiunea Vb
și intensitatea Ie sunt măsurate și înregistrate. Produsul dintre tensiunea Vb și intensitatea Ie se integrează în funcție
de timp, de la momentul în care întrerupătorul S1 se închide (tc) până la momentul în care tensiunea Vb scade sub
limita de înaltă tensiune de 60 V curent continuu (th). Rezultatul integralei reprezintă energia totală (TE) în jouli.
Zth
(a) TE ¼

Vb � Ie dt
tc

Dacă Vb se măsoară într-un moment situat între 5 secunde și 60 de secunde după impact, iar capacitatea
condensatorilor X (Cx) este indicată de producător, energia totală (ET) se calculează cu formula de mai jos:
(b) TE = 0,5 × Cx × (Vb2 – 3 600)
Dacă V1 și V2 (a se vedea figura 1) se măsoară într-un moment situat între 5 secunde și 60 de secunde după
impact, iar capacitățile condensatorilor Y (Cy1, Cy2) sunt indicate de producător, energia totală (ETy1, ETy2) se
calculează cu formulele de mai jos:
(c) TEy1 = 0,5 × Cy1 × (V12 – 3 600)
TEy2 = 0,5 × Cy2 × (V22 – 3 600)
Această procedură nu se aplică dacă încercarea se efectuează în condițiile în care grupul motopropulsor electric
nu este alimentat cu energie.
Figura 2
Exemplu: măsurarea energiei magistralei de înaltă tensiune înmagazinată în condensatorii X
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PROTECȚIA FIZICĂ

După încercarea la impact a vehiculului, toate părțile situate în apropierea componentelor aflate sub înaltă tensiune
trebuie deschise, demontate sau înlăturate, fără ajutorul sculelor. Toate celelalte părți care rămân în apropierea
acestor componente sunt considerate ca făcând parte din protecția fizică.
Pentru evaluarea siguranței electrice, degetul articulat de verificare descris în figura din apendicele la prezenta anexă
trebuie introdus cu o forță de încercare de 10 N ± 10 % în orice canale sau deschideri ale protecției fizice. Dacă
degetul articulat de verificare pătrunde parțial sau integral în protecția fizică, acesta va trebui plasat în toate
pozițiile specificate mai jos.
Începând din poziția dreaptă, ambele articulații ale degetului de verificare se rotesc progresiv cu un unghi de până
la 90° față de axa secțiunii adiacente a degetului și se amplasează în fiecare poziție posibilă.
Barierele interne de protecție electrică sunt considerate parte a incintei.
După caz, între degetul articulat de verificare și părțile sub înaltă tensiune situate în interiorul barierei de protecție
electrică sau al incintei se conectează o sursă de tensiune joasă (de cel puțin 40 V și cel mult 50 V), în serie cu o
lampă corespunzătoare.

4.1. Condiții de acceptare
Cerințele de la punctul 5.3.7.1.3 se consideră îndeplinite dacă degetul articulat de verificare descris în figura din
apendicele la prezenta anexă nu poate atinge părțile aflate sub înaltă tensiune.
Dacă este necesar, se poate utiliza o oglindă sau un fibroscop pentru a controla dacă degetul articulat de verificare
atinge magistralele de înaltă tensiune.
În cazul în care îndeplinirea acestei cerințe este controlată cu ajutorul unui circuit de semnale între degetul articulat
de verificare și părțile sub înaltă tensiune, lampa nu trebuie să se aprindă.

5.

REZISTENȚA DE IZOLAȚIE

Rezistența de izolație între magistrala de înaltă tensiune și șasiul electric poate fi obținută prin măsurare, prin calcul
sau printr-o combinație a acestora.
În cazul în care rezistența de izolație se demonstrează prin măsurare, trebuie respectate următoarele instrucțiuni.
Se măsoară și se înregistrează tensiunea (Vb) între partea negativă și cea pozitivă ale magistralei de înaltă tensiune (a
se vedea figura 1).
Se măsoară și se înregistrează tensiunea (V1) între partea negativă a magistralei de înaltă tensiune și șasiul electric (a
se vedea figura 1).
Se măsoară și se înregistrează tensiunea (V2) între partea pozitivă a magistralei de înaltă tensiune și șasiul electric (a
se vedea figura 1).
Dacă V1 este mai mare sau egală cu V2, se introduce o rezistență cunoscută standard (Ro) între partea negativă a
magistralei de înaltă tensiune și șasiul electric. Cu Ro instalată, se măsoară tensiunea (V1′) între partea negativă a
magistralei de înaltă tensiune și șasiul electric al vehiculului (a se vedea figura 3). Se calculează rezistența de izolație
(Ri) cu ajutorul formulei de mai jos.
Ri = Ro * (Vb/V1′ – Vb/V1) sau Ri = Ro * Vb * (1/V1′ – 1/V1)
Se împarte rezultatul Ri, care reprezintă valoarea rezistenței de izolație electrică în ohmi (Ω), la tensiunea de lucru a
magistralei de înaltă tensiune, măsurată în volți (V).
Ri (Ω/V) = Ri (Ω)/tensiune de lucru (V)
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Figura 3
Măsurarea V1′

Dacă V2 este mai mare decât V1, se introduce o rezistență cunoscută standard (Ro) între partea pozitivă a magistralei
de înaltă tensiune și șasiul electric. Cu Ro instalată, se măsoară tensiunea (V2′) între partea pozitivă a magistralei de
înaltă tensiune și șasiul electric (a se vedea figura 4).
Se calculează rezistența de izolație (Ri) cu ajutorul formulei de mai jos.
Ri = Ro * (Vb/V2′ – Vb/V2) sau Ri = Ro * Vb * (1/V2′ – 1/V2)
Se împarte rezultatul Ri, care reprezintă valoarea rezistenței de izolație electrică în ohmi (Ω), la tensiunea de lucru a
magistralei de înaltă tensiune, măsurată în volți (V).
Ri (Ω/V) = Ri (Ω)/tensiune de lucru (V)
Ri = Ro * (Vb/V2′ – Vb/V2) sau Ri = Ro * Vb * (1/V2′ – 1/V2)
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Figura 4
Măsurarea V2′

Notă: Rezistența standard cunoscută Ro (în Ω) este egală cu valoarea rezistenței de izolație minime necesare
(în Ω/V) înmulțită cu tensiunea de lucru (în V) a vehiculului plus/minus 20 %. Valoarea Ro nu trebuie să fie perfect
egală cu această valoare, ecuațiile rămânând valabile pentru orice valoare a Ro; cu toate acestea, o valoare Ro în
acest interval ar trebui să asigure o soluție adecvată pentru măsurarea tensiunilor.
6.

SCURGEREA ELECTROLITULUI

Dacă este necesar, se aplică un strat de acoperire adecvat peste protecția fizică pentru a confirma orice scurgere de
electrolit din SRSEE după încercarea la impact.
Cu excepția cazului în care producătorul furnizează mijloacele care permit să se facă distincție între scurgerile de
lichide diferite, orice scurgeri de lichid sunt considerate ca fiind scurgeri de electrolit.
7.

PENTRU MENȚINEREA ÎN POZIȚIE FIXĂ A SRSEE, CONFORMITATEA SE STABILEȘTE PRIN INSPECȚIE
VIZUALĂ.
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DEGETUL ARTICULAT DE VERIFICARE (GRAD IPXXB)

Figură
Deget articulat de verificare

Material: metal, cu excepția cazurilor în care se precizează altfel
Dimensiuni liniare în milimetri
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Toleranțele dimensiunilor fără toleranță specifică:
(a) pentru unghiuri: 0/ – 10°
(b) pentru dimensiuni lineare:
(i) până la 25 mm: 0/ – 0,05 mm
(ii) peste 25 mm: ± 0,2 mm
Cele două articulații trebuie să permită mișcarea în același plan și în aceeași direcție printr-un unghi de 90° cu o
toleranță de 0 până la + 10°.

ISSN 1977-0782 (ediție electronică)
ISSN 1830-3625 (ediție tipărită)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene
2985 Luxemburg
LUXEMBURG

RO

