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Úřední věstník Evropské unie

ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO
č. 313/05/COL
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se po třicáté druhé mění procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory
KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO (1),
S OHLEDEM NA Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (2), a zejména na články 61 až 63 a protokol

26 této dohody,
S OHLEDEM NA Dohodu mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora (3), a zejména na

článek 24 a čl. 5 odst. 2 písm. b) této dohody a článek 1 části I protokolu 3 této dohody,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle článku 24 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru Kontrolní úřad

uplatňuje ustanovení Dohody o EHP týkající se státní podpory,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE podle čl. 5 odst. 2 písm. b) Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru vydá

Kontrolní úřad oznámení nebo pokyny k záležitostem, kterými se Dohoda o EHP zabývá, pokud to tato
dohoda nebo Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru výslovně stanoví nebo pokud to Kontrolní
úřad považuje za nezbytné,
S ODKAZEM NA Procesní a hmotná pravidla v oblasti státní podpory (4) přijatá Kontrolním úřadem (5) dne

19. ledna 1994,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE pravidla vztahující se k rámci Společenství pro státní podporu pojištění krátkodo-

bých vývozních úvěrů (6) byla zahrnuta do kapitoly 17A Pokynů pro státní podporu (7),

VZHLEDEM K TOMU, ŽE platnost kapitoly 17A Pokynů pro státní podporu vypršela dne 31. prosince 2005,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Evropská komise zahájila proces, který by měl vést k přijetí změn rámce Společen-

ství pro státní podporu pojištění krátkodobých vývozních úvěrů do konce roku 2005,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE, podle bodu II v položce „VŠEOBECNÉ“ na konci přílohy XV k Dohodě o EHP má
Kontrolní úřad přijmout po konzultaci s Evropskou komisí právní akty odpovídající právním aktům
přijatým Evropskou komisí,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Kontrolní úřad nebude moci z důvodu časového omezení přijmout do konce roku

2005 podobné změny v kapitole 17A Pokynů pro státní podporu, které by odpovídaly změnám provedeným ve Společenství,
VZHLEDEM K TOMU, ŽE Kontrolní úřad za těchto okolností shledává, že za účelem předejití vzniku „právního

vakua“ v důsledku vypršení platnosti kapitoly 17A Pokynů pro státní podporu je vhodné prodloužit platnost
Kapitoly 17A do 30. června 2006 nebo do té doby, než Kontrolní úřad přijme jakékoli změny nebo nové
pokyny ohledně pojištění krátkodobých vývozních úvěrů, podle toho, co nastane dříve,
PO KONZULTACI s Evropskou komisí,
S ODKAZEM NA skutečnost, že Kontrolní úřad s členskými státy ESVO tuto záležitost konzultoval v dopisech
zaslaných Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku dne 11. listopadu 2005,
Dále jen „Kontrolní úřad“.
Dále jen „Dohoda o EHP“.
Dále jen „Dohoda o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru“.
Dále jen „Pokyny pro státní podporu“.
Původně uveřejněné v Úř. věst. L 231, 3.9.1994 a stejného dne v dodatku EHP č. 32. Aktualizovaná verze pokynů pro
státní podporu je k dispozici na internetové stránce Kontrolního úřadu: www.eftasurv.int
6
( ) Sdělení Komise členským státům podle čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES o použití článků 92 a 93 Smlouvy na pojištění
krátkodobých vývozních úvěrů (Úř. věst C 281, 17.9.1997, s. 4), které Komise pozměnila v roce 2001 (Úř. věst.
C 217, 2.8.2001, s. 2) a v roce 2004 (Úř. věst. C 307, 11.12.2004, s. 12).
(7) Kapitola 17A byla znovu přijata rozhodnutím Kontrolního úřadu č. 144/05/COL (Úř. věst. L 294, 10.11.2005, s. 9).
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PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

1. První věta odstavce 14 v oddílu 17A.4 Pokynů pro státní podporu, pojištění krátkodobých vývozních
úvěrů, je tímto nahrazena novou větou, která zní takto:
„Tato pravidla se použijí od 1. června 1998 do 30. června 2006 nebo do doby, kdy Kontrolní úřad
přijme jakékoli změny nebo nové pokyny ohledně pojištění krátkodobých vývozních úvěrů, podle toho,
co nastane dříve“.
2. Státy ESVO o tom budou vyrozuměny formou dopisu s kopií tohoto rozhodnutí.
3. Evropská komise bude informována v souladu s bodem d) protokolu 27 Dohody o EHP zasláním kopie
tohoto rozhodnutí.
4. Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
V Bruselu dne 7. prosince 2005.
Za Kontrolní úřad ESVO
Einar M. BULL

předseda

Kurt JÄGER

člen kolegia

