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Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ προς τα άλλα
κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά την πρόταση της κυβέρνησης της Ισπανίας να χορη
γήσει κρατική ενίσχυση στον όμιλο Volkswagen προς υποστήριξη της θυγατρικής του εταιρείας
Seat SA στη χώρα αυτη

Με την ακόλουθη επιστολή, η Επιτροπή ενημέρωσε την
κυβέρνηση της Ισπανίας για την απόφαση της να κινήσει τη
διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2.
«H Επιτροπή, βασιζόμενη σε πληροφορίες από εξωτερικές
πηγές σύμφωνα με τις οποίες o όμιλος αυτοκινήτων Volks
wagen (VW) επρόκειτο να λάβει κρατική χρηματοδοτική
συνδρομή για την αναδιάρθρωση της ισπανικής θυγατρικής
του εταιρείας Seat SA (Seat), ζήτησε από τις αρχές της
χώρας σας όλες τις σχετικές πληροφορίες με επιστολή της
27ης Απριλίου 1994.
Στην απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση της χώρας σας στις
9 Ιουνίου 1994, αναφερόταν ότι δεν είχε χορηγηθεί ούτε
προταθεί ανάλογη ενίσχυση και ότι οι αρχές της Ισπανίας
θα τηρούσαν τους ισχύοντες κανονισμούς σε περίπτωση που
εχορηγείτο οποιαδήποτε ενίσχυση.
Στις 11 Ιουλίου 1994 η κυβέρνηση της χώρας σας ανήγγειλε
επίσημα τη σύναψη συμφωνίας με τη VW-Seat βάσει της
οποίας η εθνική κυβέρνηση και η περιφερειακή κυβέρνηση
της Καταλονίας ανελάμβαναν την υποχρέωση να χορηγή
σουν χρηματοδοτική ενίσχυση στον όμιλο VW.

Οι παραχωρήσεις της VW ήταν, μεταξύ άλλων, η διατήρηση
των βασικών στοιχείων της Seat ως εταιρείας με αυτο
τελή ικανότητα ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, ως
χωριστό εμπορικό σήμα του ομίλου, η συνέχιση του προ

γράμματος επενδύσεων στο νέο εργοστάσιο κατασκευής
αυτοκινήτων στο Martorell και η υπόσχεση ότι θα εγκατα
σταθεί στην Ισπανία οποιοδήποτε νέο εργοστάσιο της Seat
στο μέλλον.

Είχαν ληφθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη περαιτέρω εκθέσεις και
καταγγελίες όσον αφορά τα ευρέως σχολιασθέντα μέτρα
που έλαβαν οι αρχές της χώρας υπέρ της Seat.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, με την επιστολή της της 22ας
Ιουλίου 1994, ζήτησε πληροφορίες για τα εν λόγω μέτρα
ενίσχυσης (υπόθεση N 63 /94) και υπέβαλε ερωτήσεις στην
κυβέρνηση της χώρας όσον αφορά τη συμφωνία με την
οποία o όμιλος VW εικάζεται ότι έλαβε κρατική ενίσχυση

με τη μορφή επιδοτήσεων συνολικού ποσού ύψους 46 δισε
κατομμυρίων ισπανικών πεσετών (291 εκατομμύρια Ecu):

— 38 δισεκατομμύρια ισπανικές πεσέτες από τον προϋπο
λογισμό του υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας, και

— 8 δισεκατομμύρια ισπανικές πεσέτες από τον προϋπολο
γισμό της τοπικής κυβέρνησης της Βαρκελώνης.
Οι αρχές της χώρας σας απήντησαν με επιστολή στις 3
Αυγούστου 1994 στην οποία ανέφεραν ότι η συμφωνία που
υπεγράφη στις 11 Ιουλίου 1994 επισημοποίησε απλώς μια
δήλωση προθέσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής
ενίσχυσης υπέρ τεχνολογικών σχεδίων που πρόκειται να
εφαρμόσει η Seat κατά τα προσεχή έτη, βάσει εγκεκριμένων
προγραμμάτων ενίσχυσης. Οι αρχές της χώρας σας επεσή
μαναν ότι τα μέτρα ενίσχυσης που θα ληφθούν στο μέλλον
υπέρ της Seat θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Αργότερα είδαν το φως της δημοσιότητας περαιτέρω εκθέ
σεις σύμφωνα με τις οποίες η VW έλαβε, βάσει της συμ
φωνίας, δάνειο από κρατικό πιστωτικό ίδρυμα της Ισπανίας
(ICO) ύψους 30 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών ( 190
εκατομμύρια Ecu) ως προκαταβολή επιδοτήσεων που θα
χορηγηθούν στη Seat στο μέλλον. Το δάνειο αυτό θα κατα
στήσει δυνατή τη συνέχιση της λειτουργίας της θυγατρικής
εταιρείας της VW στην Ισπανία, παρά την επιδεινούμενη
οικονομική της κατάσταση (η εταιρεία είχε ζημίες ύψους
151 εκατομμυρίων ισπανικών πεσετών κατά το οικονομικό
έτος 1993 και άνω των 40 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών κατά το πρώτο πεντάμηνο του 1994).

Με επιστολή στις 20 Σεπτεμβρίου 1994, οι αρχές της χώρας
σας επιβεβαίωσαν ότι το ICO είχε όντως χορηγήσει στη VW
δάνειο ύψους 30 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών,
τόνισαν όμως ότι καμία κρατική αρχή δεν είχε χορηγήσει
χρηματοδοτική συνδρομή στη Seat.
Οι αρχές της χώρας σας περιέγραψαν εν συντομία τους
όρους του δανείου αναφέροντας ότι δεν επρόκειτο για
ενίσχυση, επειδή το δάνειο χορηγήθηκε στο τρέχον επιτόκιο
της αγοράς. Εντούτοις, η επιστολή δεν αναφερόταν στη
συμφωνία που είχε συναφθεί με τη VW-Seat, ούτε απα
ντούσε στα ερωτήματα της Επιτροπής όσον αφορά την προ
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βλεπόμενη ενίσχυση για E & A και προγράμματα επενδύ
σεων, ούτε την ενίσχυση που είχαν χορηγήσει οι αρχές της
Καταλονίας στο ίδιο πλαίσιο, καθώς και στο πλαίσιο του

σχεδίου μετατροπής της Seat Barcelona.
Την εποχή εκείνη είχε επίσης γίνει ευρέως γνωστό ότι η Seat
θα υποδιαιρούσε τα προγράμματα επενδύσεων που κάλυπτε
η συμφωνία σε μικρότερα προγράμματα, τα περισσότερα
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Ειδικότερα, η Επιτροπή ζήτησε τη συνεργασία των αρχών
της χώρας σας για να διευκρινισθούν οι ισχυρισμοί περί μη
χορήγησης ενίσχυσης στα πλαίσια του επίσημου ανακοινω
θέντος τύπου που εξέδωσε το ιδιαίτερο γραφείο τύπου και
επικοινωνιών του υπουργείου Βιομηχανίας Kat Ενέργειας
στις 11 Ιουλίου 1994, στο οποίο αναφερόταν σαφώς ότι :

από τα οποία δεν 9α υπερέβαιναν το όριο κοινοποίησης των
12 εκατομμυρίων Ecu που αναφέρεται στο κοινοτικό
πλαίσιο για την κρατική ενίσχυση στη βιομηχανία αυτοκι
νήτων.

"H συμφωνία (που συνήφθη με τη VW-Seat) ισχύει μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 1997 και προβλέπει επιδοτήσεις από
την κεντρική κυβέρνηση που δεν θα υπερβούν το ποσό
των 38 εκατομμυρίων ισπανικών πεσετών, επιδοτήσεις
από τις περιφερειακές αρχές της Καταλονίας ύψους 8
εκατομμυρίων ισπανικών πεσετών και επενδύσεις της
Seat 170 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών περίπου".

Με επιστολή στις 12 Οκτωβρίου 1994, η Επιτροπή καλούσε
πάλι τις αρχές της χώρας σας να παράσχουν όλες τις σχε
τικές πληροφορίες όσον αφορά τις παρεμβάσεις των εθνικών
και περιφερειακών αρχών για τη χορήγηση κρατικής
ενίσχυσης υπέρ της VW-Seat και, μεταξύ άλλων, τα ακό

Στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρονταν
επίσης λεπτομερώς οι δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει η κε
ντρική διοίκηση του κράτους και οι περιφερειακές αρχές της
Καταλονίας έναντι των δικαιούχων εταιρειών, αναφέροντας

λουθα :

— ένα πλήρες αντίγραφο της συμφωνίας μεταξύ της
VW-Seat, του υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της
Ισπανίας και της περιφερειακής κυβέρνησης της Κατα
λονίας,
— ένα αντίγραφο της δανειακής σύμβασης μεταξύ ICO και
VW,

— πληροφορίες για την ενίσχυση που υποσχέθηκαν οι
τοπικές αρχές της Καταλονίας με τη μορφή σεβαστών
ποσών εγγυήσεων και πιστώσεων υπέρ των προμηθευτών
της Seat στην περιοχή Zona Franca της Βαρκελώνης.

H Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι σε περίπτωση που δεν
δοθεί ικανοποιητική απάντηση θα υποχρεωθεί να κινήσει τη
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 93 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ.

Οι αρχές της χώρας σας απάντησαν με επιστολή στις
3 Νοεμβρίου 1994, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε χορη
γηθεί υπέρ της Seat καμία κρατική ενίσχυση κατά την
έννοια του άρθρου 92 της συνθήκης ΕΚ ούτε από εθνικές
ούτε από περιφερειακές αρχές.

τα ακόλουθα :

"H κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να
χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε προγράμματα τεχνο
λογικών καινοτομιών με ποσό που δεν θα υπερβαίνει, σε
καμία περίπτωση, τα 38 εκατομμύρια ισπανικές πεσέτες"
και

"Οι περιφερειακές αρχές της Καταλονίας αναλαμβάνουν
τη δέσμευση να χορηγήσουν ποσό έως 8 000 εκατομ
μύρια ισπανικές πεσέτες κατά την περίοδο ισχύος της
συμφωνίας αυτής για σχέδια που αφορούν προγράμματα
κοινωνικής κατάρτισης και νέων τεχνολογιών, καθώς
και για σχέδια τεχνολογικών καινοτομιών".
Όσον αφορά το δάνειο, ύψους 30 δισεκατομμυρίων ισπα
νικών πεσετών, που χορήγησε στη VW το εθνικό πιστωτικό
ίδρυμα της Ισπανίας (ICO), το επίσημο υπόμνημα του ιδιαί
τερου γραφείου τύπου και επικοινωνιών αναφέρει σαφώς
ότι η VW θα είναι σε θέση να ζητήσει και να λάβει το
δάνειο αυτό

"ως προκαταβολή επί των προβλεπόμενων επιδοτήσεων,
με τη γενική εγγύηση της VW, η οποία είναι υποχρεω
μένη να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό του δανείου
για την εκπλήρωση των στόχων που αναφέρονται στη
συμφωνία αυτή".

προγράμματα Ε&Α, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό
περιττή την επιστροφή του δανείου.

Όσον αφορά τους στόχους της συμφωνίας, το ανακοινωθέν
τύπου του υπουργείου ανέφερε συγκεκριμένα ότι "o βασικός
στόχος είναι η διατήρηση των δραστηριοτήτων της Seat
. . .", o δε στόχος αυτός αναλύεται λεπτομερώς στις υποχρε
ώσεις της VW και της Seat που συνίστανται στην "εκπλή
ρωση των στόχων και την εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης
της Seat, στη διατήρηση της οντότητας και των λειτουργιών
του τεχνικού κέντρου της Seat και στη διατήρηση του προ
βλεπόμενου επιπέδου παραγωγής της Seat".

Στις 9 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή απηύθηνε νέα επιστολή
στις αρχές της χώρας σας στην οποία εξηγούσε τους λόγους
που την οδήγησαν να εξετάσει τη συμβατότητα των προ
αναφερόμενων μέτρων βάσει εγγράφων που αφορούν τις
σχέσεις των ισπανικών αρχών με τη VW και τη Seat :

H Επιτροπή ζήτησε εκ νέου από τις αρχές της χώρας σας να
της κοινοποιήσουν αντίγραφο της συμφωνίας και κατέ
στησε, για μια ακόμη φορά, σαφές ότι σε περίπτωση που
δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση θα είναι υποχρεωμένη
να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 93 παρά
γραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

Μεταγενέστερα, είδαν το φως της δημοσιότητας περαιτέρω
εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η Seat είχε ήδη εισπράξει
από τη μητρική της εταιρεία VW, ποσό που αντιστοιχούσε
στο δάνειο το οποίο είχε συναφθεί μεταξύ του ICO και της
VW. Έγινε επίσης ευρέως γνωστό ότι το δάνειο αυτό θα
μετατρεπόταν σε επιχορηγήσεις των επενδύσεων της Seat σε
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Με επιστολή στις 29 Δεκεμβρίου 1994, οι αρχές της χώρας
σας αρνήθηκαν, για μια ακόμη φορά, τη χορήγηση οποιασ
δήποτε χρηματοδοτικής ενίσχυσης από τις εθνικές και περι
φερειακές αρχές υπέρ της Seat.

Οι αρχές της χώρας σας αναφέρθηκαν στο επίσημο υπό
μνημα του υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας που
παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη συμφωνία, παραθέ
τοντας τις ακόλουθες παραγράφους του υπομνήματος
αυτού :

"H κεντρική κυβέρνηση δηλώνει στη συμφωνία την πρό
θεσή της να υποστηρίξει την εδραίωση και ανάπτυξη των
τεχνολογικών δυνατοτήτων της Seat, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές της βιομηχανικής της πολιτικής
και με την αυστηρή τήρηση των ισχυόντων κανονισμών
της Κοινότητας".
"H κεντρική κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να
χορηγήσει χρηματοδοτική συνδρομή υπέρ δραστηριο
τήτων τεχνολογικών καινοτομιών με ποσό που να μην
υπερβαίνει τα 30 δισεκατομμύρια ισπανικές πεσέτες
κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, υπό τον όρο
της τήρησης των υφιστάμενων νομικών διατάξεων και
σύμφωνα με τον κανονισμό του υπουργείου Βιομηχανίας
και Ενέργειας περί χορήγησης ενισχύσεων".
Ωστόσο, οι αρχές της χώρας σας δεν αναφέρθηκαν ούτε στο
δάνειο των 30 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που
χορήγησε το ICO στη VW ούτε στη δέσμη ενισχύσεων από
την περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας υπέρ της Seat.
Επίσης, οι αρχές της χώρας επεσήμαναν ότι θα κοινοποι
ούσαν στην Επιτροπή μέχρι τον Ιανουάριο του 1995 τις
μεμονωμένες επιδοτήσεις που προβλεπόταν να χορηγηθούν
το 1995 σε προγράμματα Ε & Α της Seat.

Τον Ιανουάριο του 1995 έγινε γνωστό ότι η Seat είχε πληρο
φορήσει τις αρχές της χώρας σας ότι, στο πλαίσιο της συμ
φωνίας του Ιουλίου, είχε διενεργήσει επενδύσεις ύψους 40
δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών για την ανάπτυξη
νέων μοντέλων και ότι, ως εκ τούτου, η Seat εδικαιούτο να
λάβει επιδοτήσεις συνολικού ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων
ισπανικών πεσετών οι οποίες συμψηφίστηκαν με τη χορή
γηση δανείου στη VW από το ICO, μειώνοντας με τον
τρόπο αυτό το αρχικό κεφάλαιο του δανείου κατά 7,2 δισε
κατομμύρια ισπανικές πεσέτες.
Με επιστολή στις 24 Φεβρουαρίου 1995, οι αρχές της χώρας
σας κοινοποίησαν την πρότασή τους να χορηγηθεί κρατική
ενίσχυση στη Seat στα πλαίσια των προγραμμάτων "Apoyo

tecnologico a los sectores industriales y transformadores"
(SBT), "Plan de Actuaciôn Tecnológica Industrial" (PATI) και
"Programma Industrial y Tecnologico Medioambiental"
(PITMA), για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών
που είχαν διενεργηθεί το 1994 για 30 μεμονωμένα προγράμ
ματα Ε & Α που εντάσσονταν στο πολυετές επενδυτικό
σχέδιο της Seat ( 1994-1996). Οι αρχές της χώρας σας κατέ
στησαν σαφές ότι θα κοινοποιούσαν στην Επιτροπή διαδο
χικά το 1995 και το 1996, ανάλογα με την πρόοδο της εφαρ
μογής του επενδυτικού σχεδίου της Seat, νέες προτάσεις
ενίσχυσης για τα ίδια προγράμματα. Το ποσό της ενίσχυσης
που πρότειναν οι αρχές της χώρας σας στην κοινοποίηση
αυτή ήταν 7,2 δισεκατομμύρια ισπανικές πεσέτες για επέν
δυση ύψους 38,638 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών
περίπου.
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Επίσης, οι αρχές της χώρας σας επεσήμαναν ότι το αναφε
ρόμενο ποσό των επιλέξιμων δαπανών για τα προγράμματα
αυτά το 1994 (38,638 δισεκατομμύρια ισπανικές πεσέτες)
αποτελεί απλώς εκτίμηση, τόνισαν δε ότι είναι δύσκολο στο
στάδιο αυτό να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό των επενδύ
σεων που διενεργήθηκαν το 1994 και είναι αβέβαιο το κατά
πόσο θα κοινοποιούνταν στην Επιτροπή το Φεβρουάριο του
1995 τόσο το συνολικό ποσό των επιλέξιμων επενδύσεων
κατά την περίοδο 1994-1996 όσο και το ποσό της
αντίστοιχης ενίσχυσης στην επένδυση αυτή.

Επιπλέον, οι αρχές της χώρας σας τόνισαν επίσης ότι τα
περισσότερα από τα μεμονωμένα προγράμματα Ε & Α δεν
έπρεπε να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή επειδή η επιλέξιμη
δαπάνη δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των 12 εκατομ
μυρίων Ecu που ορίζεται στο κοινοτικό πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων στη βιομηχανία αυτοκινήτων.
Μεταγενέστερα έγιναν γνωστές εκθέσεις σύμφωνα με τις
οποίες το "Instituto Catalan de Finanzas"(ICF), ένα πιστω
τικό ίδρυμα που εξαρτάται από τις περιφερειακές αρχές της
Καταλονίας, είχε χορηγήσει και καταβάλει στη Seat, το
Μάρτιο του 1995, δάνειο ύψους β δισεκατομμυρίων ισπα
νικών πεσετών για την υποστήριξη των επενδύσεων της
Seat, ως προκαταβολή της ενίσχυσης την οποία ανέλαβαν να
καταβάλουν οι περιφερειακές αρχές (8 δισεκατομμύρια
ισπανικές πεσέτες), βάσει της συμφωνίας της 11ης Ιουλίου
1994. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές, προβλέπεται η μετα
τροπή του δανείου του ICF σε δωρεάν επιδοτήσεις, όπως
προβλέπει η συμφωνία.
Με επιστολή στις 21 Μαρτίου 1995, η Επιτροπή πληροφό
ρησε τις αρχές της χώρας σας ότι δεν μπορεί να λάβει θέση
για την κοινοποίηση που έλαβε, επειδή αφορά μόνο την
ενίσχυση που επρόκειτο να χορηγηθεί το 1994 σε 30 μεμο
νωμένα προγράμματα ενίσχυσης Ε & Α για τα οποία έχει
εγκριθεί μια ολόκληρη δέσμη κρατικών ενισχύσεων το
1994-1996.

Οι αρχές της χώρας σας πληροφορήθηκαν επίσης με την επι
στολή αυτή ότι τα 30 μεμονωμένα προγράμματα για την
ενίσχυση των επενδύσεων της Seat στους τομείς των καινο
τομιών και των τεχνολογιών είχαν καταχωρηθεί ως ενιαία
υπόθεση κρατικής ενίσχυσης (υπόθεση N 222/95). H Επι
τροπή εξέφρασε επίσης τη διαφωνία της ως προς την κοινο
ποίηση μόνο των μερών εκείνων των προγραμμάτων που
αφορούν τις δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη διενεργηθεί. Το
άρθρο 93 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι η
Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως περί των σχεδίων που
αποβλέπουν να θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύ
σεις, ώστε να δύναται να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν
κρίνει ότι σχέδιο ενισχύσεως δεν συμβιβάζεται με την κοινή
αγορά, κατά το άρθρο 92, κινεί αμελλητί τη διαδικασία που
προβλέπεται. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν δύναται
να εφαρμόσει τα σχεδιαζόμενα μέτρα πριν η Επιτροπή
καταλήξει σε τελική απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση,
η κοινοποίηση έγινε προφανώς εκ των υστέρων, πράγμα που
φαίνεται να αντιβαίνει στο άρθρο 93 παράγραφος 3 της συν
θήκης, πόσο μάλλον που η ενίσχυση αυτή φαίνεται να έχει
ήδη προκαταβληθεί. Επίσης, η κοινοποίηση φαίνεται να
είναι ελλιπής ως προς το ότι δεν αναφέρει τις επιδοτήσεις
που θα χορηγηθούν από την περιφερειακή κυβέρνηση της
Καταλονίας για την υποστήριξη των ίδιων προγραμμάτων.
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Οι αρχές της χώρας σας απάντησαν με επιστολή στις 24
Απριλίου 1995, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Επιτροπής
ότι τα 30 κοινοποιηθέντα προγράμματα αποτελούν μέρος
ενός ενιαίου επενδυτικού σχεδίου με στόχο την αναδιάρ
θρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, προβάλλοντας
την αιτιολογία ότι τα προγράμματα αυτά ήταν ανεξάρτητα
το ένα από το άλλο και είχαν διαφορετικούς στόχους.
Επιπλέον, οι αρχές της χώρας σας τόνισαν το γεγονός ότι η
ενίσχυση που θα εγκριθεί για τα ίδια προγράμματα κατά τα
έτη 1995 και 1996 δεν θα είναι δυνατό να κοινοποιηθεί,
επειδή δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί o νομοθετικός μηχανι
σμός που καθιστά δυνατή τη χορήγηση των ενισχύσεων
αυτών.

Στις 8 Μαΐου 1995, οι αρχές της χώρας σας επέτρεψαν στις
υπηρεσίες της Επιτροπής να προβούν σε επιτόπια εξέταση
των εγγράφων τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στις συμ
φωνίες που συνήφθησαν με τη VW και τη Seat, καθώς και
στις δανειακές συμβάσεις που υπεγράφησαν μεταξύ του
ICO και του ICF αφενός και της VW και της Seat αφετέρου.
Στις 12 Μαΐου 1995, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη συνε
δρίαση με τις αρχές της χώρας σας για να διασαφηνισθούν
τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι υπηρεσίες της
Επιτροπής κατά την επιτόπια εξέταση που διενήργησαν.
Υπάρχουν τέσσερα υπογεγραμμένα έγγραφα όσον αφορά τη
χρηματοδοτική συνδρομή των ισπανικών αρχών στη
W-Seat :

i) η συμφωνία για τη χορήγηση ενίσχυσης, της 11ης
Ιουλίου 1994, μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, της VW
και της Seat "

ii) η συμφωνία για τη χορήγηση ενίσχυσης, της 29ης
Ιουλίου 1994, μεταξύ της περιφερειακής κυβέρνησης της
Καταλονίας, της VW και της Seat *
iii) η δανειακή σύμβαση, της 22ας Ιουλίου 1994, μεταξύ του
εθνικού πιστωτικού ιδρύματος (ICO), της VW και της
Seat '

iv) η δανειακή σύμβαση, της 2ας Μαρτίου 1995, μεταξύ του
περιφερειακού πιστωτικού ιδρύματος (ICF), της VW και
της Seat.

Το κείμενο της πρώτης συμφωνίας για τη χορήγηση
ενίσχυσης αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ανακοινωθέντος
τύπου που εξέδωσε το υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας
στις 11 Ιουλίου 1994. H VW εγγυάται τη διατήρηση της Seat
ως θυγατρικής εταιρείας, ως εμπορικού σήματος με οικείο
δίκτυο διανομής. Τα μερίδια της Seat στην αγορά της
Ευρώπης θα διατηρηθούν και η παραγωγή θα αυξηθεί με
πωλήσεις εκτός Ευρώπης. H σημερινή σειρά μοντέλων θα
ανανεωθεί με τη συμβολή του κέντρου ανάπτυξης της Seat.
Το εθνικό μερίδιο των μοντέλων της Seat θα αυξηθεί σε
67 ο/ο και η εταιρεία αυτή θα είναι υπεύθυνη για την αγορά
ανταλλακτικών του ομίλου VW στην Ιβηρική Χερσόνησο.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το εθνικό υπουργείο
Βιομηχανίας (MINER) θα χορηγήσει στη Seat ενίσχυση
ύψους 38 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών, από τα
οποία 30 δισεκατομμύρια θα "προκαταβληθούν" υπό μορφή
δανείου από το ICO με την εγγύηση της VW. Τα προς
ενίσχυση σχέδια είναι 17 προγράμματα συνολικού προϋπο
λογισμού 81 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που θα
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εφαρμοσθούν από το κέντρο ανάπτυξης της Seat και 22 προ
γράμματα βιομηχανικών καινοτομιών συνολικού προϋπολο
γισμού 28 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που θα
εφαρμοστούν από τη Seat ή τη θυγατρική της εταιρεία που
κατασκευάζει κιβώτια ταχυτήτων. H συμφωνία ισχύει μέχρι
το τέλος του 1997 και οι υποχρεώσεις θα διατηρηθούν
ακόμη και αν τα συμβαλλόμενα μέρη κηρυχθούν παραβάτες
οποιασδήποτε νομοθεσίας. Ωστόσο, η μη εκτέλεση μέρους
των προγραμμάτων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα ανάλογη
μείωση του επιπέδου ενίσχυσης στο μέτρο που δεν επηρεά
ζονται οι βασικότεροι στόχοι της συμφωνίας.

Το κείμενο της δεύτερης συμφωνίας για τη χορήγηση
ενίσχυσης περιγράφει τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των περι
φερειακών αρχών. Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κατα
λονίας θα χορηγήσει ποσό ύψους 6 δισεκατομμυρίων ισπα
νικών πεσετών για την ενίσχυση προγραμμάτων βιομηχα
νικών καινοτομιών ή ανάπτυξης, προϋπολογισμού 28 εκα
τομμυρίων πεσετών περίπου κατά την περίοδο 1994-1997 . Το
υπουργείο Εργασίας της Καταλονίας θα χορηγήσει ένα
περαιτέρω ποσό 4 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών για
την ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης, προϋπολογισμού
ύψους 6 δισεκατομμυρίων Ecu κατά την ίδια περίοδο, το
50 ο/ο των οποίων θα καταβληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοι
νωνικό Ταμείο. Ποσό 6 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών θα "προκαταβληθεί" από το ICF υπό μορφή
δανείου με κανονικούς όρους και με την εγγύηση της VW.
H συμφωνία ισχύει μέχρι το τέλος του 1997 και οι υποχρεώ
σεις που απορρέουν από αυτή θα διατηρηθούν ακόμη και αν
τα συμβαλλόμενα μέρη κηρυχθούν παραβάτες οποιασδήποτε
νομοθεσίας. Και στην περίπτωση αυτή, η μη εκτέλεση
μέρους των προγραμμάτων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα
ανάλογη μείωση του επιπέδου ενίσχυσης, στο μέτρο που δεν
θίγονται οι βασικοί στόχοι της συμφωνίας.
H διάρθρωση και οι όροι των δανειακών συμβάσεων της
VW τόσο με το ICO όσο και με το ICF, που συνιστούν προ
φανώς "προκαταβολικές πληρωμές επιδοτήσεων" στη Seat
από το εθνικό υπουργείο Βιομηχανίας και την περιφερειακή
κυβέρνηση της Καταλονίας, παρουσιάζουν πολλά κοινά
σημεία. Το δάνειο του ICO ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 1998,
με επιτόκιο 10,91 °/ο, καταλογιζόμενο δύο φορές ετησίως, οι
δε τόκοι καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις στο τέλος
Ιουνίου κάθε έτους από το 1995 έως το 1998 . O τόκος υπε
ρημερίας είναι 14 0/0. Το δάνειο του ICF ισχύει μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 1997 στο επιτόκιο της αγοράς πλέον 0,8 °/ο,
καταλογιζόμενο σε τριμηνιαία βάση, οι δε τόκοι καταβάλ
λονται σε τρεις δόσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτος από
το 1995 έως το 1997. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι κατά
1 ο/ο υψηλότερο από το επιτόκιο του δανείου. Είναι επίσης
καταβλητέα μια προμήθεια ανοίγματος 0,5 ο/ο. Τέλος, σε
περίπτωση πρόωρης καταβολής της ενίσχυσης η VW θα
απολαμβάνει επιτοκίου της αγοράς μειωμένο κατά 0,75 °/ο.
Και στα δύο δάνεια η Seat πρέπει να δίνει στα πιστωτικά
ιδρύματα εντολή καταβολής των επιδοτήσεων για τις οποίες
λαμβάνει έγκριση από τις κεντρικές ή περιφερειακές αρχές
για την επιστροφή οποιωνδήποτε δαπανών και φόρων και,
φυσικά, των τοκοχρεωλυσιων των δανείων. Συνεπώς, η VW

δεν είναι υπεύθυνη για την καθυστερημένη καταβολή της
ενίσχυσης. H VW θα επιστρέψει κάθε οφειλόμενο ποσό
κατά τη λήξη της σύμβασης. H παράταση του χρονοδια
γράμματος επιστροφής του δανείου είναι δυνατή κατόπιν
ρητής συμφωνίας των αρμόδιων αρχών. H μη υλοποίηση
ορισμένων σχεδίων που αναφέρονται στις συμφωνίες περί
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χορήγησης ενίσχυσης, η οποία δεν αναπληρώνεται από
άλλα προγράμματα Kat πιστοποιείται από την αρμόδια
αρχή, θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή από τη VW,
εντός προθεσμίας δέκα ημερών, του αντίστοιχου αρχικού
κεφαλαίου στο πιστωτικό ίδρυμα. Εκτός από τις υποχρεώ
σεις της Seat, όσον αφορά τις ενισχύσεις, η VW εγγυάται τις
πιστώσεις με τα στοιχεία ενεργητικού της. Τέλος, πρέπει να
σημειωθεί ότι τα δάνεια μεταβιβάστηκαν από τη VW στη
Seat κατά την ημερομηνία καταβολής τους.
Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνεδρίασης στις 12 Μαΐου
1995, κατέστη σαφές ότι η VW δεν είχε καταβάλει κανένα
οφειλόμενο τόκο κατά την ημερομηνία επιστροφής της
πρώτης δόσεως, στις 31 Δεκεμβρίου 1994, και αμφισβήτησε
τον αντίστοιχο τόκο υπερημερίας, επιβεβαιώνοντας με τον
τρόπο αυτό την άμεση σχέση μεταξύ του δανείου και της
μελλοντικής ενίσχυσης στη Seat.
Μόνο το πρώτο έγγραφο κάνει μία μόνο αναφορά στην κοι
νοτική νομοθεσία, σημειώνοντας ότι οι κρατικές αρχές θα
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των τεχνολογικών δυνατο
τήτων της Seat στο πλαίσιο της βιομηχανικής της πολιτικής,
και θα τηρήσουν αυστηρά τους κοινοτικούς κανόνες που
ισχύουν στον τομέα αυτό. Αναφερόμενες στο απόσπασμα
αυτό, οι αρχές της χώρας σας τόνισαν στη συνεδρίαση ότι
είναι διατεθειμένες να κοινοποιήσουν κάθε σχέδιο στην
Επιτροπή, ακόμη και εκείνα των οποίων το κόστος δεν
υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια Ecu .

Οι αρχές της χώρας σας τόνισαν επίσης ότι τα προγράμ
ματα δεν έχουν σχέση με το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης
της εταιρείας που εγκρίθηκε το 1993 και το οποίο έχει ως
επίκεντρο την πώληση δύο κλάδων δραστηριότητας στη
VW, τη μείωση του εργατικού δαναμικού και την εσωτερική
οργάνωση της Seat. H ενίσχυση επρόκειτο να χορηγηθεί,
βάσει εγκεκριμένων προγραμμάτων για την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων Ε&Α, σχεδίων καινοτομιών και επενδύ
σεων, για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, εάν η
Επιτροπή αποδεχόταν στην τρέχουσα ανασκόπηση του
χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων να χαρακτηρισθεί η
περιοχή της Καταλονίας ως ενισχυόμενη ζώνη, σύμφωνα με
την ανάλυση του δεύτερου σταδίου του άρθρου 92 παρά
γραφος 3 στοιχείο γ), τότε και η ενίσχυση αυτή θα χαρακτη
ριζόταν ως περιφερειακή ενίσχυση σύμφωνα με την πρώτη
συμφωνία.

Κατά τη γνώμη των αρχών της χώρας σας, τα χορηγηθέντα
δάνεια δεν πρέπει να θεωρούνται ως κρατική ενίσχυση,
δεδομένου ότι προσφέρονται στο επιτόκιο της αγοράς στη
Volkswagen, η οποία υπέχει υποχρέωση επιστροφής της με
όλα τα στοιχεία ενεργητικού της. Το γεγονός ότι η κατα
βολή των ενισχύσεων είναι το πρώτο μέσο επιστροφής των
τοκοχρεωλυσίων δεν αλλοιώνει το συμπέρασμα αυτό.
Εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι αναφέρεται πως
στόχος του δανείου είναι η προκαταβολή ενισχύσεων, και
είναι διατεθειμένες να τροποποιήσουν το σημείο αυτό και,
ενδεχομένως, άλλα σημεία που αντιβαίνουν την κοινοτική
νομοθεσία· (π.χ. εθνικοποίηση του τμήματος ανταλλα
κτικών). Κρίνουν ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία
ενίσχυσης στους άλλους όρους του δανείου. Το γεγονός ότι
για την επιστροφή των δανείων θα χρησιμοποιηθούν τα
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Τέλος, οι αρχές της χώρας σας δεν έχουν ακόμη συμφω
νήσει για την τροποποίηση των σημείων των προαναφερό
μενων εγγράφων, σύμφωνα με τα οποία τα δάνεια στη VW
αποτελούν de facto προκαταβολική πληρωμή μελλοντικών
επιδοτήσεων στη Seat.

Μέτρα ενίσχυσης υπέρ της Seat

Από πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή προκύπτει ότι οι
αρχές της χώρας σας εφάρμοσαν μέτρα που περιέχουν
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης υπέρ της Seat μέσω :
— της συμφωνίας της 11ης Ιουλίου 1994 μεταξύ της κε
ντρικής κυβέρνησης της Ισπανίας και της περιφερειακής
κυβέρνησης της Καταλονίας αφενός και της VW-Seat
αφετέρου, επειδή η συμφωνία φαίνεται ότι τις υπο
χρέωσε να χορηγήσουν στη Seat ενίσχυση συνολικού
ύψους 38 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών,
—■ της συμφωνίας της 29ης Ιουλίου 1994 μεταξύ της περιφε
ρειακής κυβέρνησης της Καταλονίας και της VW-Seat,
που συμπληρώνει τη συμφωνία της 11ης Ιουλίου 1994,
στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι της χορή
γησης ποσού 8 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών (εκ
των οποίων 2 δισεκατομμύρια προέρχονται από τα
κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) για την
υποστήριξη των επενδύσεων της Seat, και μέτρα κατάρ
τισης που θα χρηματοδοτηθούν από την περιφερειακή
κυβέρνηση της Καταλονίας,

— της πρώτης δόσης, ύψους 7,2 δισεκατομμυρίων ισπα
νικών πεσετών, των επιδοτήσεων των εθνικών αρχών,
συνολικού ύψους 38 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών, που θα χορηγηθούν υπέρ των επενδύσεων της
Seat το 1994 σε τριάντα σχέδια Ε&Α και καινοτομιών,
βάσει εγκεκριμένων προγραμμάτων,
— του δανείου των 30 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών που χορήγησε το ICO στη VW, επειδή η
δανειακή σύμβαση προβλέπει ότι το δάνειο αυτό απο
τελεί προκαταβολή μελλοντικών επιδοτήσεων συνολικού
ύψους 38 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που θα
εγκριθούν από τις εθνικές αρχές υπέρ της Seat,
— του δανείου 6 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που

χορήγησε το ICF στη VW, επειδή η δανειακή σύμβαση
προβλέπει ότι το δάνειο αυτό αποτελεί προκαταβολή
μελλοντικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους 8 δισεκα
τομμυρίων ισπανικών πεσετών που θα εγκριθούν από τις
περιφερειακές αρχές υπέρ της Seat.

Από την εξέταση των συμφωνιών για τη χορήγηση ενισχύ
σεων και των δανειακών συμβάσεων προκύπτει σαφώς ότι
χορηγήθηκε παράνομα κρατική ενίσχυση με τη μορφή
δανείων από το ICO και το ICF - τα δάνεια αυτά αποτελούν

προφανώς προκαταβολή για τις επιδοτήσεις που θα χορηγη
θούν στο μέλλον :

πιστοποιητικά καταβολής των ενισχύσεων και όχι οι πραγ

Πρώτον, επειδή οι συμφωνίες για τη χορήγηση ενισχύσεων

ματικές πληρωμές των ενισχύσεων συνιστά, κατά τη γνώμη
τους, λογική πρακτική ανάλογη με τη μεταχείριση των ανα

προβλέπουν ότι, εάν τα σχέδια εκτελεσθούν σύμφωνα με το
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, οι επιδοτήσεις τις οποίες
έχουν υποσχεθεί οι αρχές θα αρκούν για να καλύψουν όλα

δόχων δημοσίων έργων.
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τα έξοδα σχετικά με τα δάνεια. Συνεπώς, η VW-Seat δεν θα
επιστρέψει κανονικά τα δάνεια ούτε τους οφειλόμενους
τόκους ούτε οποιαδήποτε άλλα επιπρόσθετα έξοδα, εκτός
και εάν δεν εκτελέσει τα σχέδια που κοινοποίησε στις αρχές
της Ισπανίας, ούτε μπορεί να αντικαταστήσει τα σχέδια
αυτά με άλλα ισοδύναμα.
Δεύτερον, επειδή o οφειλέτης (VW) δεν κατέβαλε ούτε του
ζητήθηκε να καταβάλει τους οφειλόμενους τόκους (συμπερι
λαμβανόμενων και των τόκων υπερημερίας) κατά την ημε
ρομηνία λήξης της πρώτης δόσης που αναφέρεται στη
δανειακή σύμβαση με το ICO.
Τρίτον, επειδή οι δανειακές συμβάσεις τόσο του ICO όσο
και του ICF ορίζουν ρητά ότι :

α) τα δάνεια χορηγούνται ως προκαταβολική πληρωμή των
ενισχύσεων

β) εάν δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν μέρη της συμ
φωνίας λόγω νομικών ή άλλων προβλημάτων, οι άλλες

διατάξεις των συμφωνιών θα εξακολουθούν να είναι
έγκυρες και τα συμβαλλόμενα μέρη είναι υποχρεωμένα
να εξεύρουν εναλλακτικούς μηχανισμούς ενισχύσεων ή
να εξασφαλίσουν ανάλογα οφέλη "
γ) η Seat πρέπει να καταθέτει τις προς είσπραξη επιδοτήσεις
στα πιστωτικά ιδρύματα ως εγγύηση των υποχρεώσεων
πληρωμής της VW που απορρέουν από τα δύο δάνεια "
δ) η VW δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής των τόκων υπε
ρημερίας που προκύπτουν από καθυστερήσεις, όσον
αφορά την έγκριση και την καταβολή των επιδοτήσεων ·
ε) υπάρχει ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα επι
στροφής του χρέους με τα διατιθέμενα ποσά ενίσχυσης.
Τέταρτον, στις συμφωνίες ενίσχυσης και στις δανειακές
συμβάσεις δεν αναφέρεται ότι η ενίσχυση μπορεί να κατα
βληθεί και τα αντίστοιχα ποσά να παραγραφούν μόνο όταν
έχουν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή, σύμφωνα
με τη συνθήκη ΕΚ.

Τέλος, τα δάνεια πρέπει να θεωρηθούν ως μη κοινοποιη
θείσα και παράνομη ενίσχυση, επειδή η κυβέρνηση της
χώρας παρέλειψε να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να κοι
νοποιήσει μια πρόταση χορήγησης ενίσχυσης πριν τη θέσει
σε εφαρμογή [βλέπε επιστολή της Επιτροπής προς τα κράτη
μέλη SG(89) D/5521 της 27ης Απριλίου 1989].

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η προκαταβολική χορή
γηση ενίσχυσης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών με τη μορφή δανείων, των οποίων οι εταιρείες δεν
αναμένουν ούτε να επιστρέψουν το αρχικό κεφάλαιο ούτε
να καταβάλουν τους ανάλογους οφειλόμενους τόκους,
παράγει από οικονομική άποψη το ίδιο αποτέλεσμα με την
καταβολή επιδοτήσεων ύψους 46 δισεκατομμυρίων ισπα

Δεδομένου ότι στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο διεξά
γεται σημαντικό εμπόριο του είδους των αυτοκινήτων που
κατασκευάζει η Seat, οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση υπέρ
της εταιρείας αυτής ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγω
νισμό και να επηρεάσει τις συναλλαγές αυτές κατά την
έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και
του άρθρου 6 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Συμβατότητα των μέτρων ενίσχυσης
Με επιστολή στις 21 Δεκεμβρίου 1994, η κυβέρνηση της
χώρας σας πληροφόρησε την Επιτροπή ότι με τη διατεθείσα
ενίσχυση θα υποστηριχθούν μελλοντικές επενδύσεις της Seat
σε προγράμματα Ε&Α και καινοτομιών. Συνεπώς, υπο
στηρίζει ότι το μέτρο κρατικής ενίσχυσης πρέπει να θεω
ρηθεί κατά τα προσεχή έτη ως ενίσχυση για έρευνα και ανά
πτυξη και ενίσχυση για καινοτομίες.
Επιπλέον, η συμφωνία της 27ης Ιουλίου 1994 ορίζει ότι η
περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας θα συγχρηματοδο
τήσει κατά 50 ο/ο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προγράμματα κατάρτισης
στους τομείς της διαχείρισης και των νέων τεχνολογιών για
τους εργαζόμενους στη Seat και τις θυγατρικές της εταιρείες,
συνολικού προϋπολογισμού 4 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών. Επομένως, η συμβατότητα των εν λόγω μέτρων
κατάρτισης πρέπει να εξετασθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς όσον αφορά αυτό το είδος ενίσχυσης.
Εντούτοις, η συμφωνία της 11ης Ιουλίου 1994 αναφέρει ότι
η δέσμη κρατικών ενισχύσεων, που έχει αναληφθεί η υπο
χρέωση να καταβληθούν στη Seat, έχει ως στόχο να εξα
σφαλίσει τη βιωσιμότητα της Seat ως εταιρείας με αυτοτελή
δυνατότητα σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας αυτοκι
νήτων. Συνεπώς, τα μέτρα ενίσχυσης ενδέχεται να συμβά
λουν στις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της εταιρείας και, ως
εκ τούτου, πιθανόν να συνιστούν ενίσχυση αναδιάρθρωσης
στη Seat.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της χώρας σας πιθανόν να έχει προ
καταβάλει σημαντικό μέρος της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης
στη Seat με δύο ενδιάμεσα δάνεια που χορηγήθηκαν στη
VW για να αποσοβηθεί η πτώχευση της εταιρείας αυτής.
Επομένως, η εν λόγω κρατική ενίσχυση πρέπει να θεωρηθεί
ως ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Seat.
Τέλος, τα μέτρα ενίσχυσης υπέρ της Seat πρέπει να αναλυ
θούν σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύ
σεων στη βιομηχανία αυτοκινήτων (!) αφενός και τις κοινο
τικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενι
σχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβλημα
τικών επιχειρήσεων (2) ή το κοινοτικό πλαίσιο των κρα
τικών ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (3).

νικών πεσετών (δηλαδή ολόκληρο το ποσό της υποσχε

θείσας ενίσχυσης πλην της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου), σύμφωνα με εγκεκριμένα προγράμ
ματα ενίσχυσης.
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0) ΕΕ αριθ. C 36 της 10. 2 . 1993 .
(2) ΕΕ αριθ. C 368 της 23 . 12. 1994.
(3) ΕΕ αριθ. C 83 της 11 . 4. 1986.
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Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη και για καινοτομίες
Τα παραρτήματα των συμφωνιών για τη χορήγηση
ενίσχυσης απαριθμούν 51 επενδυτικά και αναπτυξιακά
σχέδια συνολικής δαπάνης 183 δισεκατομμυρίων ισπανικών
πεσετών περίπου, και δύο προγράμματα που προβλέπουν
μέτρα κατάρτισης συνολικής δαπάνης 5 δισεκατομμυρίων
ισπανικών πεσετών περίπου κατά την περίοδο 1994-1997.
Με επιστολή τους στις 24 Φεβρουαρίου 1995, οι αρχές της
χώρας σας κοινοποίησαν στην Επιτροπή μια σειρά μεμονω
μένων σχεδίων χορήγησης ενίσχυσης το 1994 σε 30 προ
γράμματα Ε&Α και καινοτομιών, τα οποία η Seat πρόκειται
να εφαρμόσει κατά την περίοδο 1994-1996.
H ληφθείσα κοινοποίηση υπογραμμίζει τον ανεξάρτητο
χαρακτήρα των 30 σχεδίων που υποβλήθηκαν για ενίσχυση.
Όλα τα σχέδια αυτά προτείνονται στα πλαίσια εγκεκρι
μένων προγραμμάτων ενίσχυσης που αφορούν δραστηριό
τητες στους τομείς της Ε&Α, των καινοτομιών και της προ
στασίας του περιβάλλοντος :

— "Πρόγραμμα τεχνολογικής υποστήριξης του τομέα της
βιομηχανίας και των κατασκευών — SBT" ( 13 σχέδια),
— " Πρόγραμμα δράσης στον τομέα των βιομηχανικών
τεχνολογιών — ΡΑΤΙ" ( 13 σχέδια) και
— "Τεχνολογικό και βιομηχανικό πρόγραμμα στον τομέα
του περιβάλλοντος — ΡΙΤΜΑ" (4 σχέδια).

Αφού εξέτασε την κοινοποίηση που υπέβαλαν οι αρχές της
χώρας σας, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι τα
σχέδια που υποστηρίχθηκαν με τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης
είναι πράγματι ανεξάρτητα. Ορισμένα φαίνεται οπωσδήποτε
να συσχετίζονται. Πολλά από τα σχέδια που αφορούν την
ανάπτυξη νέων ή την αντικατάσταση παλαιών μοντέλων
συνιστούν επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό για την
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού της Seat και τη συγκέ
ντρωσή της σε ένα μόνο εργοστάσιο συναρμολόγησης. Ως
εκ τούτου, ακόμη και εάν το επιλέξιμο κόστος ορισμένων
μεμονωμένων σχεδίων δεν υπερβαίνει το ποσό των 12 εκα
τομμυρίων Ecu, όλα τα σχέδια αυτά είναι κοινοποιήσιμα
επειδή ενδέχεται να εντάσσονται στα πλαίσια ενός ευρύ
τερου επενδυτικού προγράμματος που να έχει καταρτισθεί
από την εταιρεία και εγκριθεί από τις αρχές της χώρας σας
για τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της Seat.
Επιπλέον, οι αρχές της χώρας σας επεσήμαναν ότι τα ποσά
των επιλέξιμων δαπανών που κοινοποιήθηκαν στο στάδιο
αυτό αποτελούν απλώς εκτιμήσεις, τονίζοντας ότι είναι
προς το παρόν δύσκολο να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό
της επένδυσης που διενεργήθηκε το 1994 και είναι αβέβαιο
κατά πόσο θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το Μάρτιο του
1995 το συνολικό ποσό της επιλέξιμης επένδυσης για την
περίοδο 1994-1996 και το ποσό της ενίσχυσης που αντι
στοιχεί στην επένδυση αυτή. Κατέστησαν επίσης σαφές ότι
η κοινοποιηθείσα ενίσχυση, που αφορά μόνο τις επενδύσεις
της Seat το 1994, εντάσσεται στα πλαίσια μιας ολόκληρης
δέσμης ενισχύσεων για 30 σχέδια Ε&Α που εμπίπτουν σε
ένα πολυετές επενδυτικό πρόγραμμα της Seat για την
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περίοδο 1994-1996, και ότι νέες προτάσεις ενίσχυσης για τα
ίδια σχέδια θα κοινοποιηθούν διαδοχικά στην Επιτροπή το
1995 και 1996, ανάλογα με την πορεία της εφαρμογής του
επενδυτικού προγράμματος της Seat. Έστω και εάν τα
σχέδια θεωρηθούν χωριστά, τα συνολικό ποσό της επέν
δυσης κάθε σχεδίου καθ' όλη τη σχετική περίοδο ενδέχεται
να υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 12 εκατομμυρίων Ecu .
Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να συνάγει το συμπέ
ρασμα ότι τα κοινοποιηθέντα μέτρα ενίσχυσης φαίνεται να
αφορούν άμεσα τις δραστηριότητες της Seat σχετικά με τις
επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη
διοχέτευση στην αγορά μιας νέας γενεάς μοντέλων αυτοκι
νήτων και κινητήρων, που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά
μοντέλα της Seat.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την αξιολό
γηση παρόμοιων υποθέσεων ενίσχυσης θα ποικίλλουν ανά
λογα με τους στόχους που επιδιώκει η εκάστοτε ενίσχυση .
Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι αναγκαίο να δια
σφαλισθεί η αναλογικότητα της χορηγούμενης ενίσχυσης
προς τα προβλήματα που αυτή επιδιώκει να επιλύσει. Τα
βασικά κριτήρια της αξιολόγησης της Επιτροπής όσον
αφορά τους διάφορους στόχους των ενισχύσεων θα είναι τα
ακόλουθα :

— Επενδυτική ενίσχυση για καινοτομίες, εκσυγχρονισμό ή
ορθολογική οργάνωση
H Επιτροπή τηρεί αυστηρή στάση έναντι της ενίσχυσης
για εκσυγχρονισμό και καινοτομίες. Πρόκειται για δρα
στηριότητες που πρέπει να αναλαμβάνονται από τις ίδιες
τις εταιρείες και κανονικά να χρηματοδοτούνται με
ίδιους πόρους ή με εμπορικά δάνεια στα πλαίσια των
συνήθων δραστηριοτήτων των εταιρειών σε ένα ανταγω
νιστικό περιβάλλον της αγοράς. H ενίσχυση για βασική
ορθολογική οργάνωση πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά
για να εξακριβώνεται ότι επιτυγχάνει την απαραίτητη
ριζική μεταβολή της διάρθρωσης και της οργάνωσης των
δραστηριοτήτων της εταιρείας και ότι η απαιτούμενη
χρηματοδότηση υπερβαίνει το ποσό που οι εταιρείες
αναμένεται κανονικά να χρηματοδοτήσουν με ίδιους
πόρους. Κατά τον ίδιο τρόπο, η προτεινόμενη ενίσχυση
για καινοτομίες πρέπει να εξετάζεται για να διαπιστώ
νεται κατά πόσο αφορά πράγματι την εισαγωγή γνήσιων
καινοτομικών προϊόντων ή διαδικασιών σε κοινοτικό
επίπεδο.

— Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη
H Επιτροπή τηρεί θετική στάση έναντι της ενίσχυσης για
προανταγωνιστική Ε&Α. Ωστόσο, η Επιτροπή πρέπει να
διασφαλίζει ταυτόχρονα, σύμφωνα με το "πλαίσιο κρα
τικών ενισχύσεων για την Ε&Α" (') ότι θα γίνεται σαφής
διάκριση μεταξύ της γνήσιας έρευνας και ανάπτυξης
αφενός και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών που είναι
σύμφυτες των επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής
(εκσυγχρονισμός) αφετέρου.

— Ενίσχυση για οικονομίες στους τομείς του περιβάλλοντος
κα της ενεργείας

H ανάπτυξη αυτοκινήτων που ρυπαίνουν λιγότερο και
εξοικονομούν ενέργεια αποτελεί σταθερή απαίτηση για
(') ΕΕ αριθ. C 83 της 11.4. 1986 .
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τη βιομηχανία, που έχει επιβληθεί από την κοινοτική
νομοθεσία, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρηματοδο
τείται από τους ίδους πόρους των εταιρειών. H ενίσχυση
για το γενικό έλεγχο της ρύπανσης, δηλαδή της
ενίσχυσης που χορηγείται βάσει του πλασίου ενισχύ
σεων στον τομέα του περιβάλλοντος, ενδέχεται να είναι
αποδεκτή σύμφωνα με τα υφιστάμενα προγράμματα ενι
σχύσεων.

Ενίσχυση για επαγγελματική κατάρτιση που έχει σχέση με
επενδύσεις

H συμφωνία της 27ης Σεπτεμβρίου 1994 μεταξύ των περιφε
ρειακών αρχών της Καταλονίας αφενός και της VW και της
Seat αφετέρου αναφέρει δύο προγράμματα κατάρτισης για
τους εργαζόμενους στη Seat ή τις θυγατρικές της εταιρείες
που καλύπτουν την περίοδο 1994-1997 και συνίστανται από :

— μέτρα κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης και των
νέων τεχνολογιών, συνολικής δαπάνης 4 δισεκατομ
μυρίων ισπανικών πεσετών, και
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— τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης που προβλέπονται
στο σχέδιο να αντιστοιχούν σε γνήσιες ποιοτικές μετα
βολές όσον αφορά τα απαιτούμενα προσόντα του εργα
τικού δυναμικού, και να αφορούν σημαντικό αριθμό
εργαζομένων, ώστε να θεωρείται ότι τα μέτρα αυτά
έχουν ως στόχο την προστασία της απασχόλησης και
την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εργασίας για άτομα
που απειλούνται από ανεργία.
Τα ειδικά μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης μιας ή όλων
των εταιρειών που υπαγορεύονται από επενδύσεις, οι οποίες
δεν πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα θεωρούνται
ως μέρος της επένδυσης και θα υπόκεινται στα κριτήρια
όσον αφορά τις διάφορες προαναφερθείσες μορφές ενισχύ
σεων για επενδύσεις.
Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων για
συνεχή απασχόληση στην εταιρεία, τα οποία έχουν σχέση
με επενδύσεις και αποσκοπούν στην προστασία της απα
σχόλησης και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων εργασίας
των ατόμων που απειλούνται από την ανεργία, στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσης της εταιρείας, μπορούν να θεωρηθούν συμ
βατά.

Ενίσχυση αναδιάρθρωσης
— μέτρα κατάρτισης για τους διανομείς και αντιπροσώπους
του εθνικού δικτύου διανομής της Seat, συνολικής
δαπάνης 0,75 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών.

Βάσει της συμφωνίας, οι περιφερειακές αρχές αναλαμβά
νουν τη δέσμευση να χρηματοδοτήσουν κατά 50 °/ο το επιλέ
ξιμο κόστος των μέτρων αυτών μέχρι το ποσό των 4 εκα
τομμυρίων ισπανικών πεσετών, σύμφωνα με τους κανονι
σμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ωστόσο, η κυβέρνηση της χώρας σας δεν παρέσχε στην Επι
τροπή καμία περαιτέρω πληροφορία για το πρόγραμμα
κατάρτισης των εργαζόμενων στη Seat και στις θυγατρικές
της εταιρείες. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να προσ
διορίσει κατά πόσο η προτεινόμενη κρατική ενίσχυση για
την κατάρτιση του προσωπικού της Seat και των θυγα
τρικών της εταιρειών συμβιβάζεται με τις κατευθυντήριες
γραμμές του κοινοτικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων στη
βιομηχανία αυτοκινήτων.

Συνεπώς, σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενι
σχύσεων στη βιομηχανία αυτοκινήτων, η Επιτροπή προτί
θεται να εξετάσει προσεκτικά τις ενισχύσεις για μέτρα
ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης μιας εταιρείας που υπα
γορεύονται και, ως εκ τούτου, συνδέονται με επενδύσεις. H
Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε :

— η εν λόγω ενίσχυση να μην υπερβαίνει μια λογική
ένταση, οποτεδήποτε έχει σχέση με επενδύσεις στον
τομέα της παραγωγής,

Όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, η γενική αρχή
είναι ότι οποιαδήποτε μορφή ενίσχυσης αναδιάρθρωσης θα
επιτρέπεται μόνον εάν αποβαίνει προς όφελος της Κοινό
τητας και αφορά ένα βιώσιμο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης/
ανάκαμψης που κοινοποιείται λεπτομερώς στην Επιτροπή.
Ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να πληροί όλες τις ακό
λουθες προϋποθέσεις :

— το σχέδιο πρέπει να αποκαθιστά τη μακροπρόθεσμη βιω
σιμότητα και ευρωστία της εταιρείας εντός λογικού χρο
νικού διαστήματος και βάσει ρεαλιστικών προβλέψεων
όσον αφορά τις μελλοντικές συνθήκες λειτουργίας,

— το σχέδιο πρέπει να εξουδετερώνει, στο μέτρο του
δυνατού, οποιεσδήποτε πιθανές δυσμενείς επιδράσεις
στους ανταγωνιστές,

— το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο όριο που είναι απα
ραίτητο για την πραγματοποίηση της αναδιάρθρωσης
και να σχετίζεται με τα αναμενόμενα οφέλη από τις προ
οπτικές της Επιτροπής.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι ενίσχυσης αναδιάρθρωσης αναμέ
νεται να συμβάλουν σημαντικά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης
με εσωτερικούς πόρους ή με εξωτερική εμπορική χρηματο
δότηση.

Στις κατευθυντήριες γραμμές αναφέρεται ότι η βελτίωση της
βιωσιμότητας της εταιρείας πρέπει να προκύπτει από εσωτε
ρικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης
και να μην βασίζεται μόνο σε εξωτερικούς παράγοντες της
αγοράς, όπως οι τιμές και η ζήτηση, στους οποίους η

Αριθ. C 237/ 10

PEL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

εταιρεία δεν έχει μεγάλη επίδραση, εάν αυτό αναγνωρίζεται
ότι συμβαίνει. H επιτυχής αναδιάρθρωση πρέπει να συνεπά
γεται την εγκατάλειψη των διαρθρωτικά ζημιογόνων δρα

στηριοτήτων. Το σχέδιο πρέπει να δίδει στην εταιρεία τη
δυνατότητα να καλύψει τα έξοδά της, συμπεριλαμβανόμενης
της απόσβεσης και των χρηματοοικονομικών βαρών, καθώς
επίσης και να αποκομίσει ένα ελάχιστο κεφαλαιουχικό
κέρδος ούτως ώστε, όταν η εταιρεία αναδιαρθρωθεί, να μην
χρειάζεται περαιτέρω κρατική ενίσχυση και να ανταγωνί
ζεται στην αγορά με τις δικές της δυνάμεις.
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προβληματικών επιχειρήσεων, ούτε με το πλαίσιο κρατικών
ενισχύσεων στη βιομηχανία αυτοκινήτων.
Συνεπώς, η ενίσχυση που χορηγήθηκε στη Seat, βάσει της
συμφωνίας της 11ης Ιουλίου 1994, φαίνεται ότι δεν συμβιβά
ζεται με την κοινή αγορά και με την εφαρμογή της συμ
φωνίας για τον ΕΟΧ.
Ενίσχυση διάσωσης

Όσον αφορά την ενίσχυση διάσωσης, μια εταιρεία δεν
πρέπει κανονικά να λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης περισ
σότερο από μια φορά. Επίσης, για να περιοριστούν οι στρε
βλωτικές επιδράσεις της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, η μορφή
υπό την οποία χορηγείται η ενίσχυση δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα να αποκτήσει η εταιρεία πλεόνασμα ρευστών
που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για επιθετικές στρε
βλωτικές δραστηριότητες στην αγορά ή νέες επενδύσεις που
δεν έχουν σχέση με την αναδιάρθρωση. H ενίσχυση για
χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση δεν πρέπει να μειώνει

Στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ενι
σχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβλημα
τικών επιχειρήσεων, αναφέρεται ότι η ενίσχυση αναδιάρ
θρωσης, δηλαδή η ενίσχυση που χορηγείται απλώς για τη
διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας εται
ρείας κατά το χρονικό διάστημα που εντοπίζονται τα προ
βλήματά της και αναπτύσσεται τρόπος αντιμετώπισης τους,
μπορεί να εγκριθεί ως συμβατή με την κοινή αγορά και την
εφαρμογή της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, εάν :

αδικαιολόγητα τα οικονομικά βάρη των εταιρειών.

— συνίσταται σε βοήθεια ρευστότητας με τη μορφή εγγυή
σεων δανείων ή δανείων με κανονικά επιτόκια της
αγοράς,

Συνεπώς, σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες
γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διά
σωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων,
καθώς επίσης και το πλαίσιο ενισχύσεων στη βιομηχανία
αυτοκινήτων, ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της Seat θα πρέπει,
στη χειρότερη περίπτωση, να είναι υγιές και ικανό να απο
καταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας,
Kat, σε περίπτωση που η σχετική αγορά θεωρείται ότι
παρουσιάζει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, να έχει
ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της παραγωγικής ικα
νότητας της εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων οχημάτων
που να μην αντισταθμίζεται από αύξηση της παραγωγικής
ικανότητας του ομίλου VW. Δεδομένου ότι η Seat είναι
θυγατρική εταιρεία που ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία
της VW, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τις
δραστηριότητες αναδιάρθρωσης της Seat στο πλαίσιο της
σφαιρικής στρατηγικής του ομίλου VW στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, βάσει των συμφερόντων της Ένωσης, γενικότερα,
και χωρίς να μετατίθενται απλώς τα προβλήματα από το
ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι η Επιτροπή αποφάσισε (') να κινήσει τη
διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
για την εξέταση της ενίσχυσης στις επενδύσεις που διενέρ
γηθηκαν στις εγκαταστάσεις της VW στο Sachsen. H εξέ
ταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση μερικής από
φασης της Επιτροπής στις 27 Ιουλίου 1994 (2), σύμφωνα με
την οποία η εξέταση ενός περαιτέρω μέρους της ενίσχυσης
υπέρ του ομίλου VW δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στην
περίπτωση αυτή.

— περιορίζεται στο ποσό που είναι αναγκαίο για τη διατή
ρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εται
ρείας (π.χ. κάλυψη μισθολογικών δαπανών και τρέ
χουσων προμηθειών),
— καταβάλεται μόνο για το διάστημα που απαιτείται
(συνήθως δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες) για την κατάρ
τιση του αναγκαίου και εφικτού σχεδίου ανάκαμψης,

— δικαιολογείται από σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και
δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει οποιεσδήποτε
δυσμενείς επιπτώσεις στη βιομηχανική κατάσταση
άλλων κρατών μελών.
Ένας περαιτέρω όρος είναι να συνιστά η διάσωση μια
"άπαξ" ενέργεια αποφυγής του κινδύνου κατά τη διάρκεια
της οποίας να είναι δυνατή η αξιολόγηση του μέλλοντος της
εταιρείας.

Επιπλέον, όταν όλες οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται, η
μετέπειτα έγκριση της ενίσχυσης διάσωσης γίνεται με την
επιφύλαξη της αξιολόγησης τυχόν προτάσεων για τη χορή
γηση ενίσχυσης στα πλαίσια ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης,
που ούτως ή άλλως αποτελούν το αντικείμενο αξιολόγησης
βάσει των ιδίων χαρακτηριστικών τους.

Δεδομένου ότι οι αρχές της χώρας αρνήθηκαν την ύπαρξη
οποιουδήποτε σχεδίου αναδιάρθρωσης της Seat, η Επιτροπή
δεν μπορεί στο στάδιο αυτό να λάβει θέση όσον αφορά τη
συμβατότητα μιας ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ούτε με τις
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά τις κρα
τικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση

Επίσης, η VW κατέστησε κοινώς γνωστό, κατά τη διάρκεια
των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της χώρας σας,
ότι δεν ήταν διατεθειμένη να συνεισφέρει περαιτέρω κεφά
λαια στη Seat για τη διατήρηση των επιχειρηματικών δρα
στηριοτήτων της εταιρείας αυτής. Κατά τη γνώμη της, η
κυβέρνηση της χώρας σας έπρεπε να χρηματοδοτήσει τη
Seat για να εξέλθει η εν λόγω εταιρεία από τη δύσκολη

(') ΕΕ αριθ. C 68 της 17. 3. 1992, σ. 14.
(2) ΕΕ αριθ. L 385 της 31 . 12. 1994, σ. 1 .

θέση. Συνεπώς, το δάνειο που η VW έλαβε και μεταβίβασε
στη Seat πρέπει να χρησίμευσε για την ελάφρυνση της
άκρως δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της Seat. Χωρίς
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την οικονομική αυτη συνδρομή και λόγω της εξαιρετικά
δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε
περιέλθει, η Seat δεν θα ήταν να καλύψει, μεταξύ άλλων, τις
μισθολογικές δαπάνες ή τις τρέχουσες προμήθειες.

Συνεπώς, είναι λογικό να συναχθεί στο στάδιο αυτό το συ
μπέρασμα ότι η ενίσχυση που χορηγήθηκε μέσω δανείου
ύψους 30 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών, το οποίο η
VW έλαβε από το ICO και διαβίβασε στη Seat, καθώς και το
δάνειο ύψους 6 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που
χορήγησε το ICF απευθείας στη Seat, ενδέχεται να περιέ
χουν de facto στοιχεία ενίσχυσης διάσωσης που ήταν απα
ραίτητη για τη διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριο
τήτων της εταιρείας. Για να συνεχίσει τις εμπορικές δραστη
ριότητες στην αγορά ως αυτοτελές εμπορικό σήμα του
ομίλου VW, η Seat ζήτησε σεβαστή εισφορά κεφαλαίου, η
σκοπιμότητα της οποίας αμφισβητήθηκε δημοσίως από τη
μητρική εταιρεία VW.

Διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 93 παράγραφος 2 της
συνθήκης ΕΚ όσον αφορά :
— τις επιδοτήσεις συνολικού ύψους 38 δισεκατομμυρίων
ισπανικών πεσετών που χορήγησαν οι εθνικές αρχές στη
Seat βάσει εγκεκριμένων προγραμμάτων (SBT, ΡΑΤΙ,
ΡΙΤΜΑ), εκ των οποίων το δάνειο ύψους 30 δισεκατομ
μυρίων ισπανικών πεσετών του ICO στη VW, τη μητρική
εταιρεία της Seat, συνιστά προκαταβολή,

— τις επιδοτήσεις συνολικού ύψους 8 δισεκατομμυρίων
ισπανικών πεσετών (2 δισεκατομμύρια ισπανικές πεσέτες
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) που χορήγησαν οι
περιφερειακές αρχές στη Seat, εκ των οποίων το δάνειο
ύψους 6 δισεκατομμυρίων ισπανικών πεσετών που χορή
γησε το ICF στη VW συνιστά προκαταβολή,
— την ενίσχυση, ύψους 7 200 000 000 ισπανικών πεσετών
υπέρ 30 σχεδίων για την υποστήριξη των επενδύσεων της
Seat το 1994, ποσό που εικάζεται ότι αποτελεί την πρώτη
δόση των επιδοτήσεων ποσού 38 δισεκατομμυρίων ισπα
νικών πεσετών που χορήγησαν οι προαναφερόμενες
εθνικές αρχές.
Στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας, η Επιτροπή καλεί διά
της παρούσης την κυβέρνηση της χώρας σας να υποβάλει τις
παρατηρήσεις της εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της
επιστολής αυτής.
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Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων

Με τη δημοσίευση της παρούσας επιστολής υπό μορφή ανα

κοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων και στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας
για τον ΕΟΧ, η Επιτροπή καλεί επίσης τα άλλα κράτη μέλη
και τους ενδιαφερόμενους σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου να υπο
βάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Πιθανή ανάκτηση της ενίσχυσης
H Επιτροπή εφιστά την προσοχή της κυβέρνησης της χώρας
σας στην επιστολή της 3ης Νοεμβρίου 1993 προς όλα τα
κράτη μέλη όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους που απορ
ρέουν απο τις διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ, καθώς επίσης και στην ανακοίνωση που
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων αριθ. C 318 της 24ης Νοεμβρίου 1983 , σελίδα 3,
βάσει της οποίας οποιαδήποτε ενίσχυση που χορηγείται
παράνομα, δηλαδή πριν λάβει η Επιτροπή τελική απόφαση
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 3
της συνθήκης ΕΚ, θα μπορούσε να αποτελέσει το αντι
κείμενο εντολής ανάκτησης.
H κίνηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 93 παρά
γραφος 2 της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα
και η προτεινόμενη ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγηθεί έως
ότου την εγκρίνει η Επιτροπή . Οποιοσδήποτε δικαιούχος
μιας παράνομα χορηγηθείσας ενίσχυσης, δηλαδή πριν λάβει
η Επιτροπή τελική απόφαση, μπορεί να υποχρεωθεί να επι
στρέψει την ενίσχυση (') σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις
διατάξεις της νομοθεσίας του σχετικού κράτους μέλους,
ιδίως εκείνες που αφορούν τις καθυστερούμενες υποχρεώ
σεις του Δημοσίου, με την επιβολή τόκου στο ποσό της
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στη σχετική εταιρεία από
την ημερομηνία καταβολής της * o τόκος αυτός θα αντι
στοιχεί στην ποσοστιαία αξία, κατά την ημερομηνία αυτή,
του συντελεστή αναφοράς που χρησιμοποιείται για τον υπο
λογισμό του καθαρού ισοδύναμου των διάφορων ειδών
ενίσχυσης στο εν λόγω κράτος μέλος. Το μέτρο αυτό είναι
αναγκαίο για να αποκατασταθεί το status quo (2) με την
κατάργηση όλων των οικονομικών οφελών που απέλαυσε
αθέμιτα o δικαιούχος της παράνομης ενίσχυσης από την
ημερομηνία είσπραξης της ενίσχυσης.»

H Επιτροπή καλεί διά της παρούσης τα άλλα κράτη μέλη
και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις
τους σχετικά με τα εν λόγω μέτρα εντός ενός μήνα από τη
δημοσίευση της κοινοποίησης αυτής, στην ακόλουθη διεύ
θυνση :

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
200, rue de la Loi /Wetstraat,

Υπενθυμίζεται στην κυβέρνηση της χώρας σας ότι τα άρθρα
92, 93 και 94, που αποτελούν μέρος του τμήματος 3 της συν
θήκης ΕΚ με τίτλο "Κρατικές ενισχύσεις", θεσπίζουν διαδι
κασίες που συνεπάγονται ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να
αποφανθεί, βάσει των στοιχείων που διαθέτει, κατά πόσο η
επίμαχη χρηματοδοτική συνδρομή συνιστά ενίσχυση κατά
την έννοια των άρθρων αυτών.

B - 1 049 Bruxelles /Brussel.

Οι παρατηρήσεις âa ανακοινωθούν στην Ισπανία.
(') ΕΕ αριθ. C 318 της 24. 11 . 1983.

(2) Υπόθεση C- 1 42/87, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της
21ης Μαρτίου 1990, Συλλογή σ. 1-959.

