REGULAMENTUL (CE) NR. 794/2004 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2004
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a
normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE
CAPITOLUL V: Rata dobânzii aplicabilă recuperării ajutorului ilegal
Art. 9 Metoda de stabilire a ratei dobânzii
(1) Dacă nu se prevede altfel într-o decizie specifică, rata dobânzii aplicabilă recuperării
ajutorului de stat acordat prin încălcarea articolului 88 alineatul (3) din Tratat este o rată
procentuală anuală stabilită pentru fiecare an calendaristic.
Aceasta se calculează pe baza mediei pe cinci ani a ratelor swap interbancare pe lunile
septembrie, octombrie şi noiembrie ale anului anterior, la care se adaugă 75 puncte de bază. În
situaţii justificate corespunzător, Comisia poate creşte rata cu mai mult de 75 puncte de bază
pentru unul sau mai multe State Membre.
(2) În cazul în care cea mai recentă medie pe trei luni a ratelor swap interbancare pe cinci ani
disponibilă, la care se adaugă 75 puncte de bază, diferă cu mai mult de 15 % faţă de rata
dobânzii aplicabile recuperării ajutorului de stat în vigoare, Comisia recalculează rata dobânzii
aplicabile recuperării.
Noua rată se aplică din prima zi a lunii următoare recalculării efectuate de Comisie. Comisia
informează, prin intermediul unei scrisori, Statele Membre cu privire la recalculare şi la data
de la care se aplică aceasta.
(3) Rata dobânzii se stabileşte pentru fiecare stat membru în mod individual sau pentru două
sau mai multe State Membre împreună.
(4) În lipsa unor informaţii de încredere sau echivalente sau în circumstanţe excepţionale,
Comisia poate, în strânsă cooperare cu Statul Membru (Statele Membre) în cauză, să
stabilească o rată a dobânzii aplicabilă recuperării ajutorului de stat, pentru unul sau mai multe
State Membre, pe baza unei alte metode şi pe baza informaţiilor pe care le are la dispoziţie.
Articolul 9 a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 271/2008 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din
Tratatul CE!
Art. 10 Publicarea
Comisia publică ratele dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat, în vigoare şi
anterioare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe internet.
Art. 11 Metoda de aplicare a dobânzii
(1) Rata dobânzii ce urmează să se aplice este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a
fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată.

(2) Rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării ajutorului. Dobânzile
acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
(3) Rata dobânzii prevăzută la alineatul (1) se aplică de-a lungul întregii perioade până la data
recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trec mai mult de cinci ani de la data la care
ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată până la data recuperării
ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de cinci ani, având ca bază rata în vigoare
în momentul recalculării.
Articolul 11 alineatul (3) a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 271/2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a
articolului 93 din Tratatul CE!

