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EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG

Állami támogatás engedélyezése az EGT-megállapodás 61. cikke és a Felügyeleti és Bírósági Megálla-
podás 3. jegyzőkönyve I. része 1. cikkének (3) bekezdése alapján

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata megfelelő intézkedések javaslatáról a Liechtensteinische
Landesbank részére történő állami kezességvállalással kapcsolatosan. A Liechtensteini Fejedelemség

elfogadta a javaslatot.

(2005/C 310/11)

Cím A Liechtensteinische Landesbank részére történő állami kezességvállalás – Hatá-
rozat a Liechtensteini Fejedelemség részére javasolandó megfelelő intézkedé-
sekről

EFTA-állam Liechtenstein

A határozat elfogadásának időpontja 2005. július 15.

A megfelelő intézkedések EFTA-állam
általi elfogadása

2005. július 29.

Támogatás száma 48084 ügy

Célkitűzés Állami kezességvállalás a Liechtensteinische Landesbank takarékbetéteire és
középlejáratú banki kötvényeire

Jogalap A Liechtensteinische Landesbankról szóló törvény 5. cikke (Gesetz über die Liech-
tensteinische Landesbank, LLBG)

Időtartam 2005. augusztus 1-től kezdődően 15 évig

Határozat Az állami kezességvállalás létező támogatást képez a Felügyeleti és Bírósági
Megállapodás 3. jegyzőkönyve II. része 1. cikkének (b) pontja alapján
A megfelelő intézkedésekre irányuló módosított javaslat a következőkből áll:
A liechtensteini hatóságok késlekedés nélkül meghozzák az LLBG 5. cikkéből
eredő összeegyeztethetetlen támogatások megszüntetéséhez szükséges vala-
mennyi jogi, igazgatási és egyéb intézkedéseket. Az ilyen támogatásokat 2005.
augusztus 1-i hatállyal megszüntetik.
Az állami kezességvállalást csak az LLB takarékbetéteire és középlejáratú banki
kötvényeire nyújtják, amelynek éves átlagos összegét (negyedévi adatok alapján)
a megelőző évre vonatkozóan minden egyes év június 1-ig állapítják meg. A ha-
tározatban említett és a Hatóságnak megküldött szakértői elemzésben megálla-
pított, megfelelő prémium kifizetésre kerül a takarékbetétek és középlejáratú
banki kötvények így megállapított kezességvállalási összegére.
Az állami kezességvállalás korlátozott időtartamú, 2005. augusztus 1-től számí-
tott 15 évig.
A 2005. évben a prémiumot arányosan fizetik.

A liechtensteini hatóságok minden év június 1-én benyújtják a Hatóságnak az
LLB megelőző évre vonatkozó éves jelentését, és tájékoztatják a takarékbetétek
és középlejáratú banki kötvények előző évi átlagos összegéről (beleértve a
negyedéves adatokon alapuló átlag dokumentációját), valamint az ezen összeg
alapján kiszámított prémiumról. A liechtensteini hatóságok továbbá igazolják a
Hatóságnak, hogy a prémium kifizetése megtörtént.

2005.12.8. C 310/17Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen talál-
ható meg:

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/
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