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I. ĮŽANGA 

Komisijos komunikatas valstybėms narėms pagal Europos Bend
rijos sutarties 93 straipsnio 1 dalį dėl Sutarties 92 ir 93 
straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kreditų drau
dimui ( 1 ) (toliau – 1997 m. komunikatas) priimtas 1997 m. ir 
turėjo būti taikomas penkerius metus nuo 1998 m. sausio 1 d. 
Vėliau jis iš dalies pakeistas ir jo taikymo laikotarpis pratęstas 
2001 ( 2 ), 2004 ( 3 ) ir 2005 m. ( 4 ). Šiuo metu jis taikomas iki 
2010 m. gruodžio 31 d. 

1997 m. komunikate nustatyta, kad parduotina rizika negali 
būti apdrausta valstybių narių remiamu eksporto kredito drau
dimu. Parduotina rizika – tai komercinė ir politinė rizika, 
tenkanti valstybiniams ir nevalstybiniams skolininkams, įsteig
tiems to komunikato priede išvardytose šalyse; jos didžiausias 
rizikos laikotarpis yra trumpesnis negu dveji metai. Tačiau 
komunikato 4.4 punkte numatyta, kad tam tikromis sąlygomis 
valstybinis arba valstybės remiamas eksporto kredito draudikas 
gali laikinai apdrausti tokią riziką. 

2008 m. gruodžio mėn. dėl finansų krizės Komisija priėmė 
Komisijos komunikatą – Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos 
priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansa
vimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis ( 5 ), – 
kuriame nustatyta laikinai supaprastinta 1997 m. komunikato 
4.4 punkto procedūra, susijusi su įrodymu, kad trumpalaikių 
eksporto kreditų rizika negali būti apdrausta. 

Nuo 1997 m., kai buvo priimtas komunikatas, iki finansų krizės 
Komisija 1997 m. komunikatą taikė keletu atvejų. Didžioji dalis 
patirties, kaip vertinti valstybės intervenciją į trumpalaikių 
eksporto kreditų rinkos segmentą, yra labai nauja ir jos dar 
nebuvo galima išsamiai įvertinti. Be to, dėl dabartinės finansų 
krizės kai kuriose valstybėse narėse vis dar gali trūkti draudimo 
ar perdraudimo pajėgumų parduotinai rizikai padengti – taip 
galima pateisinti valstybės intervenciją. 

Atsižvelgdama į turimus ribotus įrodymus ir poreikį užtikrinti 
tęstinumą ir teisinį tikrumą tvarkant trumpalaikių eksporto 
kreditų draudimą, kuriam neapibrėžtomis ekonominėmis sąly
gomis teikiama valstybės parama, Komisija nusprendė pratęsti 
1997 m. komunikato taikymo laikotarpį iki 2012 m. gruodžio 
31 d. 

II. 1997 M. KOMUNIKATO PAKEITIMAS 

Nuo 2011 m. sausio 1 d. taikomas šis Komisijos komunikato 
valstybėms narėms pagal Europos Bendrijos sutarties 93 
straipsnio 1 dalį dėl Sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo trum
palaikiam eksporto kreditų draudimui pakeitimas: 

— 4.5 punktas pakeičiamas taip: 

„Šis komunikatas taikomas iki 2012 m. gruodžio 31 d.“
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