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W ramach alertów poświęconych prawu konkurencji w czasach COVID-19
przedstawiamy główne ryzyka i wyzwania, z jakimi w świetle przepisów prawa
ochrony konkurencji będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy w sytuacji rynkowej
związanej z ogólnoświatową pandemią koronawirusa. W tym materiale
przedstawiamy rozwiązania, które przedstawiła Komisja Europejska odnośnie
zasad przyznawania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Rozwiązania te mają
obowiązywać do końca grudnia 2020 r.

Zapraszam
do kontaktu

Szybkie działania Komisji Europejskiej
W ubiegłym tygodniu Komisja zdecydowała się na wprowadzenie tymczasowych
ram prawnych dla pomocy publicznej. Mają one umożliwić państwom
członkowskim zapewnienie dostępności do wystarczającej płynności wszystkim
rodzajom przedsiębiorstw oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej
w trakcie i po zakończeniu epidemii COVID-19.
Komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager podkreśliła: Musimy działać szybko,
aby w największym możliwym stopniu poradzić sobie z jej skutkami. Musimy przy
tym działać w sposób skoordynowany. Nowe tymczasowe ramy prawne
umożliwiają państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności, jaką
przewidują zasady pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w tym trudnym
czasie.
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Pięć rodzajów pomocy publicznej
Komisja uznała, że w całej gospodarce Unii występują poważne zakłócenia,
i aby im zaradzić wprowadziła tymczasowe ramy prawne, przewidujące pięć
rodzajów pomocy publicznej:





bezpośrednie dotacje, selektywne korzyści podatkowe
oraz zaliczki
Państwa członkowskie Unii będą uprawnione do ustanowienia programów
pomocowych, w ramach których przedsiębiorcy będą mogli otrzymać
do 800 000 euro na zaspokojenie pilnego zapotrzebowania na płynność
gwarancje państwowe na pożyczki zaciągnięte w bankach
Państwa członkowskie Unii będą mogły udzielać gwarancji, aby zapewnić
możliwość udzielania pożyczek przedsiębiorstwom przez banki
pożyczki dla przedsiębiorstw subsydiowane ze środków
publicznych
Państwa członkowskie Unii będą mogły udzielać przedsiębiorstwom
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pożyczek o korzystnych stopach oprocentowania, aby zaspokoiły one
pilne potrzeby kapitałowe i inwestycyjne
gwarancje dla banków kierujących pomoc państwa do gospodarki
Pomoc polegająca na wykorzystywaniu istniejących zdolności banków
w zakresie udzielania pożyczek jako kanału wsparcia dla firm, w szczególności
dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie uznawana za pomoc bezpośrednią
dla klientów banków, a nie dla samych banków
krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych
Wprowadzenie dodatkowej elastyczności w zakresie wykazywania,
że określone kraje są wolne od ryzyka zbywalnego, umożliwiając tym samym
udzielanie przez państwo, w razie potrzeby, krótkoterminowych ubezpieczeń
kredytów eksportowych

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wspieramy w czasie kryzysu
Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej w zakresie wpływu zagrożenia
koronawirusem na Państwa biznes, nasz multidyscyplinarny zespół jest
w pełnej gotowości do współpracy. Prosimy o kontakt na poniższy adres:
coronavirus@eversheds-sutherland.pl
Jeżeli Państwa firma działa za granicą i będą Państwo potrzebować
wsparcia prawnego w konkretnym kraju, międzynarodowy zespół
Eversheds Sutherland pozostaje do dyspozycji.

Webinaria i publikacje
Informacje o najbliższych webinariach oraz artykuły dotyczące wpływu
epidemii na działalność biznesową znaleźć można na naszej stronie > >
Wiele istotnych informacji prawnych dotyczących innych państw
znajduje się na uruchomionej przez Eversheds Sutherland stronie
Coronavirus Legal Hub >>

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej
lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem.
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