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Δημόσια Διαβούλευση για 

τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το ΣΕΔΕ 

Όχι ενίσχυση η πώληση 

θυγατρικής εταιρίας της 

Τράπεζας Πειραιώς στην 

Eurobank  

Έγκριση παράτασης ελληνι-

κού καθεστώτος εγγυή-

σεων τραπεζών  

Επίσημη διαδικασία 

έρευνας για αποθήκευση 

φυσικού αερίου στη Γαλλία  

Έγκριση γαλλικού Ταμείου 

Εγγυήσεων για έργα γεω-

θερμικής ενέργειας  

Έγκριση ρουμανικού     

μέτρου για σταθμούς   

επαναφόρτισης οχημάτων  

Έγκριση αύξησης γερμανι-

κής ενίσχυσης για ηλεκτρι-

κά λεωφορεία  

Έγκριση ρουμανικής ενί-

σχυσης σε κρατική εταιρία 

ηλεκτρισμού  

Ανάκτηση ενίσχυσης από 

την Εθνική Ρουμανική Εται-

ρία Ουρανίου  

Όχι ενίσχυση το γερμανικό 

φορολογικό μέτρο 

"Sanierungsklausel"  

Όχι ενίσχυση η χρηματοδό-

τηση της δομής "αμοιβαίου 

κεφαλαίου" DVI   

Τροποποίηση γερμανικών 

καθεστώτων για απαλλαγή 

από αεροπορικούς φόρους  

Επέκταση έρευνας για 

ισπανικά μέτρα υπέρ αερο-

πορικών εταιριών  

Έγκριση γερμανικών μέτρων 

στήριξης του αεροναυπηγικού 

τομέα  

Έγκριση ρουμανικών χρηματο-

δοτήσεων του αερολιμένα της 

Τιμισοάρα  

Έγκριση ρουμανικής ενίσχυσης 

στον κρατικό αερομεταφορέα 

TAROM  

Επίσημη διαδικασία έρευνας 

για τη χρηματοδότηση της 

Alitalia  

Επίσημη διαδικασία έρευνας 

για ναυτιλιακές υπηρεσίες 

στην Κορσική  

Έγκριση γερμανικών ενισχύ-

σεων για σιδηροδρομικές  

μεταφορές  

Τροποποίηση τσεχικού κάθε-

στώτος για σιδηροδρομικές 

μεταφορές  

Ανάκτηση ρουμανικής ενίσχυ-

σης από τον σιδηροδρομικό 

μεταφορέα CRF Marfa  

Έγκριση καθεστώτος επενδύ-

σεων για γεωργικά προϊόντα 

στην Ιρλανδία 

Έγκριση γαλλικού καθεστώτος 

ενισχύσεων σε γεωργούς για 

το περιβάλλον  

Ανάκτηση ενίσχυσης από την 

εσθονική επιχείρηση Tartu 

Agro  

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και 

ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Δημόσια Διαβούλευση για τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για το ΣΕΔΕ 

στάιν και τη Νορβηγία.  

Μέσω καθορισμού της τιμής 

του άνθρακα, το ΣΕΔΕ δημι-

ουργεί κίνητρο για τις επιχει-

ρήσεις να μειώσουν τις   εκ-

πομπές που συμβάλλουν 

στην κλιματική αλλαγή με 

οικονομικά αποδοτικό τρό-

πο.  

Το ΣΕΔΕ δημιουργεί δύο 

κατηγορίες δαπανών για τις 

εταιρίες: 

i) άμεσες δαπάνες, καθώς 

οι εταιρίες πρέπει να αγορά-

σουν το ποσό των δικαιωμά-

των που αντιστοιχεί στο 

πραγματικό επίπεδο εκπο-

μπών τους και 

ii) έμμεσες δαπάνες, καθώς 

οι εταιρίες καταβάλλουν 

υψηλότερη τιμή για την   

ηλεκτρική ενέργεια που κα-

Δημόσια διαβούλευση – Σύ-

στημα Εμπορίας Δικαιωμά-

των Εκπομπών της ΕΕ 

(ΣΕΔΕ) – αναθεώρηση των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών 

για το ΣΕΔΕ 

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαι-

ωμάτων Εκπομπών της ΕΕ 

(ΣΕΔΕ) αποτελεί τον ακρογω-

νιαίο λίθο της πολιτικής της 

ΕΕ για την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής και 

βασικό εργαλείο για τη μεί-

ωση του κόστους των      

εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου. Το ΣΕΔΕ, που δη-

μιουργήθηκε το 2005, είναι 

η πρώτη σημαντική αγορά 

άνθρακα στον κόσμο και 

παραμένει η μεγαλύτερη. 

Λειτουργεί και στις 28 χώ-

ρες της ΕΕ και, επιπλέον, 

στην Ισλανδία, το Λιχτεν-
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ωσης από 85% στην αρχή της 

προηγούμενης περιόδου εμπορίας 

του ΣΕΔΕ (2013 έως 2020) σε 

75% στη νέα περίοδο και να απα-

γορευθεί η χορήγηση αποζημίω-

σης για μη αποδοτικές τεχνολογί-

ες και 

γ) η αποζημίωση από τις προσπά-

θειες μείωσης των εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα να εξαρτά-

ται από τις ενδιαφερόμενες εται-

ρείες. 

Το σχέδιο αναθεώρησης των Κα-

τευθυντήριων Γραμμών για το  

ΣΕΔΕ και όλες οι λεπτομέρειες 

σχετικά με τη δημόσια διαβούλευ-

ση διατίθενται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα: 

https://ec.europa.eu/

competition/

consulta-

tions/2020_ets_stateaid_guideli

nes/index_en.html 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_53 

ταναλώνουν, δεδομένου ότι οι πα-

ραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας 

μεταφέρουν την τιμή του άνθρακα 

στους καταναλωτές μέσω των 

προκαθορισμένων τιμών της ηλε-

κτρικής ενέργειας. 

Η Οδηγία για το ΣΕΔΕ προβλέπει 

καταβολή αποζημίωσης και για τα 

δύο είδη δαπανών. Υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, οι εταιρίες μπο-

ρούν να λαμβάνουν δωρεάν δικαι-

ώματα εκπομπής, μειώνοντας το 

άμεσο κόστος τους, ενώ, επι-

πλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να 

αντισταθμίσουν τα έμμεσα κόστη 

του ΣΕΔΕ, εφόσον τηρούνται οι 

όροι των Κατευθυντηρίων Γραμ-

μών για το ΣΕΔΕ. 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

ΣΕΔΕ στοχεύουν στη μείωση του 

κινδύνου διαρροής άνθρακα, κα-

θώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν 

την παραγωγή σε χώρες εκτός της 

ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες πολιτι-

κές για το κλίμα, οδηγώντας σε 

λιγότερες οικονομικές δραστηριό-

τητες στην ΕΕ και χωρίς μείωση 

των εκπομπών αερίων θερμοκη-

πίου παγκοσμίως. Οι ισχύουσες 

Κατευθυντήριες Γραμμές λήγουν 

στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πρά-

σινη Συμφωνία και τον στόχο της 

ΕΕ να καταστεί η πρώτη κλιματικά 

ουδέτερη οικονομία έως το 2050, 

η Επιτροπή αποφάσισε να διεξά-

γει δημόσια διαβούλευση μέχρι 

τις 10 Μαρτίου 2020, καλώντας 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 

σχετικά με το σχέδιο αναθεώρη-

σης των Κατευθυντήριων Γραμ-

μών για τις κρατικές ενισχύσεις 

στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ. 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρά-

σινης Συμφωνίας, οι υπό αναθεώ-

ρηση Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το ΣΕΔΕ θα επιτρέψουν στα 

κράτη μέλη να αποζημιώνουν τις 

εταιρίες για τις έμμεσες δαπάνες, 

υπό αυστηρότερους όρους από 

ό,τι ισχύει σήμερα. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ανα-

θεώρηση έχει ως στόχο: 

α) να μειωθεί ο αριθμός των επι-

λέξιμων τομέων από δεκατέσσερις 

σε οκτώ, ώστε να επωφεληθούν  

οι τομείς που είναι περισσότερο 

εκτεθειμένοι στο κίνδυνο από τη 

διαρροή άνθρακα, 

β) να μειωθεί το ποσοστό αποζημί-

Όχι ενίσχυση η πώληση θυγατρικής εταιρίας της Τράπεζας Πειραιώς στην Euro-

bank – SA.53105 

πλαίσιο των αποφάσεων της Επι-

τροπής SA.43363/2015 και 

SA.43364/2015   

ii) η πώληση της θυγατρικής της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Euro-

bank καταλογίζεται στο ελληνικό 

κράτος και, άρα, συνιστά παράνο-

μη κρατική ενίσχυση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρό-

λο που η Τράπεζα Πειραιώς πώλη-

σε πράγματι τη βουλγαρική θυγα-

τρική της μετά την προβλεπόμενη 

από τις δεσμεύσεις προθεσμία, 

αυτή η σύντομη καθυστέρηση δεν 

επηρέασε τη συμβατότητα των 

ενισχύσεων που χορήγησε η Ελλά-

δα το 2015 για την αναδιάρθρω-

ση της Τράπεζας Πειραιώς. Περαι-

τέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι η συ-

Ελλάδα – Τράπεζα Πειραιώς – 

Τράπεζα Eurobank – πώληση   

βουλγαρικής θυγατρικής – τήρηση 

δεσμεύσεων – αναδιάρθρωση  

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει υπό 

όρους τη χορήγηση ελληνικών 

κρατικών ενισχύσεων για την ανα-

διάρθρωση της τράπεζας Euro-

bank και της Τράπεζας Πειραιώς, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις 

SA.43363/2015 και SA.43364/ 

2015 αντίστοιχα. 

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραι-

ώς, μία από τις δεσμεύσεις που 

ανέλαβε ήταν ότι αυτή θα πωλού-

σε τις ξένες θυγατρικές της πριν 

από το τέλος του 2018. Όσον   

αφορά την Eurobank, μία από τις 

δεσμεύσεις της ήταν ότι η τράπε-

ζα θα υπόκειται σε απαγόρευση 

εξαγοράς μέχρι το τέλος του 

2018. 

Τον Νοέμβριο του 2018, η Τράπε-

ζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πώ-

ληση της βουλγαρικής θυγατρικής 

της στην τράπεζα Eurobank η  

οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 

του 2019. 

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία τον 

Ιανουάριο του 2019 από έναν 

από έναν μη επιτυχόντα  υποψή-

φιο, που ισχυρίσθηκε ότι: 

i) η πώληση της βουλγαρικής θυ-

γατρικής της Τράπεζας Πειραιώς 

στην Eurobank παραβιάζει τις 

δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι δύο 

συμβαλλόμενες τράπεζες στο  

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_ets_stateaid_guidelines/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_53
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_53
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_53
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Έγκριση παράτασης ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων τραπεζών – SA.55767 

ση να παρακολουθεί τις εξελίξεις 

και να προσαρμόζει ανάλογα την 

απόφασή της.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55767 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_75 

Ελλάδα – καθεστώς εγγυήσεων 

τραπεζών – παράταση ισχύος – 

Τραπεζική Ανακοίνωση 2013 

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, αρχικά, 

τον Νοέμβριο του 2008, την πα-

ράταση του καθεστώτος παροχής 

κρατικών εγγυήσεων για τις οφει-

λές των τραπεζών, με στόχο τη 

σταθεροποίηση των αγορών ως 

απάντηση στην παγκόσμια χρημα-

τοπιστωτική κρίση. Η διάρκεια 

ισχύος του καθεστώτος παρατά-

θηκε αρκετές φορές, με τελευ-

ταία τον Ιούνιο του 2019. Το κα-

θεστώς αυτό αφορά τις τράπεζες 

που δεν παρουσιάζουν κεφαλαια-

κό έλλειμμα. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως, πα-

ρόλο που η κατάσταση ρευστότη-

τας των ελληνικών τραπεζών βελ-

τιώνεται σταδιακά, εξακολουθούν 

να υφίστανται προκλήσεις. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να 

παρατείνει την ισχύ του υφιστάμε-

νου καθεστώτος, σύμφωνα με την 

Τραπεζική Ανακοίνωση 2013, και 

για περίοδο έξι συνεχόμενων μη-

νών, προκειμένου να είναι σε θέ-

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_62 

ναλλαγή μεταξύ της Τράπεζας 

Πειραιώς και της τράπεζας Euro-

bank πραγματοποιήθηκε σύμφω-

να με τις υπόλοιπες δεσμεύσεις 

που είχαν αναλάβει και ότι δεν 

χορηγήθηκε καμία πρόσθετη ενί-

σχυση στην Eurobank μέσω της 

πώλησης. 

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η πώληση 

της βουλγαρικής θυγατρικής της 

Τράπεζας Πειραιώς στην Euro-

bank έγινε σύμφωνα με τις δε-

σμεύσεις που είχαν ληφθεί στο 

πλαίσιο των υποθέσεων SA.43363 

και SA.43364 και, άρα, δεν υπήρ-

ξε παραβίαση των κανόνων για τις 

κρατικές ενισχύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53105 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για αποθήκευση φυσικού αερίου στη Γαλλία – 

SA.49414 

αερίου. 

Στη γαλλική αγορά δραστηριοποι-

ούνται σήμερα τρεις φορείς απο-

θήκευσης: οι εταιρίες Storengy, 

Géométhane και Teréga. Το ποσό 

της αντιστάθμισης που καταβλή-

θηκε στους τρεις αυτούς φορείς 

για το 2019 ανέρχεται συνολικά 

στα 540 εκατ. ευρώ. 

Μετά την ολοκλήρωση της προκα-

ταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή 

διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με τη 

συμβατότητα του επίμαχου μηχα-

νισμού που καθιέρωσε η Γαλλία 

και γι’ αυτό κίνησε την επίσημη 

διαδικασία έρευνας, στο πλαίσιο 

της οποίας η Επιτροπή θα εξετά-

σει κυρίως: 

Εάν αιτιολογείται επαρκώς η 

χρήση της μεθόδου που εφάρμο-

Γαλλία – μηχανισμός αποθήκευ-

σης φυσικού αερίου – επίσημη 

διαδικασία έρευνας  

Η Γαλλία εισήγαγε έναν μηχανισμό 

που ρυθμίζει τον τρόπο αποθήκευ-

σης φυσικού αερίου, με σκοπό να 

διατηρήσει τη χωρητικότητα απο-

θήκευσης, η οποία κρίνεται απα-

ραίτητη για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας του εφοδιασμού της 

χώρας με φυσικό αέριο. Ο μηχα-

νισμός προβλέπει τη δημοπράτη-

ση του μηχανισμού της χωρητικό-

τητας αποθήκευσης και την κάλυ-

ψη του κόστους των φορέων   

εκμετάλλευσης υποδομών αποθή-

κευσης φυσικού αερίου.  

Ειδικότερα, σε περίπτωση που 

είναι αρνητική η διαφορά μεταξύ 

των εσόδων που προκύπτουν για 

τους φορείς αποθήκευσης βάσει 

των όρων της δημοπρασίας και 

του ορίου εισοδήματος των φορέ-

ων αυτών που καθορίζει η γαλλική 

Ρυθμιστική Αρχή για την Ενέργεια 

(«Commission de régulation de 

l'énergie» - CRE), η εν λόγω διαφο-

ρά αντισταθμίζεται από τον φόρο 

που ανακτάται από τους φορείς 

εκμετάλλευσης του δικτύου μετα-

φοράς φυσικού αερίου επιπλέον 

των τιμολογίων τους. Διαφορετικά, 

ο κάθε φορέας αποθήκευσης επι-

στρέφει το πλεόνασμα στους χρή-

στες του δικτύου μέσω του τιμολο-

γίου δικτύου. Βάσει της γαλλικής 

νομοθεσίας, η CRE επιλέγει τη 

μεθοδολογία για τον καθορισμό 

του ρυθμιζόμενου εισοδήματος 

των φορέων εκμετάλλευσης υπο-

δομών αποθήκευσης φυσικού 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_75
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_75
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_75
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_62
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_62
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_62
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Έγκριση γαλλικού Ταμείου Εγγυήσεων για έργα γεωθερμικής ενέργειας – 

SA.48894 

ADEME στη σύσταση του Ταμείου 

Εγγυήσεων "Geodeep", σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.48894 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_85 

Γαλλία – γεωθερμική ενέργεια – 

Ταμείο Εγγυήσεων "Geodeep" – 

Ενισχυμένο Γεωθερμικό Σύστημα 

– Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 2014 

Η Γαλλία αποφάσισε να συνεισφέ-

ρει μέσω του Οργανισμού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας (ADEME) 

ποσό, ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, 

υπό μορφή επιστρεπτέων προκα-

ταβολών, με σκοπό τη σύσταση 

του Ταμείου Εγγυήσεων 

"Geodeep". Το Geodeep, το οποίο 

θα έχει διάρκεια λειτουργίας 10 

χρόνια κατ’ ανώτατο όριο, θα χο-

ρηγήσει εγγυήσεις για έργα στον 

τομέα της βαθιάς γεωθερμικής 

ενέργειας (Ενισχυμένο Γεωθερμι-

κό Σύστημα). Στόχος αυτών των 

εγγυήσεων, τις οποίες η αγορά 

δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέ-

χει, είναι η κάλυψη του κινδύνου 

που συνδέεται με τον υψηλό βαθ-

μό αβεβαιότητας όσον αφορά τον 

εκμεταλλεύσιμο γεωθερμικό πόρο 

κατά τη διάρκεια βαρέων γεωτρή-

σεων.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση που χορηγείται από τον 

ADEME θα συμβάλλει στους γαλλι-

κούς και ευρωπαϊκούς στόχους 

ενεργειακής απόδοσης και παρα-

γωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Περαι-

τέρω, η Επιτροπή παρατήρησε ότι 

οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 

που προκαλούνται από την επίμα-

χη κρατική στήριξη θα ελαχιστο-

ποιηθούν, δεδομένου, μεταξύ άλ-

λων, ότι η ενίσχυση θα καταβλη-

θεί υπό μορφή επιστρεπτέων προ-

καταβολών. Συνεπώς, η Επιτρο- 

πή ενέκρινε τη συμμετοχή του 

Έγκριση ρουμανικού μέτρου για σταθμούς επαναφόρτισης οχημάτων – 

SA.49276 

μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

της Ρουμανίας και θα εφαρμοστεί 

από ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα 

επιλεγούν μέσω ανοικτής και δια-

φανούς διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. Δικαίωμα υποβολής 

προσφορών θα έχουν οι οικονομι-

κοί φορείς όλων των τομέων 

δραστηριότητας, υπό την προϋπό-

θεση ότι έχουν άδεια λειτουργίας, 

υποκατάστημα ή θυγατρική που 

είναι εγγεγραμμένη σε οποιαδήπο-

Ρουμανία – καθεστώς ενισχύσεων 

– υποδομή επαναφόρτισης υβριδι-

κών και ηλεκτροκίνητων οχημά-

των – άρθρο 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ 

Η Ρουμανία σχεδίασε ένα μέτρο, 

συνολικού προϋπολογισμού 53 

εκατ. ευρώ, το οποίο θα διαρκέσει 

έξι χρόνια, έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2025. Κύριος στόχος του εν λόγω 

μέτρου είναι να στηρίξει την ανά-

πτυξη υποδομής επαναφόρτισης 

που να είναι προσβάσιμη από το 

σύνολο του πληθυσμού της Ρου-

μανίας για τα υβριδικά και ηλε-

κτροκίνητα οχήματα σε όλη τη 

Ρουμανία, προκειμένου να τονω-

θεί η αγορά τέτοιων οχημάτων και 

να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυ-

πος που έχουν τα συμβατικά αυ-

τοκίνητα στο περιβάλλον.  

Το κοινοποιηθέν καθεστώς θα 

διαχειρίζεται η διοίκηση του Τα-

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_351 

σε η Γαλλία για την αποτίμηση των 

εσόδων των φορέων αποθήκευ-

σης. Από αυτό θα διαπιστωθεί εάν 

το ποσό της ενίσχυσης περιορίζε-

ται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό 

για την εξασφάλιση της ασφά-

λειας του εφοδιασμού. 

Εάν οι πιθανές θετικές επιπτώ-

σεις της ενίσχυσης υπερτερούν 

των πιθανών αρνητικών επιπτώ-

σεων στον ανταγωνισμό και στο 

εμπόριο μεταξύ των κρατών με-

λών, δεδομένου ότι η εισαγωγή 

του μέτρου ενδέχεται να μειώσει 

τεχνητά τα κίνητρα για τη χρήση 

τερματικών σταθμών ΥΦΑ και δια-

συνδέσεων και να οδηγήσει τους 

προμηθευτές φυσικού αερίου να 

προτιμούν να αποθηκεύουν φυσι-

κό αέριο στη Γαλλία αντί σε άλλα 

γειτονικά κράτη μέλη. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.49414 στο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_85
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_85
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_85
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_351
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Έγκριση αύξησης γερμανικής ενίσχυσης για ηλεκτρικά λεωφορεία – SA.55977  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε την 

αύξηση που πρότεινε το γερμανι-

κό κράτος, σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014. 

Μετά από τη νέα αυτή αύξηση το 

καθεστώς θα έχει πλέον συνολικό 

προϋπολογισμό 650 εκατομμύρια 

ευρώ.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55977 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

de/mex_20_164 

Γερμανία – καθεστώς ενισχύσεων 

– αύξηση προϋπολογισμού – ηλε-

κτρικά λεωφορεία – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 

Η Γερμανία έχει θεσπίσει ένα κα-

θεστώς χρηματοδότησης των φο-

ρέων δημοσίων μεταφορών στη 

Γερμανία, με σκοπό την αγορά 

ηλεκτρικών λεωφορείων και την 

κατασκευή σχετικής υποδομής 

επαναφόρτισής τους. Το εν λόγω 

καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά από 

την Επιτροπή σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014 

(SA.48190/2017). Στη συνέχεια, 

το καθεστώς αυτό τροποποιήθηκε 

δύο φορές ως προς τον συνολικό 

προϋπολογισμό του (SA.50776/ 

2018 και SA.52677/2019).  

Η Γερμανία αποφάσισε να αυξή-

σει εκ νέου τον προϋπολογισμό 

του εν λόγω καθεστώτος κατά 

300 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι η νέα αύξηση 

του προϋπολογισμού αναμένεται 

να οδηγήσει σε πρόσθετες μειώ-

σεις εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα (περίπου 45.000 τόνοι 

ισοδύναμων CO2 ανά έτος), σύμ-

φωνα με τους κλιματικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ 

και τους στόχους που τέθηκαν με 

την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ. 

Περαιτέρω, η επίμαχη τροποποίη-

ση θα συμβάλλει στη βελτίωση 

της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

αέρα, ιδίως με την περαιτέρω μεί-

ωση των οξειδίων του αζώτου 

(NOx) κατά περίπου 170 τόνους 

ετησίως. 

ενέκρινε το επίμαχο ρουμανικό 

μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 

παρ. 3γ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.49276 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_224 

τε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ, μετά 

τη χορήγηση της χρηματοδότη-

σης.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το μέτρο θα 

ενθαρρύνει την αγορά οχημάτων 

με χαμηλές εκπομπές αερίων, 

συμβάλλοντας σημαντικά στη μεί-

ωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και άλλων ρύπων, σύμ-

φωνα με τους κλιματικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ 

και τους στόχους που τέθηκαν με 

την Πράσινη Συμφωνία. Επιπλέον, 

η Επιτροπή έκρινε ότι, επειδή η 

ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω   

ανταγωνιστικής διαδικασίας υπο-

βολής προσφορών, υπάρχουν οι 

απαραίτητες διασφαλίσεις ότι η 

χορηγούμενη ενίσχυση περιορίζε-

ται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατή-

ρησε ότι η συμβολή του επίμαχου 

μέτρου στους στόχους της ΕΕ για 

το περιβάλλον και το κλίμα υπε-

ραντισταθμίζει κάθε πιθανή στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού ή επη-

ρεασμού του εμπορίου. Τέλος, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι η δη-

μιουργία μιας υποδομής επανα-

φόρτισης δεν είναι εφικτή σήμερα 

χωρίς κρατική παρέμβαση, λόγω 

του πολύ περιορισμένου αριθμού 

των ηλεκτρικών οχημάτων στην 

αγορά. Συνακόλουθα, η Επιτροπή 

Έγκριση ρουμανικής ενίσχυσης σε κρατική εταιρία ηλεκτρισμού – SA.56250 

μανία δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει 

ότι μετά από έξι μήνες το δάνειο 

είτε θα εξοφληθεί πλήρως είτε η 

CE Oltenia θα αναλάβει μια συνο-

λική αναδιάρθρωση, προκειμένου 

να επανέλθει στη βιωσιμότητα 

μακροπρόθεσμα ή να ρευστοποιη-

θεί. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση συμβάλλει στην επίτευξη 

Ρουμανία – δάνειο διάσωσης – 

κρατική εταιρία παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας με βάση τον 

λιγνίτη – CE Oltenia – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστω-

τικών προβληματικών επιχειρή-

σεων 2014 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην  

Επιτροπή το σχέδιό της να χορη-

γήσει στην κρατική εταιρία πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από λιγνίτη με την επωνυμία 

"Complexul Energetic Ol-

tenia" ("CE Oltenia") δάνειο διά-

σωσης, ύψους περίπου 251 εκατ. 

ευρώ.  Η CE Oltenia έχει χωρητι-

κότητα 3.2 gigawatt και παράγει 

σχεδόν το 25% της ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Ρουμανία. Η Ρου-

5 
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αριθμό υπόθεσης SA.56250 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_323 

στόχου κοινού ενδιαφέροντος, κα-

θώς το δάνειο θα μετριάσει τον 

κίνδυνο μιας διαδικασίας αφερεγ-

γυότητας που θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην κατάργηση 13.000 

θέσεων εργασίας σε μια περιοχή 

που χαρακτηρίζεται από σχετικά 

υψηλά επίπεδα ανεργίας.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

επίμαχο μέτρο σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβληματι-

κών επιχειρήσεων 2014, δεδομέ-

νου ότι το δάνειο διάσωσης είναι 

χρονικά περιορισμένο και ότι τα 

θετικά αποτελέσματά του αντι-

σταθμίζουν τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού που προκαλεί η 

δημόσια παρέμβαση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Ανάκτηση ενίσχυσης από την Εθνική Ρουμανική Εταιρία Ουρανίου – SA.48394 

χρηματοδότησης, ύψους περίπου 

38 εκατ. ευρώ (178 εκατ. RON). 

Το ποσό αυτό περιλάμβανε διάφο-

ρες κρατικές επιχορηγήσεις, κα-

θώς και τη μη επιστροφή του   

εγκριθέντος από την Επιτροπή 

δανείου διάσωσης, ύψους 13  

εκατ. ευρώ (62 εκατ. RON), που 

είχε χορηγηθεί το 2016. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το τελικό 

σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπέ-

βαλε η Ρουμανία δεν είναι σύμ-

φωνο με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων 

2014, επειδή δεν εγγυάται την 

αποκατάσταση της μακροπρόθε-

σμης βιωσιμότητας της CNU, χω-

ρίς τη συνεχή χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων. Περαιτέρω, η Επιτρο-

πή διέταξε τη Ρουμανία να ανα-

κτήσει το δάνειο διάσωσης του 

2016 πλέον των τόκων, δεδομέ-

νου ότι δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύ-

σεις των ρουμανικών αρχών και 

το δάνειο παρατάθηκε και δεν 

επιστράφηκε μετά τους 6 μήνες. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.48394 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_314 

Ρουμανία – ανάκτηση ενίσχυσης 

– Εθνική Εταιρία Ουρανίου – δά-

νειο διάσωσης – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων 

2014 

Η Εθνική Εταιρία Ουρανίου 

(«Compania Națională a Uraniului 

SA» - CNU) είναι μια πλήρως κρατι-

κή ρουμανική εταιρία, η οποία 

δραστηριοποιείται στην εκμετάλ-

λευση ορυχείων ουρανίου και 

στην παραγωγή πρώτων υλών που 

μετατρέπονται σε καύσιμα για 

πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπα-

ραγωγής. Η CNU απασχολεί περί-

που 770 υπαλλήλους και διαθέτει 

δύο εργοτάξια: μια περιοχή εξό-

ρυξης ουρανίου, η οποία βρίσκε-

ται στην Crucea-Botusana (κομη-

τεία Suceava) και ένα εργοστάσιο 

επεξεργασίας και διύλισης, που 

βρίσκεται στη Feldioara (περιφέ-

ρεια Brasov).  

Επειδή η CNU αντιμετώπιζε οικο-

νομικές δυσκολίες, η Ρουμανία 

αποφάσισε να της χορηγήσει ένα 

επείγον δάνειο διάσωσης, ύψους 

περίπου 13 εκατ. ευρώ (62 εκατ. 

RON), με σκοπό τη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

κατά τους επόμενους έξι μήνες. 

Το δάνειο αυτό θα λειτουργούσε 

ως αποθεματικό για την προετοι-

μασία ενός σχεδίου αναδιάρθρω-

σης, προκειμένου να αποκαταστα-

θεί η κερδοφορία της επιχείρη-

σης, και το οποίο οι ρουμανικές 

αρχές δεσμεύτηκαν να κοινοποιή-

σουν στην Επιτροπή το αργότερο 

έξι μήνες μετά την έγκριση του 

δανείου. Η Επιτροπή ενέκρινε το 

δάνειο αυτό σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση μη χρη-

ματοπιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014 (SA.46312/ 

2016).  

Μετά την εγκριτική απόφαση της 

Επιτροπής, η Ρουμανία κοινοποίη-

σε στην Επιτροπή, το 2017, σχέ-

διο αναδιάρθρωσης που περιλάμ-

βανε δημόσια χρηματοδότηση, 

ύψους 93 εκατ. ευρώ (441 εκατ. 

RON), με τη μορφή επιχορηγή-

σεων, επιδοτήσεων, διαγραφής 

χρέους και μετατροπής χρεωστι-

κών ιδίων κεφαλαίων. 

Η Επιτροπή, μετά το πέρας της 

προκαταρκτικής εξέτασης και λό-

γω αμφιβολιών ως προς τη συμ-

βατότητα του ρουμανικού σχε-

δίου, κίνησε, το 2018, την επίση-

μη διαδικασία έρευνας, για να 

εξετάσει κατά πόσον το προανα-

φερόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης 

ήταν σύμφωνο με τους κανόνες 

της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 

και, ιδίως, με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων 

2014. Κατά την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας, η Ρουμανία υπέβαλε 

δύο ακόμη τροποποιημένα σχέδια 

αναδιάρθρωσης στην Επιτροπή. 

Το τελευταίο σχέδιο αναδιάρθρω-

σης που υπέβαλε προέβλεπε τη 

χορήγηση συνολικής κρατικής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_323
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_314
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_314
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_314
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Όχι ενίσχυση το γερμανικό φορολογικό μέτρο "Sanierungsklausel" – SA.29150 

νέου το μέτρο βάσει ενός ευρύτε-

ρου πλαισίου αναφοράς, συμπερι-

λαμβανομένων των κανόνων του 

γερμανικού δικαίου που επιτρέ-

πουν γενικά στις εταιρείες να με-

ταφέρουν ζημίες για φορολο-

γικούς σκοπούς. Η Επιτροπή    

διαπίστωσε ότι η ρήτρα 

"Sanierungsklausel" δεν παρεκ-

κλίνει από αυτούς τους γενικούς 

κανόνες και, συνεπώς, δεν προ-

σπορίζει επιλεκτικό πλεονέκτημα 

στις προβληματικές επιχειρήσεις. 

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η επίμαχη 

φορολογική ρύθμιση δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.29150 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_103 

Γερμανία – φορολογική ρήτρα – 

Sanierungsklausel – ανυπαρξία 

κρατικής ενίσχυσης 

Η Γερμανία υιοθέτησε, μέσω ενός 

ειδικού νόμου, τη ρήτρα εξυγιάν-

σεως «Sanierungsklausel», σύμ-

φωνα με την οποία μια προβλημα-

τική εταιρία είχε τη δυνατότητα να 

αντισταθμίζει τις ζημίες, που πα-

ρουσιάζει σε ένα φορολογικό 

έτος, με τα κέρδη που αποκτά σε 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, 

και παρά τις όποιες τυχόν μεταβο-

λές επέρχονται στη μετοχική της 

σύνθεση.  

Η Επιτροπή είχε κρίνει το 2011 ότι 

το εν λόγω μέτρο αποτελούσε 

κρατική ενίσχυση, καθώς πλη-

ρούνταν όλα τα κριτήρια του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία 

ήταν μη συμβατή, επειδή δεν τη-

ρούνταν ούτε οι όροι του Προσω-

ρινού Πλαισίου για τις κρατικές 

ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της 

κρίσης 2009 ούτε οι όροι των Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών για τη διά-

σωση και την αναδιάρθρωση 

2004 ούτε το άρθρο 107 παρ. 3γ 

ΣΛΕΕ για την υποστήριξη ορισμέ-

νων οικονομικών δραστηριοτήτων 

ή τομέων. Η Επιτροπή θεώρησε 

ότι το σύστημα αναφοράς, εν προ-

κειμένω, είναι το γερμανικό σύ-

στημα φορολογίας εισοδήματος 

εταιριών, και ιδίως οι κανόνες 

σχετικά με τη μεταβίβαση φορο-

λογικών ζημιών για τις εταιρείες 

που υπόκεινται σε μεταβολή της 

συμμετοχής τους. Στο πλαίσιο αυ-

τό, η Επιτροπή έκρινε ότι η ρήτρα 

εξυγιάνσεως παρεξέκλινε από τον 

εν λόγω κανόνα. 

Ωστόσο, το ΔΕΕ,  στις υποθέσεις C-

203/16 P, C-208/16 P, C-209/16 

P, C-219/16, ακύρωσε την ανωτέ-

ρω απόφαση της Επιτροπής, κα-

θώς επισήμανε ότι δεν μπορεί να 

αποτελέσει κριτήριο επιλεξιμότη-

τας ενός φορολογικού μέτρου η 

χρησιμοποιηθείσα νομοθετική τεχ-

νική, δηλαδή το γεγονός ότι οι 

κρίσιμες ρυθμίσεις θεσπίστηκαν 

με ειδικό νομοθέτημα και δεν  

εντάσσονται στο ευρύτερο νομο-

θετικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, το 

ΔΕΕ έκρινε ότι η Επιτροπή αξιολό-

γησε λανθασμένα το επίμαχο με-

τρο.  

Κατόπιν των ανωτέρω αποφά-

σεων, η Επιτροπή αξιολόγησε εκ 

Όχι ενίσχυση η χρηματοδότηση της δομής "αμοιβαίου κεφαλαίου" DVI – 

SA.55704 

ΕΤΕ για τις συμβουλευτικές του 

υπηρεσίες που παρέχει και στην 

PPM Oost για την παροχή ορισμέ-

νων διοικητικών υπηρεσιών είναι 

ανάλογες με τα ποσά που κατα-

βάλλουν ιδιωτικοί φορείς σε πα-

ρόμοιες καταστάσεις. Ειδικότερα, 

όσον αφορά το ΕΤΕ, η Επιτροπή 

έκρινε ότι η γενική διάρθρωση 

των τελών του (αμοιβή διαχείρι-

σης, μεταφερόμενος τόκος, ελά-

χιστο ποσοστό απόδοσης) είναι 

ανάλογη με τη διάρθρωση των 

τελών ενός διαχειριστή αμοιβαίων 

κεφαλαίων που δραστηριοποιείται 

σε συγκρίσιμες συνθήκες αγοράς 

και, ως εκ τούτου, η αμοιβή του 

ΕΤΕ δεν συνεπάγεται οικονομικό 

πλεονέκτημα κατά την έννοια του 

Ολλανδία – Ολλανδική Επιχειρημα-

τική Πρωτοβουλία (DVI) – δομή 

"αμοιβαίου κεφαλαίου" – κριτήριο 

ΦΟΑ – ανυπαρξία κρατικής ενί-

σχυσης 

H Ολλανδική Επιχειρηματική Πρω-

τοβουλία (Dutch Venture Initiative 

- DVI) είναι μια δομή "αμοιβαίου 

κεφαλαίου", η οποία είναι το απο-

τέλεσμα της σύμπραξης του ολ-

λανδικού Υπουργείου Οικονομικών 

και Κλιματικής Πολιτικής, του Ευ-

ρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων 

(ΕΤΕ) και της ολλανδικής δημό-

σιας αναπτυξιακής εταιρίας "PPM 

Oost".  

Η DVI επενδύει σε ιδιωτικά επεν-

δυτικά κεφάλαια (“funds”), τα 

οποία στη συνέχεια πραγματο-

ποιούν επενδύσεις σε μικρομε-

σαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τον 

Σεπτέμβριο του 2018, η Επιτροπή 

έλαβε καταγγελία σχετικά με το 

ότι το ολλανδικό κράτος χορήγησε 

κρατική ενίσχυση στην DVI, καθώς 

και στο ΕΤΕ και στην PPM Oost με 

τη μορφή αμοιβών για ορισμένες 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέ-

ον, καταγγέλθηκε ότι χορηγήθη-

καν ενισχύσεις μέσω της DVI και 

στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφά-

λαια και στις ΜΜΕ στις οποίες η 

DVI επενδύει άμεσα και έμμεσα 

με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση 

με τις συνθήκες της αγοράς. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι   

αμοιβές που καταβάλλονται στο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_103
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_103


 

 

Επέκταση έρευνας για ισπανικά μέτρα υπέρ αεροπορικών εταιριών – 

SA.33909 

μεταξύ των ισπανικών δημόσιων 

αρχών και των αεροπορικών εται-

ριών, οι οποίες δραστηριοποιού-

νται στους αερολιμένες Χιρόνα-

Κόστα Μπράβα και Ρέους, έθεταν 

Ισπανία – επέκταση επίσημης δια-

δικασίας έρευνας – στήριξη αερο-

πορικών εταιριών – συμβάσεις 

marketing 

Το 2013, μετά από καταγγελία, η 

Επιτροπή κίνησε την επίσημη δια-

δικασία έρευνας, προκειμένου να 

αποφασίσει, εάν οι συμβάσεις 

marketing που καταρτίστηκαν 
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αριθμό υπόθεσης SA.55704 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_345 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Σχετικά 

με την PPM Oost, η Επιτροπή πα-

ρατήρησε ότι, λαμβάνοντας υπό-

ψη τον ρόλο της εν λόγω εταιρίας 

και τις επιμέρους συμφωνίες που 

έχουν γίνει, αυτή δεν υπεραμείβε-

ται για τις υπηρεσίες που παρέχει 

και, επομένως, δεν επωφελείται 

οικονομικού πλεονεκτήματος. Πε-

ραιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι οι 

επενδύσεις της DVI πραγματοποι-

ήθηκαν με όρους της αγοράς και, 

άρα, δεν χορηγήθηκαν ενισχύσεις 

στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφά-

λαια και στις ΜΜΕ. Τέλος, η Επι-

τροπή έκρινε ότι ούτε η ίδια η DVI 

λαμβάνει οικονομικό πλεονέκτη-

μα, δεδομένου ότι η επένδυση του 

ολλανδικού κράτους στη διάρθρω-

ση των αμοιβαίων κεφαλαίων της 

DVI γίνεται με όρους της αγοράς. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Τροποποίηση γερμανικών καθεστώτων για απαλλαγή από αεροπορικούς φό-

ρους – SA.55903 

ταφορές 2014, καθώς δεν εισάγει 

διακρίσεις, θα ωφελήσει αποτε-

λεσματικά τους κατοίκους και θα 

έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Η Επι-

τροπή διαπίστωσε, επίσης, ότι ο 

αυξημένος προϋπολογισμός του 

καθεστώτος φορολογικής μείω-

σης για όλους τους άλλους επιβά-

τες που ταξιδεύουν προς και από 

αυτά τα νησιά είναι σύμφωνος με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 

το περιβάλλον και την ενέργεια 

2014, δεδομένου ότι η μείωση 

του φορολογικού συντελεστή έχει 

ως στόχο τη διασφάλιση της σύν-

δεσης και δεν υπονομεύει τους 

γενικούς περιβαλλοντικούς στό-

χους του φόρου μεταφορών. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55903 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_213 

Γερμανία – καθεστώτα ενισχύ-

σεων – απαλλαγή από τον φόρο 

αεροπορικών μεταφορών – απο-

μονωμένα νησιά – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις αεροπορικές 

μεταφορές 2014 

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει δύο γερ-

μανικά καθεστώτα ενισχύσεων με 

αντικείμενο τη μείωση και την 

απαλλαγή από τον φόρο αεροπο-

ρικών μεταφορών που ισχύει για 

πτήσεις προς και από μικρά νησιά 

της Γερμανίας αντίστοιχα 

(SA.32888/2011 και SA.42392/ 

2012). Σύμφωνα με τον γερμανικό 

νόμο, οι επιβάτες που αναχωρούν 

από γερμανικό αερολιμένα με 

αεροπλάνο ή ελικόπτερο υπόκει-

νται σε φόρο αεροπορικών μετα-

φορών. Ο φόρος εισπράττεται 

από την αεροπορική εταιρία. Τα 

υφιστάμενα αυτά καθεστώτα 

έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν τις 

συνδέσεις των πολιτών που ζουν 

σε απομονωμένα γερμανικά νησιά 

με την ηπειρωτική Γερμανία και 

να διευκολύνουν την ενεργό συμ-

μετοχή τους στην οικονομική ζωή. 

Από τον Απρίλιο του 2020, ως 

μέρος του γερμανικού προγράμ-

ματος δράσης για το κλίμα 2030, 

η Γερμανία αποφάσισε να αυξή-

σει τον φόρο επί των αεροπορι-

κών μεταφορών με σκοπό να εν-

θαρρύνει τους επιβάτες να εξετά-

ζουν άλλους, λιγότερο ρυπογό-

νους τρόπους μεταφοράς. Ωστό-

σο, επειδή εξακολουθεί να υφί-

σταται η ανάγκη διασφάλισης της 

σύνδεσης των νησιών, η Γερμανία 

αποφάσισε την αύξηση του προϋ-

πολογισμού των υφιστάμενων κα-

θεστώτων κατά 150.000 ευρώ, 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει 

την απαλλαγή από τον φόρο αερο-

μεταφορών των κατοίκων των 

απομονωμένων νησιών και με αύ-

ξηση του προϋπολογισμού κατά 1 

εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρη-

ματοδοτήσει τη μείωση του φόρου 

αεροπορικών ταξιδιών κατά 80% 

για όλους τους άλλους επιβάτες 

που ταξιδεύουν από και προς  

αυτά. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η φορολογι-

κή απαλλαγή για τους κατοίκους 

των απομονωμένων νησιών είναι 

σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις αεροπορικές με-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_213
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.54724 

αριθμό υπόθεσης SA.33909 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_275 

ζήτημα κρατικών ενισχύσεων. Με-

τά την έναρξη της επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας, η Ισπανία επιβε-

βαίωσε την ύπαρξη και άλλων, 

επιπλέον συμβάσεων marketing, 

μέσω των οποίων η Ryanair και 

άλλες αεροπορικές εταιρίες έχουν 

λάβει από το 2004 πληρωμές υπό 

μορφή «κινήτρων προώθησης». 

Επειδή η Επιτροπή θεωρεί ότι       

η στήριξη που παρέχεται στη      

Ryanair και σε άλλες αεροπορικές 

εταιρείες από τις ισπανικές δημό-

σιες αρχές μέσω των επίμαχων 

συμφωνιών μπορεί να συνιστά 

κρατική ενίσχυση κατά την έννοια 

του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, 

αποφάσισε να επεκτείνει την   

υπάρχουσα διαδικασία έρευνας 

και στις πρόσθετες συμβάσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

Έγκριση γερμανικών μέτρων στήριξης του αεροναυπηγικού τομέα – SA.55829 

επίμαχο καθεστώς σύμφωνα με 

το Πλαίσιο για την Έρευνα και  

Ανάπτυξη και την Καινοτομία 

2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55829 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_275 

Γερμανία – έρευνα και ανάπτυξη 

στον τομέα της αεροναυπηγικής – 

καθεστώς ενισχύσεων – Πλαίσιο 

για την Έρευνα και την Ανάπτυξη 

και την Καινοτομία 2014 

Το καθεστώς αυτό ακολουθεί ένα 

ήδη εγκεκριμένο μέτρο χορήγη-

σης ενισχύσεων που ενθαρρύνει 

σχέδια έρευνας και ανάπτυξης 

ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων 

στον τομέα της αεροναυπηγικής, 

το οποίο έληξε στο τέλος του 

2018. Το νέο καθεστώς θα έχει 

μέσο ετήσιο προϋπολογισμό περί-

που 200 εκατ. ευρώ και θα διαρ-

κέσει μέχρι το 2026.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Γερ-

μανία με το εν λόγω καθεστώς 

αντιμετωπίζει τη διαπιστωθείσα 

ανεπάρκεια της αγοράς και ενι-

σχύει την έρευνα, την ανάπτυξη 

και την καινοτομία στον τομέα της 

αεροναυπηγικής. Ακόμη, η Επι-

τροπή διαπίστωσε πως υπάρχουν 

επαρκείς διασφαλίσεις ότι δεν θα 

προκληθεί αδικαιολόγητη στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού ούτε θα 

επηρεασθεί το εμπόριο μεταξύ 

των κρατών μελών. Επιπροσθέ-

τως, το επίμαχο καθεστώς θα  

αποτελέσει αντικείμενο λεπτομε-

ρούς εκ των υστέρων αξιολόγησης 

από ανεξάρτητους εμπειρογνώμο-

νες, προκειμένου να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητά του και ο 

αντίκτυπός του στον ανταγωνισμό. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

Έγκριση ρουμανικών χρηματοδοτήσεων του αερολιμένα της Τιμισοάρα – 

SA.31662 

ριστή του αερολιμένα και της Wizz 

Air, και συγκεκριμένα: i) μνημόνιο 

συμφωνίας, ii) συμφωνία εμπορί-

ας, iii) συμφωνία εκμετάλλευσης 

και iv) συμφωνία επίγειας εξυπη-

ρέτησης και 

– τη μη επιβολή των τιμολογούμε-

νων αερολιμενικών τελών από τον 

διαχειριστή του αερολιμένα προς 

την Wizz Air κατά το διάστημα 

από τον Οκτώβριο του 2009 έως 

τον Φεβρουάριο του 2010. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε σχετικά 

ότι: 

1) Ορισμένα δημόσια κονδύλια 

που έλαβε ο διαχειριστής του αε-

Ρουμανία – αερολιμένας της Τιμι-

σοάρα – αεροπορική εταιρία Wizz 

Air – Κατευθυντήριες Γραμμές για 

τις αεροπορικές μεταφορές 2005 

– ανυπαρξία κρατικής ενίσχυσης 

Ο αερολιμένας της Τιμισοάρα εί-

ναι ένα διεθνές αεροδρόμιο που 

βρίσκεται στη δυτική Ρουμανία 

και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο 

αεροδρόμιο της χώρας.  

Τον Μάιο του 2011, κατόπιν κα-

ταγγελίας που υπέβαλε η εταιρία 

αεροπορικών μεταφορών Car-

patair, η Επιτροπή κίνησε την επί-

σημη διαδικασία έρευνας, για να 

αξιολογήσει κατά πόσον ορισμένα 

μέτρα υπέρ του αεροδρομίου της 

Τιμισοάρα και της εταιρίας Wizz 

Air ήταν σύμφωνα με τους κανό-

νες περί κρατικών ενισχύσεων της 

ΕΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέτα-

σε: 

– τη δημόσια χρηματοδότηση που 

χορηγήθηκε στον διαχειριστή του 

αερολιμένα της Τιμισοάρα μεταξύ 

των ετών 2007 και 2009, 

– τα καθεστώτα αερολιμενικών 

τελών και συναφών εκπτώσεων 

που εγκρίθηκαν το 2007, το 2008 

και το 2010, 

– τις συμφωνίες που υπογράφη-

καν το 2008 μεταξύ του διαχει-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
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τή είχε έναντι του αερολιμένα βά-

σει των μεταξύ τους σχετικών  

εμπορικών συμφωνιών. Έτσι, η 

καταγγελία της υποτιθέμενης μη 

επιβολής των τελών έγινε χωρίς 

αντικείμενο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.31662 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_311 

ροδρομίου μεταξύ των ετών 2007 

και 2009 χρησιμοποιήθηκαν είτε 

για τη χρηματοδότηση μη οικονο-

μικών δραστηριοτήτων του αερο-

δρομίου είτε δεν του παρείχαν 

οικονομικό πλεονέκτημα και, άρα, 

δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. 

Οι υπόλοιπες δημόσιες χρηματο-

δοτούμενες επενδύσεις ήταν πλή-

ρως συμβατές με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις κρατικές  

ενισχύσεις στον τομέα των αερο-

πορικών μεταφορών 2005, οι  

οποίες ίσχυαν την εποχή εκείνη. 

2) Τα καθεστώτα αερολιμενικών 

τελών 2007, 2008 και 2010, συ-

μπεριλαμβανομένων των εκπτώ-

σεων, εφαρμόστηκαν με τον ίδιο 

τρόπο σε όλες τις αεροπορικές 

εταιρείες στο αεροδρόμιο της 

Τιμισοάρα. Αυτό σημαίνει ότι τα 

καθεστώτα αυτά δεν ήταν επιλε-

κτικά και, ως εκ τούτου, δεν συ-

νιστούν κρατικές ενισχύσεις. 

3) Οι συμφωνίες του 2008 με την 

Wizz Air ήταν προοδευτικά κερδο-

φόρες για τον αερολιμένα και 

ένας συνετός Φορέας Οικονομίας 

της Αγοράς θα είχε συνάψει τέ-

τοιου είδους συμφωνία. Ως εκ 

τούτου, ούτε και οι εν λόγω συμ-

φωνίες συνιστούν κρατικές ενι-

σχύσεις. 

4) Τα αερολιμενικά τέλη που 

έπρεπε να καταβάλει η Wizz Air 

για το διάστημα  από τον Οκτώ-

βριο του 2009 έως τον Φεβρουά-

ριο του 2010 συμψηφίστηκαν 

νόμιμα με τις απαιτήσεις που αυ-

Έγκριση ρουμανικής ενίσχυσης στον κρατικό αερομεταφορέα TAROM – 

SA.56244 

αξιολόγηση και έγκριση της Επι-

τροπής. 

Βάσει των ανωτέρω και δεδομέ-

νων των αυστηρών όρων που συν-

δέονται με το δάνειο και της περι-

ορισμένης διάρκειάς του, η Επι-

τροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο 

σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων 

2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.56244 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_312 

Ρουμανία – κρατική αεροπορική 

εταιρία TAROM – δάνειο διάσω-

σης – Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τη διάσωση και αναδιάρθρω-

ση μη χρηματοπιστωτικών προ-

βληματικών επιχειρήσεων 2014 

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην  

Επιτροπή ένα μέτρο χρηματοδότη-

σης υπέρ της κρατικής αεροπορι-

κής εταιρίας TAROM με τη μορφή 

δανείου διάσωσης, ύψους περί-

που 36,7 εκατ. ευρώ (76 εκατ. 

RON).  

Η TAROM, η οποία σε ορισμένες 

απομονωμένες περιοχές της Ρου-

μανίας αποτελεί τον μοναδικό 

πάροχο υπηρεσιών αεροπορικών 

μεταφορών, αντιμετωπίζει έντονη 

έλλειψη ρευστότητας, λόγω της 

απότομης αύξησης του λειτουργι-

κού κόστους που προκάλεσε η 

γήρανση του στόλου της τα τελευ-

ταία χρόνια. Εάν δεν χορηγηθεί η 

ενίσχυση, η TAROM δεν θα είναι 

πλέον σε θέση να αποπληρώ-     

σει τις οφειλές της, διατηρώντας 

παράλληλα την κανονική της λει-

τουργία. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο θα συμβάλει στην εξασφάλιση 

της ομαλής συνέχισης των πτή-

σεων προς όφελος των επιβατι-

κών αεροπορικών μεταφορών και 

στη διατήρηση της περιφερειακής 

σύνδεσης στις πολυάριθμες δια-

δρομές όπου η TAROM είναι σήμε-

ρα ο μοναδικός πάροχος, ενώ δεν 

προκαλείται αδικαιολόγητη στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού στην 

ενιαία αγορά. Ακόμη, η Επιτροπή 

έκρινε ότι το δάνειο θα καλύψει 

μόνο τις αποδεδειγμένες ανάγκες 

ρευστότητας της TAROM για τους 

επόμενους έξι μήνες και η Ρουμα-

νία θα προβεί σε αυστηρή παρα-

κολούθηση του τρόπου με τον 

οποίο χρησιμοποιούνται τα κεφά-

λαια. Παράλληλα, η Ρουμανία 

δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει ότι 

μετά από έξι μήνες το δάνειο θα 

επιστραφεί πλήρως ή, διαφορετι-

κά, η TAROM είτε θα υποβάλει 

σχέδιο εκκαθάρισης είτε θα προ-

βεί σε συνολική αναδιάρθρωση, 

προκειμένου να καταστεί μακρο-

πρόθεσμα βιώσιμη. Αυτή η πιθανή 

αναδιάρθρωση θα υπόκειται στην 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_311
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_311
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_311
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_312
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Επίσημη διαδικασία έρευνας για τη χρηματοδότηση της Alitalia – SA.55678 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55678 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_350 

Ιταλία – δάνειο εξυγίανσης – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση μη χρη-

ματοπιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014 

Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν να 

χορηγήσουν νέο δάνειο 400 εκατ. 

ευρώ στην Alitalia για τη διευκό-

λυνση της εξυγίανσης της επιχεί-

ρησης, προκειμένου αυτή να μπο-

ρέσει να εκποιήσει τα περιουσια-

κά της στοιχεία. Το ιταλικό νομο-

θετικό διάταγμα προβλέπει ότι η 

διαδικασία, που επιτρέπει τη διά-

θεση των περιουσιακών στοιχείων 

της Alitalia, πρέπει να πραγματο-

ποιηθεί έως τις 31 Μαΐου 2020, 

οπότε αναμένεται σύντομα να 

ξεκινήσει μια νέα διαδικασία πω-

λήσεων. 

Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη 

διαδικασία έρευνας, προκειμένου 

να αξιολογήσει εάν το δάνειο που 

έλαβε η Alitalia συνιστά κρατική 

ενίσχυση, η οποία μπορεί να είναι 

συμβατή βάσει των Κατευθυντη-

ρίων Γραμμών για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση των προβληματι-

κών μη χρηματοπιστωτικών επιχει-

ρήσεων 2014. 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για ναυτιλιακές υπηρεσίες στην Κορσική – 

SA.49207 

παράβαση των κανόνων για τις 

ΥΓΟΣ, 

εάν η διαδικασία ανάθεσης για 

τις τρεις συμβάσεις έγινε σύμφω-

να με τους κανόνες της ΕΕ για τις 

δημόσιες συμβάσεις, δεδομένου 

ότι η Γαλλία ήταν σε θέση να    

εφαρμόσει διαφορετικά κριτήρια 

επιλογής και τεχνικές προδιαγρα-

φές για τους διαγωνιζόμενους. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.49207 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_20_350 

Γαλλία – Corsica Linea – ναυτιλια-

κές υπηρεσίες – ΥΓΟΣ – κριτήρια 

Altmark  

Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες μεταξύ 

Κορσικής και ηπειρωτικής Γαλ-

λίας παρέχονται διά τριών ηπει-

ρωτικών λιμένων (Μασσαλία, Του-

λόν και Νίκαια) και πέντε λιμένων 

της Κορσικής (Ajaccio, Bastia, 

Porto-Vecchio, Propriano και Ile 

Rousse). Οι γαλλικές αρχές ανέθε-

σαν στην Corsica Linea, με τρεις 

συμβάσεις, την παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας για τις γραμμές μεταξύ 

Μασσαλίας και Ajaccio, Bastia 

και Ile Rousse και για την περίοδο 

από 1 Οκτωβρίου 2019 έως 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

Η Επιτροπή, κατόπιν προκαταρκτι-

κής εξέτασης, θεώρησε ότι οι επί-

μαχες συμβάσεις δεν πληρούν 

κανένα από τα κριτήρια Altmark 

και συνιστούν κρατικές ενισχύ-

σεις. Ωστόσο, λόγω αμφιβολιών 

αποφάσισε να κινήσει την επίση-

μη διαδικασία έρευνας, προκειμέ-

νου να εξετάσει εις βάθος: 

εάν το πεδίο εφαρμογής των 

τριών συμβάσεων ανταποκρίνεται 

σε μια πραγματική ανάγκη δημό-

σιας υπηρεσίας, 

εάν οι υποχρεώσεις στη σύμβα-

ση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

είναι απαραίτητες ή αναλογικές 

προς την παροχή υπηρεσιών δη-

μόσιας ναυσιπλοΐας, 

εάν οι παράμετροι αποζημίω-

σης θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

στην υπεραντιστάθμιση της Cor-

sica Linea ως αποτέλεσμα της 

λανθασμένης κατανομής του κό-

στους μεταξύ της δημόσιας υπη-

ρεσίας και των εμπορικών δρα-

στηριοτήτων της εταιρίας, κατά 

Έγκριση γερμανικών ενισχύσεων για σιδηροδρομικές μεταφορές – SA.54102 & 

SA.56001 

Η Γερμανία αποφάσισε να χρημα-

τοδοτήσει τους ιδιοκτήτες ιδιωτι-

κών σιδηροδρομικών υποδομών, 

συμβάλλοντας στο κόστος κατά-

Γερμανία – καθεστώς ενισχύσεων 

– μεμονωμένες ενισχύσεις – κατα-

σκευή, αναβάθμιση και ανακαίνι-

ση σιδηροδρομικών υποδομών – 

σιδηροδρομικές μεταφορές – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για τις σι-

δηροδρομικές επιχειρήσεις 2008 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_350
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_350
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_350
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_350
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_350
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_350
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93 ΣΛΕΕ για τον συντονισμό των 

μεταφορών. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί       

με τους αριθμούς υπόθεσης 

SA.54102 και SA.56001 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_275 

σκευής, αναβάθμισης και ανακαί-

νισης των σιδηροδρομικών συστη-

μάτων, των σιδηροδρομικών συν-

δέσεων και των εγκαταστάσεων 

φόρτωσης και εκφόρτωσης. Το 

καθεστώς των εν λόγω ενισχύ-

σεων έχει προϋπολογισμό 3 εκατ. 

ευρώ και θα διαρκέσει έως το 

2024. Τα μεμονωμένα μέτρα ενι-

σχύσεων που χορηγήθηκαν μετα-

ξύ 2013 και 2018 ανέρχονται στο 

συνολικό ποσό των 1,5 εκατ. ευ-

ρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κα-

θεστώς και τα μεμονωμένα μέτρα 

ενισχύσεων προωθούν τη μετατό-

πιση των εμπορευματικών μετα-

φορών από το οδικό στο σιδηρο-

δρομικό δίκτυο στη Σαξονία-

Άνχαλτ. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι τα μέτρα στήριξης 

είναι απαραίτητα, καθώς, χωρίς 

αυτά οι ιδιοκτήτες της υφιστάμε-

νης ιδιωτικής σιδηροδρομικής 

υποδομής εμπορευματικών μετα-

φορών δεν θα είχαν επαρκή κίνη-

τρα για να πραγματοποιήσουν 

επενδύσεις σε αυτήν και θα χρησι-

μοποιούσαν άλλες πιο ρυπογόνες 

μορφές μεταφορών. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

αποφάσισε ότι τα επίμαχα μέτρα 

ενισχύσεων είναι συμβατά σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις 2008 και το άρθρο 

Τροποποίηση τσεχικού καθεστώτος για σιδηροδρομικές μεταφορές – 

SA.55861 

ρίς κρατική χρηματοδότηση την 

αναβάθμιση του τροχαίου υλικού 

τους. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράταση του επίμαχου μέτρου 

μέχρι το 2022, καθώς και τη χο-

ρήγηση πρόσθετης χρηματοδότη-

σης σύμφωνα με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις σιδηροδρομι-

κές επιχειρήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55861 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_345 

Τσεχία – Ευρωπαϊκό Σύστημα Δια-

χείρισης της Σιδηροδρομικής Κυ-

κλοφορίας (ERTMS) – παράταση 

καθεστώτος ενισχύσεων – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις 2008 

H Τσεχία αποφάσισε να παρατεί-

νει μέχρι το 2022 το εγκεκριμένο 

καθεστώς για την αναβάθμιση του 

εξοπλισμού διαχείρισης της κυ-

κλοφορίας σιδηροδρομικού τρο-

χαίου υλικού με το νεότερο Ευρω-

παϊκό Σύστημα Διαχείρισης της 

Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας 

(ERTMS), αυξάνοντας τον συνολι-

κό προϋπολογισμό του.  

Το ERTMS είναι ένα σύστημα   

ασφαλείας που εξασφαλίζει τη 

συμμόρφωση των αμαξοστοιχιών 

με περιορισμούς ταχύτητας και 

υποχρεώσεις σηματοδότησης. Το 

σύστημα αυτό αναμένεται να επι-

τρέψει τη δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού συστήματος σηματο-

δότησης για τη διαχείριση της 

σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και 

να αυξήσει την ασφάλεια και την 

ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊ-

κού σιδηροδρομικού τομέα.  

Όπως και στο αρχικό καθεστώς, η 

χρηματοδότηση θα λάβει τη μορ-

φή άμεσων επιχορηγήσεων προς 

στους ιδιοκτήτες ή τους φορείς 

εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών 

οχημάτων, τα οποία θα χρησιμο-

ποιηθούν για την αναβάθμιση του 

υπάρχοντος εξοπλισμού. Η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι το τσεχικό μέ-

τρο είναι επωφελές για το περι-

βάλλον και την κινητικότητα, κα-

θώς υποστηρίζει τις σιδηροδρομι-

κές μεταφορές, οι οποίες είναι 

λιγότερο ρυπογόνες από τις οδι-

κές μεταφορές, μειώνοντας πα-

ράλληλα την οδική συμφόρηση. 

Επιπλέον, το μέτρο είναι αναλογι-

κό και απαραίτητο για την επίτευ-

ξη των επιδιωκόμενων στόχων, 

δηλαδή την προώθηση της διαλει-

τουργικότητας των σιδηροδρομι-

κών συστημάτων στην ΕΕ και στη-

ρίζει τη μετάβαση των εμπορευ-

ματικών μεταφορών από το οδικό 

στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Τέλος, 

η ενίσχυση έχει «χαρακτήρα κινή-

τρου», καθώς οι ιδιοκτήτες ή οι 

φορείς εκμετάλλευσης σιδηρο-

δρομικών οχημάτων δεν θα ανα-

λάμβαναν από μόνοι τους και χω-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_275
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_345
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Ανάκτηση ρουμανικής ενίσχυσης από τον σιδηροδρομικό μεταφορέα CRF 

Marfa – SΑ.43549 

πληρούνται όλα τα κριτήρια του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η Επι-

τροπή έκρινε ότι η δημόσια χρη-

ματοδότηση που παρείχε η Ρου-

μανία στην CFR Marfa, χωρίς να 

προηγηθεί κοινοποίησή της στην 

Επιτροπή, συνιστούσε παράνομη 

κρατική ενίσχυση, η οποία δεν 

ήταν συμβατή σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβληματι-

κών επιχειρήσεων 2014. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή διέταξε τη 

Ρουμανία να ανακτήσει την ενί-

σχυση που χορήγησε κατά παρά-

βαση του άρθρου 108 παρ. 3 

ΣΛΕΕ πλέον τόκων και εντός προ-

θεσμίας έξι μηνών αντί της συνή-

θους τετράμηνης προθεσμίας, 

ενόψει της φύσης των δραστηριο-

τήτων που ασκεί η CFR Marfa. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.43549 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_313 

Ρουμανία – κρατική εταιρία σιδη-

ροδρομικών εμπορευματικών με-

ταφορών CRF Marfa – διαγραφή 

χρεών – μη είσπραξη οφειλών – 

κριτήριο ΦΟΑ – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων 

2014 – μη συμβατή κρατική ενί-

σχυση – υποχρέωση ανάκτησης 

Η κρατική εταιρία με την επωνυμί-

α "CRF Marfa" παρέχει υπηρεσίες 

σιδηροδρομικών εμπορευματικών 

μεταφορών στη Ρουμανία και, 

συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες 

μεταφοράς εγχώριου άνθρακα, 

τσιμέντου, χημικών προϊόντων, 

σιτηρών και πετρελαίου, ξύλου, 

αλατιού και μετάλλων. Τα τελευ-

ταία χρόνια αντιμετωπίζει οικονο-

μικές δυσχέρειες, με αποτέλεσμα 

να έχει δημιουργηθεί, από το έτος 

2010, σημαντικό χρέος σε βάρος 

της και έναντι του κρατικού δια-

χειριστή του σιδηροδρομικού δι-

κτύου μεταφορών, "CRF Infra-

structura", καθώς και έναντι των 

εθνικών οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης και φορολογικής διοί-

κησης. 

Η Ρουμανία χρηματοδότησε τη 

CFR Marfa με 570 εκατ. ευρώ 

περίπου, μέσω διαγραφής των 

χρεών της και μη είσπραξης των 

οφειλών της. Ειδικότερα, η Ρουμα-

νία σύναψε, το 2013, ένα συμβό-

λαιο ανακεφαλαιοποίησης χρέους 

με την CFR Marfa, βάσει του οποί-

ου ορισμένα χρέη της CFR Marfa, 

ύψους περίπου 363 εκατ. ευρώ, 

μετατράπηκαν σε ίδια κεφάλαια. 

Ακόμη, απέτυχε να εισπράξει τις 

οφειλές κοινωνικής ασφάλισης 

και τους εκκρεμείς φόρους της 

CFR Marfa, καθώς και τα χρέη 

της προς την CFR Infrastructura 

που δημιουργήθηκαν μετά το 

2013.  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε καταγγε-

λία από την Ένωση των ρουμανι-

κών ιδιωτικών παρόχων σιδηρο-

δρομικών εμπορευματικών μετα-

φορών σχετικά με τη χορήγηση 

παράνομης κρατικής ενίσχυσης 

από τη Ρουμανία στη CFR Marfa, 

κίνησε την επίσημη διαδικασία 

έρευνας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι, εν προκειμένω, το 

ρουμανικό κράτος ενεργούσε ως 

δημόσια αρχή και όχι ως μέτοχος 

της εταιρίας. Ωστόσο, ακόμη και 

εάν το κράτος είχε ενεργήσει ως 

μέτοχος και τύγχανε εφαρμογής 

το κριτήριο ΦΟΑ, προκύπτει ότι 

κανένας ιδιωτικός φορέας εκμε-

τάλλευσης δεν θα είχε διαγράψει 

το χρέος ή δεν θα αναλάμβανε 

την αποπληρωμή του, χωρίς επαρ-

κή αποζημίωση. Συνεπώς, επειδή 

Έγκριση καθεστώτος επενδύσεων για γεωργικά προϊόντα στην Ιρλανδία – 

SA.55469 

ρης διαφοροποίησης των προϊό-

ντων και της αγοράς.  

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενί-

σχυση περιορίζεται στο ελάχιστο 

αναγκαίο ποσό και θα ενθαρρύνει 

καινοτόμες επενδύσεις που δεν 

θα γίνονταν ελλείψει της δημόσιας 

στήριξης. Επιπλέον, το μέτρο θα 

συμβάλει στους στόχους της ΕΕ 

για τη διασφάλιση βιώσιμης πα-

ραγωγής τροφίμων και την προώ-

θηση της «έξυπνης» και βιώσιμης 

Ιρλανδία – καθεστώς επενδύσεων 

γεωργικών επιχειρήσεων – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις κρατι-

κές ενισχύσεις στον γεωργικό και 

δασονομικό τομέα και στις αγροτι-

κές περιοχές 2014 

Η Ιρλανδία σχεδιάζει ένα πρόγ-

ραμμα στήριξης των μακροπρό-

θεσμων κεφαλαιουχικών επενδύ-

σεων στον τομέα της πρωτογε-

νούς μεταποίησης γεωργικών τρο-

φίμων. Το καθεστώς επενδύσεων, 

το οποίο θα έχει προϋπολογισμό 

200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 

2020-2025, θα λάβει τη μορφή 

επιχορηγήσεων και θα είναι ανοι-

κτό σε μικρές και μεσαίες επιχει-

ρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και σε μεγά-

λες εταιρίες που ασχολούνται με 

τη μεταποίηση και την εμπορία 

αγροτικών προϊόντων. Σκοπός του 

προγράμματος είναι η ενίσχυση 

του ιρλανδικού γεωργικού τομέα 

μέσω της προώθησης μεγαλύτε-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_313
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_313


 

 

Ανάκτηση ενίσχυσης από την εσθονική επιχείρηση Tartu Agro – SA.39182 

 Συνεπώς, η Επιτροπή διέταξε το 

εσθονικό κράτος να ανακτήσει 

την ενίσχυση που χορήγησε παρά-

νομα στην AS Tartu Agro, το ποσό 

της οποίας υπολογίζεται ότι ανέρ-

χεται σε 1,2 εκατ. ευρώ περίπου. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.39182 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_20_118 

Εσθονία – αγροτική εταιρία Tartu 

Agro – κριτήριο ΦΟΑ – επιλεκτικό 

πλεονέκτημα – υποχρέωση ανά-

κτησης 

Η AS Tartu Agro είναι εσθονική 

ιδιωτική εταιρία που παράγει γά-

λα, κρέας και δημητριακά. Το  

Υπουργείο Αγροτικών Υποθέσεων 

της Εσθονίας σύναψε σύμβαση 

μίσθωσης γεωργικής γης με την 

AS Tartu Agro για περίοδο 25  

ετών. 

Μετά από καταγγελία ανταγωνι-

στή, η Επιτροπή κίνησε την επίση-

μη διαδικασία έρευνας, προκειμέ-

νου να διαπιστώσει εάν η επίμαχη 

σύμβαση μίσθωσης ήταν σύμφω-

νη με τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις. Από τα στοι-

χεία που προσκομίσθηκαν κατά 

την εν λόγω διαδικασία, η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι το μίσθωμα 

συμφωνήθηκε σε ποσοστό χαμη-

λότερο από τις τιμές που ισχύουν 

στην αγορά. Ως εκ τούτου, η Επι-

τροπή έκρινε ότι η σύμβαση μί-

σθωσης δεν πληρούσε το κριτήριο 

ΦΟΑ και προσπόρισε αδικαιολό-

γητο επιλεκτικό πλεονέκτημα στην 

AS Tartu Agro έναντι των ανταγω-

νιστών της. Η Επιτροπή, αφού δια-

πίστωσε ότι πληρούνταν και τα 

υπόλοιπα κριτήρια του άρθρου 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, αποφάνθηκε ότι 

το επίμαχο μέτρο συνιστά μη κοι-

νοποιηθείσα κρατική ενίσχυση, η 

οποία δεν είναι συμβατή. 
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ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_189 

ανάπτυξης, χωρίς να στρεβλώνε-

ται αδικαιολόγητα ο ανταγωνι-

σμός και το εμπόριο. Συνεπώς, η 

Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο κα-

θεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 

τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωρ-

γικό και τον δασονομικό τομέα και 

στις αγροτικές περιοχές 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55469 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

Έγκριση γαλλικού καθεστώτος ενισχύσεων σε γεωργούς για το περιβάλλον – 

SA.55052 

κειμένου να επιτευχθεί «έξυπνη» 

και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ οι 

όποιες τυχόν στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού που προκαλούνται 

από τη σχεδιαζόμενη κρατική στή-

ριξη ελαχιστοποιούνται. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55052 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_20_298 

Γαλλία – περιβαλλοντικές υπηρε-

σίες από γεωργούς – περιβαλλο-

ντικές επιδόσεις γεωργικών εκμε-

ταλλεύσεων – καθεστώς ενισχύ-

σεων – Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις κρατικές ενισχύσεις στον 

γεωργικό και δασονομικό τομέα 

και στις αγροτικές περιοχές 2014 

Η Γαλλία θέσπισε ένα μέτρο για τη 

στήριξη των περιβαλλοντικών υπη-

ρεσιών που παρέχονται από γεωρ-

γούς και την ενθάρρυνση των πε-

ριβαλλοντικών επιδόσεων των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το 

καθεστώς έχει προϋπολογισμό 

150 εκατομμυρίων ευρώ και θα 

τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2021. Δικαιούχοι θα 

είναι μικρές και μεσαίες επιχειρή-

σεις που ασκούν γεωργική δρα-

στηριότητα σε επιλέξιμες περιο-

χές, προκειμένου να βελτιώσουν 

τις περιβαλλοντικές τους επιδό-

σεις. Το καθεστώς θα χρηματοδο-

τηθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

νερού σε κάθε περιφέρεια.  

Η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο 

σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ-

σεις στον γεωργικό και δασονομι-

κό τομέα και στις αγροτικές περι-

οχές 2014. Ειδικότερα, η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι η σχεδιαζόμενη 

ενίσχυση θα συμβάλει στους στό-

χους της ΕΕ για τη διασφάλιση της 

βιώσιμης παραγωγής τροφίμων 

και την προώθηση της αποτελε-

σματικής χρήσης των πόρων, προ-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_298
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_298
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

υποχρεούται να αναλαμβάνει επι-

κουρικά την αποκατάσταση των 

περιβαλλοντικών ζημιών οι οποίες 

προκαλούνται από εξορυκτικές 

δραστηριότητες και η αρχικώς  

υπόχρεη εταιρία παρέχει πολύ χα-

μηλές χρηματοοικονομικές εγγυή-

σεις, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 

ο κίνδυνος το κράτος να επωμιστεί 

μεγάλο μέρος του κόστους της  

αποκατάστασης.  

ΓεΔΕΕ Τ-257/18, Iberpotash/

Επιτροπή, 16.01.2020 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – εξορυκτικός 

κλάδος – μείωση χρηματοοικονομι-

κών εγγυήσεων για την αποκατά-

σταση των χώρων εξόρυξης – δη-

μόσια επένδυση για την αποκατά-

σταση των χώρων – διασφάλιση 

υψηλότερου επιπέδου προστασίας 

του περιβάλλοντος – απόφαση που 

κηρύσσει την ενίσχυση εν μέρει 

ασυμβίβαστη και διατάσσει την 

ανάκτησή της – έννοια κρατικής 

ενίσχυσης – πλεονέκτημα  

Νομικό Ζήτημα 

Το κριτήριο της χρήσης κρατικών 

πόρων θεωρείται ότι πληρούται και 

στην περίπτωση που υφίσταται 

συγκεκριμένος κίνδυνος να επιβα-

ρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός 

στο μέλλον, όπως όταν το κράτος 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 

e-mail: moke@cieel.gr                       

http://moke.cieel.gr 
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