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ΔΕΕ: Κρατική ενίσχυση η παραχώρηση των μεταλλείων της
Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός — C-100/16 P
ΔΕΕ: Κρατική ενίσχυση η
παραχώρηση των μεταλλείων της Κασσάνδρας
στην Ελληνικός Χρυσός
Δεν συνιστούν κρατική
ενίσχυση οι συμβάσεις
παραχώρησης ελληνικών
αεροδρομίων
Δυνατότητα παράτασης
εξαίρεσης Ελλάδος από
τις χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους
Αποφάσεις ΓεΔΕΕ για
ΥΓΟΣ σε θαλάσσιες μεταφορές στη Γαλλία
Έγκριση λετονικής ενίσχυσης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ και συμπαραγωγής
Έγκριση βελγικής ενίσχυσης για λειτουργία 3
πυρηνικών αντιδραστήρων
Ουγγρική ενίσχυση για
κατασκευή πυρηνικού
σταθμού παραγωγής
ενέργειας
Σουηδική ενίσχυση για
κατασκευή κέντρου
logistics στο λιμάνι Pitea
Γαλλικές λειτουργικές
ενισχύσεις σε εξόχως
απόκεντρες περιοχές
Γερμανική ενίσχυση για
περιορισμό δυναμικότητας γαλακτοπαραγωγής
Πρόσφατη νομολογία
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις

Ελλάδα – αίτηση αναίρεσης
– υποχρέωση αιτιολογήσεως – παραχώρηση μεταλλείων – πλεονέκτημα – τιμή
χαμηλότερη της αγοραίας –
φοροαπαλλαγή – ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση
Έως το 2003, τα μεταλλεία
της Κασσάνδρας ανήκαν
στην TVX Hellas, που ήταν
ελεγχόμενη από την καναδική εταιρεία TVX Gold Inc.
Λόγω των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που είχε η μεταλλευτική δραστηριότητα,
για την αποκατάσταση των
οποίων απαιτούνταν αυξημένα κονδύλια, αλλά και
λόγω των εκτεταμένων
επενδύσεων, στις οποίες είχε προβεί η εταιρεία, αυτή
υπέστη σημαντικές ζημίες
και αποφάσισε να παύσει
τη δραστηριότητά της στα
μεταλλεία και να αποχωρήσει από την ελληνική αγορά. Στο τέλος του 2003,
κατέληξε σε εξωδικαστικό
συμβιβασμό με το Ελληνικό
Κράτος, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3220/2004.
Σύμφωνα με αυτόν, το Ελληνικό Κράτος απέκτησε
την κυριότητα των στοιχείων του ενεργητικού της TVX
Hellas, τα οποία αποτελούνταν από τα μεταλλεία
στο Στρατώνι, στην Ολυμπιάδα και στις Σκουριές, από
τα γήπεδα και από τα απο-

θέματα των μεταλλευμάτων, καταβάλλοντας στην
TVX Hellas χρηματική αποζημίωση, ύψους 11 εκατ. €.
Την ίδια ημέρα, το Ελληνικό
Κράτος υπέγραψε σύμβαση πωλήσεως (που επίσης κυρώθηκε από τον ν.
3220/2004) των ως άνω
στοιχείων του ενεργητικού
προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., η οποία
συστάθηκε από την καναδική European Goldfields Ltd,
έναντι ποσού επίσης 11
εκατ. €. Σύμφωνα με τη
σύμβαση πωλήσεως, η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. απαλλάχθηκε από κάθε ευθύνη
για περιβαλλοντικές βλάβες
ή ζημίες τρίτων, των οποίων
τα γενεσιουργά αίτια ανάγονταν σε χρόνο πριν από

τη δημοσίευση του νόμου
που κύρωσε τη σύμβαση.
Τέλος, ορίστηκε ότι η μεταβίβαση του συνόλου των
στοιχείων του ενεργητικού
των Μεταλλείων Κασσάνδρας προς την Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. απαλλασσόταν
από την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, ενώ οι δικηγορικές και λοιπές αμοιβές
που έπρεπε να καταβληθούν από τα μέρη μειώθηκαν σε μόλις 5% του ποσού
που θα έπρεπε να έχει καταβληθεί κανονικά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
την 2011/452/ΕΕ απόφασή
της, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πλεονέκτημα,
που χορηγήθηκε από τις
ελληνικές αρχές στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
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και συνίστατο στη μεταβίβαση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής
αγοραίας αξίας τους και
στην απαλλαγή της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. από την
καταβολή φόρου μεταβίβασης ή άλλου φόρου, ενέχει
κρατική ενίσχυση, ασυμβίβαστη με την εσωτερική
αγορά, η οποία πρέπει να
ανακτηθεί. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή όριζε ότι το
προς ανάκτηση ποσό συνίστατο στη διαφορά μεταξύ
της πραγματικής αγοραίας
αξίας των μεταλλείων και
του καταβληθέντος τιμήματος των 11 εκατ. € από την
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., πλέον του αναλογούντος φόρου
μεταβίβασης και των τόκων.
Κατά της απόφασης αυτής
της Επιτροπής προσέφυγαν
ενώπιον του ΓεΔΕΕ τόσο οι
ελληνικές αρχές όσο και η
Ελληνικός Χρυσός, ζητώντας
την ακύρωσή της. Πλην,
όμως, το ΓεΔΕΕ, με την απόφασή του της 9ης Δεκεμβρίου 2015, απέρριψε τις
ως άνω προσφυγές (Υποθέσεις Τ-233/11 και Τ-262/
11 αντίστοιχα). Κατόπιν τούτου, η εταιρεία Ελληνικός
Χρυσός άσκησε αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΕ,
ζητώντας την ακύρωση της
απόφασης του ΓεΔΕΕ, για

τους εξής τρεις επιμέρους
λόγους: α) ελλιπή αιτιολογία
αναφορικά με την αποτίμηση της αξίας των πωληθέντων μεταλλείων και παράλειψη απάντησης σχετικά με
τον σκοπό εκπονήσεως της
εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, από τον οποίο προκύπτει και η ακαταλληλότητά της για να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς για
την αποτίμηση της αξίας
των μεταλλείων, β) ελλιπή
αιτιολογία αναφορικά με
την αποτίμηση της αξίας
των πωληθέντων γηπέδων
και γ) εσφαλμένη αποτίμηση
του ύψους του πλεονεκτήματος που εξασφαλίστηκε
λόγω της απαλλαγής από
την καταβολή οποιουδήποτε
φόρου μεταβίβασης (το
ύψος των φόρων συνδέεται
με την αξία των γηπέδων, η
οποία δεν είχε εκτιμηθεί
σωστά, κατά την αναιρεσείουσα).
Το ΔΕΕ, κρίνοντας επί της
ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, δέχθηκε μόνο την
αιτίαση της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., ότι το ΓεΔΕΕ δεν
απάντησε στο επιχείρημά
της, με το οποίο αμφισβητούσε τη χρήση της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης
προς τον σκοπό εκτιμήσεως
της αξίας των μεταλλείων,
κρίνοντας ότι πράγματι το

ΓεΔΕΕ εν προκειμένω παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει και αναίρεσε την απόφαση του
ΓεΔΕΕ.
Το ΔΕΕ εξέτασε περαιτέρω
την ουσία της διαφοράς
αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Οργανισμού του
Δικαστηρίου της ΕΕ, και
έκρινε ότι, εφόσον η αναιρεσείουσα δεν αμφισβήτησε
ούτε την αξιοπιστία ούτε την
αντικειμενικότητα της εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης,
ο σκοπός εκπονήσεως αυτής δεν μπορεί να την καθιστά αναξιόπιστη για την
αποτίμηση της αξίας των
μεταλλείων της Κασσάνδρας, απορρίπτοντας έτσι
το σχετικό επιχείρημα και
την προσφυγή της Ελληνικός
Χρυσός Α.Ε. ενώπιον του
ΓεΔΕΕ στο σύνολό της.
http://curia.europa.eu/
juris/document/
document.jsf?
text=&docid=188751&pag
eIndex=0&doclang=EL&mo
de=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=331341

Δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση οι συμβάσεις παραχώρησης ελληνικών αεροδρομίων — SA.44259
Ελλάδα – συμβάσεις παραχώρησης με όρους αγοράς
– περιφερειακά αεροδρόμια
– Κατευθυντήριες Γραμμές
σε αερολιμένες και αεροδρόμια 2014 – διαγωνιστική
διαδικασία
Το 2014, η Ελλάδα, σε εκτέλεση των δεσμεύσεών της
από το πρόγραμμα σταθερότητας, κατήρτισε δύο

συμβάσεις παραχώρησης
για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία δεκατεσσάρων ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, με αντισυμβαλλόμενη τη γερμανοκυπριακή κοινοπραξία Fraport AGSlentel Ltd.
Οι συμβάσεις παραχώρησης υπογράφηκαν τον Δε-

κέμβριο του 2015 και κυρώθηκαν από την Ελληνική
Βουλή. Στη συνέχεια, τον
Οκτώβριο του 2016, η Ελλάδα τις κοινοποίησε στην
Επιτροπή, προκειμένου να
διασφαλισθεί ότι αυτές δεν
ενέχουν κρατική ενίσχυση.
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σε αερολιμένες και αεροπορικές εται-
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ρείες του 2014, η παραχώρηση μιας υποδομής για την
εμπορική λειτουργία και
εκμετάλλευσή της μπορεί να
θεωρηθεί ότι δεν ενέχει
κρατική ενίσχυση, εφόσον
καταρτίζεται με όρους που
θα αποδεχόταν και ένας
ιδιώτης επενδυτής, λειτουργώντας υπό συνθήκες αγοράς.
Η Επιτροπή κατέληξε ότι οι
όροι που περιέχονται στις
συμβάσεις παραχώρησης
είναι σύμφωνοι με τις συνθήκες της αγοράς, ιδίως
από τη στιγμή που είναι αποτέλεσμα μιας ανταγωνιστικής, διαφανούς και χωρίς
διακρίσεις
διαγωνιστικής
διαδικασίας. Κατά την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές
επέλεξαν την καλύτερη υποβληθείσα προσφορά, καθώς
οι παραχωρήσεις ανατέθη-

καν στην εταιρεία, της
οποίας η προσφορά συνεπαγόταν μεγαλύτερα έσοδα
για το κράτος. Για τον λόγο
αυτόν, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι οι ελληνικές αρχές
ενήργησαν εν προκειμένω
όπως ένας ιδιώτης.
Περαιτέρω, κατά την Επιτροπή, για όσες υπηρεσίες
εντάσσονται στην άσκηση
δημόσιας εξουσίας (όπως η
εναέρια κυκλοφορία ή η
διενέργεια αστυνομικών και
τελωνειακών ελέγχων στα εν
λόγω αεροδρόμια), δεν συντρέχει περίπτωση χορήγησης οικονομικού πλεονεκτήματος στον διαχειριστή του
αεροδρομίου και, άρα, δεν
συνιστούν κρατική ενίσχυση
προς αυτόν.

ραχώρησης δεν συνιστούν
κρατική ενίσχυση προς την
κοινοπραξία Fraport AGSlentel Ltd.
Με την απόφαση αυτή, αίρεται ο σχετικός όρος που
έπρεπε να ικανοποιηθεί πριν
από την έναρξη της ισχύος
των συμβάσεων παραχώρησης και εναπόκειται πλέον
στο ελληνικό κράτος να προβεί στις τελικές ενέργειες,
για να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση και την παράδοση
των εν λόγω αεροδρομίων.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17664_el.htm

Για τους λόγους αυτούς, κρίθηκε ότι οι συμβάσεις πα-

Δυνατότητα παράτασης της εξαίρεσης της Ελλάδος από τις
χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους
Επιτροπή – δημόσια διαβούλευση – Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 & 108 ΣΛΕΕ
ως προς την ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών
πιστώσεων – παράταση
εξαίρεσης Ελλάδας από τον
κατάλογο των χωρών με
εμπορεύσιμους κινδύνους
Λόγω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος, παρατηρήθηκαν προβλήματα σε
ό,τι αφορά στη δυνατότητα
ασφάλισης ή αντασφάλισης,
προκειμένου να καλυφθούν
οι εξαγωγές προς την Ελλάδα μεταξύ των ετών 20122016. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Επιτροπή να τροποποιήσει την Ανακοίνωσή της
του 2012 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 ΣΛΕΕ ως προς την
ασφάλιση βραχυπρόθεσμων

εξαγωγικών πιστώσεων του
2012 (ΕΕ 2012/C 392/01),
εξαιρώντας προσωρινά την
Ελλάδα από τον κατάλογο
των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους για το χρονικό διάστημα από το 2013
έως το μέσον του 2017.
Δεδομένου ότι η πιο πρόσφατη παράταση της παραπάνω εξαίρεσης λήγει στις
30 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί,
εάν η παρούσα κατάσταση
της αγοράς δικαιολογεί τον
τερματισμό της προσωρινής
αυτής εξαίρεσης από 1ης
Ιουλίου 2017 ή εάν απαιτείται νέα παράταση αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

Δυνατότητα

ιδιωτικής

ασφάλισης πιστώσεων: διαθεσιμότητα
προϊόντων
ασφάλισης πιστώσεων σε
όλα τα κράτη μέλη κατά την
περίοδο Μαρτίου 2016Μαρτίου 2017 (μεταβολές,
αποχώρηση ή είσοδος ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλισης πιστώσεων), δεδομένα
σχετικά με την έκταση της
έκθεσης κάθε ασφαλιστή
και κράτους μέλους στην
Ελλάδα (αριθμός αιτημάτων, αναλογία αποδοχής,
συνολικός
ασφαλισμένος
κύκλος εργασιών και μέσο
ποσό χρέωσης)
β) Δραστηριότητα των επιχειρήσεων ασφάλισης που
δρουν για λογαριασμό ή με
κρατική εγγύηση του ίδιου
του κράτους αναφορικά με
την παροχή ασφάλισης βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών
πιστώσεων προς την Ελλάδα
για το διάστημα Μαρτίου
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2016-Μαρτίου 2017: διαθεσιμότητα ασφάλισης πιστώσεων σε όλα τα κράτη
μέλη, αριθμός αιτημάτων,
αναλογία αποδοχής, συνολικός ασφαλισμένος κύκλος
εργασιών και μέσο ποσό
χρέωσης στα κράτη μέλη.
γ) Επιδόσεις εταιρικού τομέα στην Ελλάδα (π.χ. αναλογία πτωχεύσεων κατά

την περίοδο Μαρτίου 2016Μαρτίου 2017, προβλέψεις
για το υπόλοιπο 2017).
δ) Κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.
Η δημόσια διαβούλευση θα
διαρκέσει από τις 10 Απριλίου 2017 έως τις 12 Μαΐου
2017 και απευθύνεται ειδικότερα στα κράτη μέλη, στις

επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων, καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2015_export_greece/
index_en.html

Αποφάσεις ΓεΔΕΕ για ΥΓΟΣ σε θαλάσσιες μεταφορές στη Γαλλία —
Τ-454/13 & Τ-366/13
Γαλλία – θαλάσσια ενδομεταφορά – Υπηρεσία Γενικού
Οικονομικού Συμφέροντος –
αντισταθμίσεις για υπηρεσία
συμπληρωματική της βασικής – ασυμβίβαστες ενισχύσεις – έννοια κρατικής ενίσχυσης – πλεονέκτημα –
απόφαση Altmark – καθορισμός του ύψους της ενισχύσεως
Η εταιρεία SNCM είναι γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία
που παρέχει τακτικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών από την ηπειρωτική
Γαλλία προς την Κορσική. Η
Επιτροπή, με απόφασή της
της 02 Μαΐου 2013, έκρινε
ότι η χρηματοδότηση, που
χορηγήθηκε στις εταιρείες
SNCM και CMN κατά τα έτη
2007-2013 για την παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς μεταξύ της Μασσαλίας και της
Κορσικής και αφορούσε
στις υπηρεσίες μεταφοράς
που παρέχονταν καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους («βασική
υπηρεσία»),
συνιστούσε
αντιστάθμιση στο πλαίσιο
σύμβασης για την παροχή
ΥΓΟΣ. Πλην, όμως, η χρηματοδότηση που χορηγήθηκε
σε περιόδους αιχμής («συμπληρωματική υπηρεσία»)
θεωρήθηκε
ασυμβίβαστη
κρατική ενίσχυση. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή διέταξε
την ανάκτηση της παράνο-

μης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης, ύψους 220
εκατ. €. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής
προσέφυγαν ενώπιον του
Γενικού Δικαστηρίου τόσο οι
γαλλικές αρχές όσο και η
SNCM, ζητώντας την ακύρωσή της.
Παράλληλα, επί προσφυγής
της Επιτροπής κατά της Γαλλίας, λόγω μη συμμόρφωσης της τελευταίας στην
παραπάνω απόφασή της, το
ΔΕΕ, με απόφασή του στις 9
Ιουλίου 2015, διαπίστωσε
ότι οι γαλλικές αρχές δεν
ανέκτησαν την ως άνω παράνομη κρατική ενίσχυση
εντός του προκαθορισμένου
χρόνου, χωρίς όμως να εξετάσει την ουσία της διαφοράς.
Όσον αφορά τη διαδικασία
ενώπιον του ΓεΔΕΕ, αυτό
ουσιαστικά επικύρωσε την
απόφαση της Επιτροπής
και, ως εκ τούτου, επαναδιατύπωσε την υποχρέωση
των γαλλικών αρχών να
ανακτήσουν τα 220 εκατ. €.
Κατ’ αρχάς, το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, προκειμένου η αντιστάθμιση για
το κόστος παροχής ΥΓΟΣ να
μη θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα 4 κριτήρια Altmark. Εν προκειμένω

αμφισβητήθηκε ότι πληρούνταν το 1ο και το 4ο κριτήριο Altmark, δηλαδή ότι ο
λήπτης έχει αναλάβει την
παροχή σαφώς καθορισμένων ΥΓΟΣ και ότι ο λήπτης
έχει επιλεγεί κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω
της οποίας διασφαλίζεται το
χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Το ΓεΔΕΕ επιβεβαίωσε την
άποψη της Επιτροπής, ότι
δεν πληρούται το πρώτο
κριτήριο Altmark σε σχέση
με τη συμπληρωματική υπηρεσία, ενώ το τέταρτο κριτήριο Althmark δεν πληρούται
ούτε για τη βασική ούτε για
τη συμπληρωματική υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι
αφορά το 1ο κριτήριο
Altmark σχετικά με την ανάθεση στον λήπτη σαφώς
καθορισμένων ΥΓΟΣ, το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι,
προκειμένου να ανατεθεί σε
μία ναυτιλιακή εταιρεία η
παροχή υπηρεσίας ΥΓΟΣ, η
εν λόγω υπηρεσία πρέπει
να ανταποκρίνεται σε μία
υπάρχουσα κοινωνική ανάγκη, την οποία η αγορά δεν
μπορεί να παράσχει σε ικανοποιητικό βαθμό. Περαιτέρω, η ανατεθειμένη ΥΓΟΣ θα
πρέπει να είναι ανάλογη
προς την ανάγκη που εξυπηρετεί. Εντούτοις, οι γαλλικές
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αρχές δεν κατάφεραν να
αποδείξουν ότι συντρέχουν
εν προκειμένω τα παραπάνω δεδομένα, ώστε να πληρούται το 1ο κριτήριο
Altmark.
Πάντως, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι ορθώς η Επιτροπή χαρακτήρισε την υπηρεσία παροχής επιπρόσθετης δυναμικότητας στις θαλάσσιες μεταφορές σε περιόδους αιχμής ως συμπληρωματική υπηρεσία και την
αξιολόγησε χωριστά από τη
βασική υπηρεσία. Αυτός ο
διαχωρισμός, άλλωστε, καθίσταται σαφής τόσο από τη
λεκτική διατύπωση όσο και
από την εφαρμογή της σύμβασης για την παροχή ΥΓΟΣ.
Αναφορικά με το 4ο κριτήριο Altmark, το ΓεΔΕΕ απεφάνθη ότι η Επιτροπή ορ-

θώς κατέληξε πως η διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού, που
ακολουθήθηκε, προκειμένου να ανατεθεί η παροχή
ΥΓΟΣ στην SNCM, δεν εξασφάλιζε επαρκείς συνθήκες
αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
Συνεπώς, εφόσον η αντιστάθμιση δεν πληροί σωρευτικώς τα τέσσερα κριτήρια
Altmark,
θεωρείται
ότι
απονέμει πλεονέκτημα στις
SNCM και CMN και, στον
βαθμό που πληρούνται οι
λοιπές απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη διαπίστωση
της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ασυμβίβαστης με
την εσωτερική αγορά, αυτή
πρέπει να επιστραφεί στο
σύνολό της από τις παραπάνω εταιρείες.

http://curia.europa.eu/
juris/document/
document_print.jsf;jsessionid=9
ea7d2dc30d5f9ec37911a7
34b7aae40b8443181ee49
.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLahf0?
doclang=EL&text=&pageIndex
=0&part=1&mode=DOC&d
ocid=188485&occ=first&di
r=&cid=499925
&
http://curia.europa.eu/
juris/document/
document.jsf?
text=&docid=188488&pag
eIndex=0&doclang=FR&mo
de=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=28565

Έγκριση λετονικής ενίσχυσης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ και
συμπαραγωγής — SA.43140
Λετονία – ΑΠΕ και υψηλής
απόδοσης συμπαραγωγή –
Κατευθυντήριες
Γραμμές
για την προστασία του περιβάλλοντος 2001-2007 –
Κατευθυντήριες
Γραμμές
για την προστασία του περιβάλλοντος 2008-2014
Το 2015, οι λετονικές αρχές
κοινοποίησαν εκ των υστέρων στην Επιτροπή, για λόγους ασφάλειας δικαίου,
υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων για ΑΠΕ και συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, που είχε τεθεί αρχικά
σε ισχύ πριν την είσοδο της
Λετονίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στο μεταξύ, στο διάστημα από τον Μάρτιο του
2011 μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2016, η Επιτροπή έλαβε
4 καταγγελίες που αφορούσαν στο εν λόγω καθεστώς.

Το καθεστώς προέβλεπε τη
χορήγηση ενίσχυσης είτε
μέσω σταθερών εγγυημένων
τιμών αποζημίωσης για την
ηλεκτρική ενέργεια που διετίθετο στο δίκτυο διά του
υποχρεωτικού μηχανισμού
προμήθειας είτε μέσω εγγυημένων αμοιβών που καθορίζονταν ανάλογα με την
εγκατεστημένη ισχύ. Αποδέκτες της ενίσχυσης ήταν
τα ηπειρωτικά αιολικά πάρκα, οι σταθμοί παραγωγής
βιομάζας ή βιοαερίου, οι
μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, οι σταθμοί συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης με
φυσικό αέριο ή με χρήση
ΑΠΕ. Η καταβολή εγγυημένης αμοιβής ανάλογα με την
εγκατεστημένη ισχύ αφορούσε μόνο στους μεγάλους
σταθμούς συμπαραγωγής

υψηλής απόδοσης (με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20
MW), ενώ όλες οι άλλες τεχνολογίες ενισχύονταν μέσω
του υποχρεωτικού μηχανισμού προμήθειας. Ο κρατικός προμηθευτής αγόραζε
την παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια σε νομοθετικά καθορισμένη τιμή, η οποία
ήταν υψηλότερη της αγοραίας. Το επιπλέον αυτό κόστος
καλυπτόταν από τους τελικούς χρήστες μέσω ενός τέλους επί της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Επιτροπή κατέληξε ότι το
καθεστώς συνιστούσε κρατική ενίσχυση, καθώς παρείχε
οικονομικό
πλεονέκτημα
στους παραγωγούς, αφού
εγγυόνταν την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμή
υψηλότερη από την αγο-
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ραία. Ειδικότερα, η λετονική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
έχει απελευθερωθεί ήδη
από το 2007 και, συνεπώς,
είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών άλλων κρατών μελών,
οπότε η χορήγηση οικονομικού πλεονεκτήματος στους
παραγωγούς ήταν δυνατόν
να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει το
ενδοενωσιακό εμπόριο. Επιπλέον, το καθεστώς χρηματοδοτούνταν από κρατικούς
πόρους, μέσω του επιβληθέντος τέλους στους τελικούς καταναλωτές, το οποίο
εισέπραττε ο κρατικός προμηθευτής, που ήταν υπεύθυνος για την εν γένει διαχείρι-

ση και σωστή εφαρμογή του
καθεστώτος.
Εντούτοις, η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς ήταν
σύμφωνο με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την
προστασία του περιβάλλοντος 2001-2007 (σημεία 58
-65) και τις Κατευθυντήριες
Γραμμές για την προστασία
του περιβάλλοντος 20082014 (σημεία 107-111, 119
και 142) και, κατά συνέπεια, συνιστούσε συμβατή
κρατική ενίσχυση, καθώς
συνέβαλλε στην επίτευξη
του ενεργειακού στόχου της
Λετονίας για το 2020, χωρίς
να στρεβλώνει υπέρμετρα
τον ανταγωνισμό. Μάλιστα,
η Επιτροπή δέχθηκε ότι η

ύπαρξη τυχόν διακρίσεων
σε βάρος των ξένων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
αντισταθμίζεται σε μεγάλο
βαθμό από το γεγονός ότι
τμήμα των τελών, που έχουν
εισπραχθεί για την εισαχθείσα και αναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και
συμπαραγωγή, χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε
έργα εκσυγχρονισμού του
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Βαλτικής, ώστε να
είναι συμβατό με εκείνο της
υπόλοιπης Ευρώπης και να
ενισχυθούν οι εισαγωγές.
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEX-171085_en.htm

Έγκριση βελγικής ενίσχυσης για λειτουργία 3 πυρηνικών αντιδραστήρων — SA.39487
Βέλγιο – αντιστάθμιση οικονομικών κινδύνων από λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων – επιμήκυνση
λειτουργικής διάρκειας ζωής τους – συμβατή ενίσχυση
– περιορισμένο και αναλογικό πλεονέκτημα
Τον Σεπτέμβριο του 2016, οι
βελγικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή μέτρα
για την επιμήκυνση της λειτουργικής διάρκειας ζωής
τριών πυρηνικών αντιδραστήρων (Tihange 1, Doel 1
& Doel 2).
Ειδικότερα, το 2014 και το
2015, το Βέλγιο κατήρτισε
με την Engie-Electrabel και
την EDF Βελγίου δύο συμφωνίες επιμήκυνσης της λειτουργικής διάρκειας ζωής
των πυρηνικών αντιδραστήρων Doel 1 & Doel 2 (ιδιοκτησίας
της
EngieElectrabel) και Tihange
(ιδιοκτησίας της EngieElectrabel από κοινού με

την EDF Βελγίου). Σύμφωνα
με τις συμβάσεις αυτές, δίνεται το δικαίωμα στις εταιρείες να λειτουργήσουν τις
εγκαταστάσεις για δέκα
επιπλέον έτη, έναντι της
υποχρέωσης που αναλαμβάνουν, να επενδύσουν
στους αντιδραστήρες περίπου 1,3 δισ. €. Περαιτέρω,
οι συμβάσεις προβλέπουν
ότι οι εταιρείες θα δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση που οι βελγικές αρχές αποφασίσουν να θέσουν
εκτός λειτουργίας τους
αντιδραστήρες πριν την παρέλευση της δεκαετίας, να
τροποποιήσουν τον πυρηνικό φόρο που επιβάλλεται
στους ιδιοκτήτες ή να μεταβάλουν άλλες οικονομικές
παραμέτρους της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις βελγικές
αρχές, η πυρηνική ενέργεια
απαιτεί μακροπρόθεσμη δέσμευση και, ως εκ τούτου, η
παροχή αυτών των εγγυήσεων εκ μέρους τους ήταν

απαραίτητη, προκειμένου οι
ως άνω εταιρείες να προβούν σε επενδύσεις.
Η Επιτροπή απεφάνθη ότι οι
εγγυήσεις για τις επενδύσεις
παρέχουν ένα οικονομικό
πλεονέκτημα στις εταιρείες
Engie-Electrabel και EDF
Βελγίου. Σύμφωνα με το
άρθρο 107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ, το
οικονομικό αυτό πλεονέκτημα θα πρέπει να είναι περιορισμένο και αναλογικό προς
τους επιδιωκόμενους με το
μέτρο σκοπούς.
Κατά την Επιτροπή, οι βελγικές αρχές απέδειξαν ότι τα
μέτρα δεν επιφέρουν αδικαιολόγητες
στρεβλώσεις
στη βελγική αγορά ενέργειας. Επιπλέον, η EngieElectrabel, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη βελγική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρεούται να διαθέτει
ετησίως σε ρυθμιζόμενες
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ποσότητα ενέργειας, ίση
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με αυτήν που αντιστοιχεί
στο μερίδιό της από την ετήσια παραγωγή από τους
αντιδραστήρες αυτούς. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλισθεί η ύπαρξη ρευστότητας στις βελγικές αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας και θα
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός

μεταξύ των προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας. Για
τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή έκρινε ότι τα υπό κρίση μέτρα συνάδουν με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων και είναι συμβατά με
το άρθρο 107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ.

http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17662_en.htm

Ουγγρική ενίσχυση για κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής
ενέργειας — SA.38454
Ουγγαρία – ενίσχυση για την
κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων προς υποκατάσταση παλαιότερων – περιορισμένη και αναλογική κρατική ενίσχυση – δεσμεύσεις
προς αποφυγή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό
Η Ουγγαρία σκοπεύει να
χορηγήσει επενδυτική ενίσχυση για την κατασκευή
δύο νέων αντιδραστήρων
(Paks II) στην περιοχή του
Paks. Αυτοί θα υποκαταστήσουν τους τέσσερις αντιδραστήρες που βρίσκονται
σε λειτουργία εκεί σήμερα,
οι οποίοι κατασκευάστηκαν
τη δεκαετία του 1980 και οι
οποίοι παράγουν σήμερα το
50% περίπου της εγχώριας
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
ουγγρικές αρχές θεωρούν
ότι η κατασκευή του Paks II
είναι αναγκαία, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη για επιπλέον δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που έχει η χώρα.
Η έρευνα της Επιτροπής
σχετικά με την ύπαρξη κρατικών ενισχύσεων κατέληξε
ότι το ουγγρικό κράτος έχει
αποδεχθεί χαμηλότερο ποσοστό απόδοσης επένδυσης
από ό,τι θα αποδεχόταν
ένας ιδιώτης επενδυτής. Ως
εκ τούτου, η επένδυση συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου
107 § 1 ΣΛΕΕ και, κατά συνέπεια, θα πρέπει αυτή να
είναι περιορισμένη και ανα-

λογική προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να θεωρηθεί
συμβατή και να εγκριθεί
(107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ).
Οι ουγγρικές αρχές απέδειξαν ότι το μέτρο δεν θα επιφέρει υπέρμετρες στρεβλώσεις στην ουγγρική αγορά
ενέργειας, καθώς ανέλαβαν
μία σειρά από ουσιώδεις
δεσμεύσεις, προκειμένου να
περιορίσουν τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Προκειμένου να απόφευχθεί η υπεραντιστάθμιση του διαχειριστή του Paks
II, τα πιθανά κέρδη που θα
προκύπτουν από τη λειτουργία του θα χρησιμοποιούνται είτε για την αποπληρωμή της επενδυτικής ενίσχυσης προς το ουγγρικό κράτος είτε για την κάλυψη των
συνήθων λειτουργικών δαπανών του Paks ΙΙ. Τα κέρδη
δεν θα πρέπει να επανεπενδύονται για την κατασκευή
ή την απόκτηση επιπρόσθετης δυναμικότητας.
β) Προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση της
αγοράς, το Paks II θα είναι
λειτουργικά και νομικά διαχωρισμένο από τον διαχειριστή του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας Paks του
Ομίλου MVM και από
οποιονδήποτε από τους διαδόχους του ή άλλες κρατικές εταιρείες ενέργειας.
γ) Προκειμένου να διασφα-

λισθεί η ύπαρξη ρευστότητας στην αγορά, το Paks II
θα πρέπει να πωλεί τουλάχιστον το 30% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας
στην Ημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το υπόλοιπο της παραγόμενης
ενέργειας του Paks II θα
πωλείται από τον διαχειριστή του Paks II με βάση
αντικειμενικούς, διαφανείς
και χωρίς διακρίσεις όρους,
κατόπιν δημοπρασιών.
Συνεπώς, δεδομένου ότι το
ποσό της ενίσχυσης είναι
περιορισμένο και αναλογικό
προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και η στρέβλωση που θα
προκληθεί στον ανταγωνισμό περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, η Επιτροπή
ενέκρινε το μέτρο αυτό, ως
συμβατή κρατική ενίσχυση,
σύμφωνα με το άρθρο 107
§ 3 γ΄ ΣΛΕΕ.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17464_en.htm
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Σουηδική ενίσχυση για κατασκευή κέντρου logistics στο λιμάνι
Pitea — SA.46749
Σουηδία – ενίσχυση για την
κατασκευή εμπορευματικού
κέντρου – ενίσχυση που επιδιώκει στόχο δημόσιου συμφέροντος – 107 § 3 γ’ της
ΣΛΕΕ
Τον Δεκέμβριο του 2016, οι
σουηδικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχεδιαζόμενη κρατική ενίσχυση για
την κατασκευή εμπορευματικού κέντρου στο λιμάνι
Pitea στη βόρεια Σουηδία.

τιμές άλλων λιμανιών στην
ευρύτερη περιοχή. Η ενίσχυση θα καλύπτει το χρηματοδοτικό έλλειμμα, μεταξύ των
εσόδων από τη λειτουργία
της επένδυσης και της υπολειμματικής της αξίας, δηλαδή της απομειωμένης
αξίας των παγίων της μετά
το τέλος της ωφέλιμης ζωής
τους, από τη μία, και του
κόστους της επένδυσης,
από την άλλη, για περίοδο
30 ετών.

Σύμφωνα με αυτήν, οι σουηδικές αρχές προτίθενται να
χορηγήσουν ενίσχυση προς
τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του λιμανιού, ο οποίος
είναι εταιρεία που ανήκει εξ
ολοκλήρου στον ομώνυμο
Δήμο. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του
λιμανιού, ενώ η λειτουργία
της νέας επένδυσης θα ανατεθεί σε άλλη οντότητα, κατόπιν διαγωνισμού. Οι νέες
εγκαταστάσεις θα είναι προσβάσιμες από όλους τους
χρήστες χωρίς διακρίσεις
και υπό τους ίδιους όρους
σε τιμές συγκρίσιμες με τις

Η Επιτροπή έκρινε ότι, καθώς ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του λιμανιού θα επιτρέπει τη χρήση των νέων
υποδομών έναντι τιμήματος,
αυτός θεωρείται επιχείρηση
που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Εφόσον, λοιπόν,
η επένδυση θα αποτελεί
έργο συγχρηματοδοτούμενο
από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, που συνεπάγεται οικονομικό πλεονέκτημα
για τον διαχειριστή του λιμανιού, καθώς θα του δοθεί
υπό τη μορφή επιχορήγησης
χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα από εκείνον και δύναται
να προκαλέσει στρεβλώσεις

στον ανταγωνισμό και να
επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, το εν
λόγω μέτρο συνιστά κρατική
ενίσχυση.
Πλην, όμως, σύμφωνα με
την Επιτροπή, η εν λόγω
ενίσχυση συμβάλλει στην
επίτευξη ενός στόχου δημοσίου συμφέροντος, είναι
αναγκαία και αναλογική με
τον επιδιωκόμενο σκοπό,
έχει χαρακτήρα κινήτρου,
ενώ διασφαλίζει την αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και
το εμπόριο, σεβόμενη τους
κανόνες διαφάνειας. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ότι αυτή είναι συμβατή,
καθώς συνάδει με το άρθρο
107 § 3γ’ ΣΛΕΕ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_46749

Γαλλικές λειτουργικές ενισχύσεις σε εξόχως απόκεντρες περιοχές
— SA.46899
Γαλλία – ενίσχυση με μορφή
παροχής εκπτώσεων – «εισφορά θαλάσσης» – εξόχως
απόκεντρες περιοχές – τοπικά παραγόμενα προϊόντα –
Κατευθυντήριες
Γραμμές
για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014-2020
Η εισφορά θαλάσσης, που
ισχύει για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, επιβάλλεται κατ’ αρχήν
τόσο στα εισαγόμενα στις
περιοχές αυτές όσο και στα

τοπικώς παραγόμενα αγαθά. Το υπό κρίση καθεστώς
προβλέπει τη χορήγηση εκπτώσεων όσον αφορά στην
εισφορά θαλάσσης για κάποια συγκεκριμένα προϊόντα
που παράγονται τοπικά. Η
Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς αυτό προωθεί την
ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Γουαδελούπης, της Γουιάνας, της
Μαρτινίκας, του Μαγιότ και
της Ρεϋνιόν, χωρίς να στρεβλώνει υπέρμετρα τον αντα-

γωνισμό
αγορά.

στην

εσωτερική

Όλες οι εξόχως απόκεντρες
περιοχές, περιλαμβανομένων αυτών της Γαλλίας, χαίρουν ειδικού καθεστώτος
ενίσχυσης, σύμφωνα με τα
άρθρα 349 και 107 §3 α’
ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των μόνιμων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που
βρίσκονται εγκατεστημένες
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σ’ αυτές τις περιοχές. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, επιτρέπεται
η χορήγηση λειτουργικών
ενισχύσεων, προκειμένου να
αντισταθμισθεί το επιπλέον
κόστος που οφείλεται σε
ένα ή περισσότερα από τα
μειονεκτήματα που αναφέρονται στη Συνθήκη.
Τα τοπικά προϊόντα που θα
επωφεληθούν από τη μειωμένη εισφορά είναι περισσότερα από 800 και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Απόφασης
920/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθη-

κε, κατά το άρθρο 349
ΣΛΕΕ, το υπό κρίση καθεστώς για την περίοδο 20152020. Στην εν λόγω απόφαση προσδιορίζεται, επίσης,
και το ανώτατο ποσοστό της
έκπτωσης αυτής που μπορεί να χορηγηθεί για κάθε
προϊόν. Οι γαλλικές αρχές
έχουν υπολογίσει λεπτομερώς το επιπλέον κόστος που
επωμίζονται οι επιχειρήσεις
στις περιοχές αυτές ανά
προϊόν, το οποίο οφείλεται
είτε στο ότι η αγορά είναι
περιορισμένη είτε στην
απόσταση και τη δυσκολία
ανεφοδιασμού τους. Η Επιτροπή κατέληξε ότι η ενίσχυ-

ση που θα χορηγηθεί θα
είναι ανάλογη και δεν θα
οδηγήσει σε υπεραντιστάθμιση.
Το καθεστώς αυτό θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2020. Οι γαλλικές
αρχές έχουν δεσμευθεί να
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του μέτρου μεχρι το τέλος του 2017.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17621_en.htm

Γερμανική ενίσχυση για περιορισμό δυναμικότητας
γαλακτοπαραγωγής — SA.47231
Γερμανία – περιορισμός δυναμικότητας
παραγωγής
γάλακτος – μείωση της
προσφοράς σε ανάλογα της
ζήτησης επίπεδα – Κατευθυντήριες Γραμμές στον
γεωργικό και δασονομικό
τομέα και στις αγροτικές
περιοχές (2014-2020)
Τον Ιανουάριο του 2017, οι
γερμανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή καθεστώς ενισχύσεων που αποσκοπούσε στην παροχή ενίσχυσης προς τους κτηνοτρόφους, προκειμένου να περιορίσουν τη δυναμικότητα
παραγωγής γάλακτος στο
κρατίδιο της Σαξονίας και
να αποφύγουν περαιτέρω
οικονομική ζημία. Με τον

τρόπο αυτόν θα περιοριοσθούν οι διαθέσιμες ποσότητες γάλακτος στην αγορά
και δεν θα υπάρχει υπερπροσφορά, γεγονός που θα
συμβάλλει στην αύξηση της
τιμής του γάλακτος.
Η παγκόσμια ζήτηση για
γάλα κατά τα έτη 20152016 αυξήθηκε οριακά, σε
ποσοστό σαφώς μικρότερο
από ό,τι η αντίστοιχη προσφορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τιμή του γάλακτος
να καταγράψει ιστορικό
χαμηλό και οι γαλακτοπαραγωγοί να σημειώνουν σημαντικές ζημίες. Προκειμένου
η προσφορά να μειωθεί σε
ανάλογα της ζήτησης επίπεδα, οι γερμανικές αρχές

αποφάσισαν να χορηγήσουν
ενισχύσεις σε πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γαλακτοπαραγωγής.
Το κοινοποιηθέν καθεστώς
ενισχύσεων κρίθηκε συμβατό, καθώς συνάδει με τις
Κατευθυντήριες
Γραμμές
στον γεωργικό και δασονομικό τομέα και στις αγροτικές
περιοχές (2014-2020) και,
συγκεκριμένα, με το κεφάλαιο 1.2.2.2 του 2ου Μέρους αυτών.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_47231

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΓεΔΕΕ Τ-375/15, Germanwings
GmbH/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – ενίσχυση προς αεροπορική

εταιρεία που χρησιμοποιεί
το αεροδρόμιο Zweibrücken
– πλεονέκτημα – καταλογισμός στο κράτος – υποχρέωση αιτιολογήσεως – δικαιολογημένη εμπιστοσύνη – κριτήριο ιδιώτη επενδυτή –

πρόσβαση σε έγγραφα –
έγγραφα συναφή με τη διαδικασία ελέγχου κρατικών
ενισχύσεων – άρνηση χορηγήσεως πρόσβασης σε αιτηθέντα έγγραφα – εξαίρεση
σχετική με την προστασία
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των στόχων των δραστηριοτήτων επιθεωρήσεως, έρευνας και ελέγχων
Νομικό ζήτημα
Για την εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή
λαμβάνονται υπόψη μόνον
τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα ή οι εξελίξεις που ήταν
αναμενόμενες κατά τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση
χορήγησης της ενίσχυσης.
Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνεται και κάθε στοιχείο
που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να προσδιορίσει εάν
το υπό κρίση μέτρο ελήφθη
στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας ή οικονομικής
δραστηριότητας, όπως λ.χ. η
φύση και το αντικείμενο
του μέτρου, ο επιδιωκόμενος σκοπός και οι κανόνες,
στους οποίους υπόκειται το
μέτρο, ασχέτως εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
πρόβαλε ή όχι ανάλογους
ισχυρισμούς. Ακόμη, η Επιτροπή δεν φέρει την ευθύνη
να εξετάσει αυτεπαγγέλτως
ενδεχόμενους
πραγματικούς ή νομικούς ισχυρισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να της είχαν κοινοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
διοικητικής
διαδικασίας,
όμως εν τέλει, δεν της κοινοποιήθηκαν.

ΓεΔΕΕ Τ-219/14, Regione
Autonoma della Sardegna/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή &
ΓεΔΕΕ Τ-220/14, Saremar /
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – θαλάσσιες μεταφορές – αντιστάθμιση για την παροχή
δημόσιας υπηρεσίας – αύξηση κεφαλαίου – ανάκτηση
ασυμβίβαστων ενισχύσεων
– θέση της δικαιούχου επιχειρήσεως υπό εκκαθάριση
– διατήρηση του εννόμου

συμφέροντος – δεν συντρέχει λόγος καταργήσεως της
δίκης – έννοια της ενισχύσεως – υπηρεσία γενικού
οικονομικού συμφέροντος –
κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή – πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως – νομικό σφάλμα –
ένσταση ελλείψεως νομιμότητας – υποχρέωση αιτιολογήσεως – δικαίωμα άμυνας
– απόφαση 2011/21/ΕΕ –
Κατευθυντήριες
Γραμμές
όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις για τη διάσωση
προβληματικών
επιχειρήσεων – Πλαίσιο της Ένωσης
που ισχύει για τις κρατικές
ενισχύσεις υπό μορφή αντισταθμίσεως για την παροχή
δημόσιας υπηρεσίας – απόφαση Altmark
Νομικό ζήτημα
Στο πλαίσιο του ελέγχου των
κρατικών ενισχύσεων, η
εσφαλμένη διαπίστωση της
Επιτροπής σχετικά με τη μη
συνδρομή κάποιου από τα
κριτήρια Altmark δεν μπορεί να επισύρει την ακύρωση της απόφασης αυτής της
Επιτροπής, εάν η τελευταία
διαπιστώνει ορθά ότι δεν
πληρούται και κάποιο άλλο
από τα κριτήρια αυτά. Περαιτέρω, οι εθνικές αρχές
είναι ελεύθερες, εάν το κρίνουν ενδεδειγμένο, να αναθέσουν δημόσια υπηρεσία,
η παροχή της οποίας διασφαλίζεται εξ ολοκλήρου
από τα λειτουργικά της έσοδα, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αντιστάθμιση. Ωστόσο, δεν δύνανται να μην
προβλέψουν εξ αρχής την
καταβολή τέτοιας αντιστάθμισης, αλλά -επικαλούμενες
την ευρεία εξουσία εκτιμήσεως και καθορισμού των
παραμέτρων υπολογισμού
της αντιστάθμισης- να θεωρήσουν ότι η μεταγενέστερη
πρόβλεψη
αντιστάθμισης
δεν αντίκειται στο δεύτερο
κριτήριο Altmark. Επίσης, το
κριτήριο του ιδιώτη επενδυ-

τή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις, όπου το κράτος μετέχει στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου δημόσιας επιχείρησης ενεργώντας ως ιδιώτης επιχειρηματίας, και όχι
όταν παρέχει κάποιου είδους οικονομικό πλεονέκτημα σε μία δημόσια επιχείρηση, ενεργώντας εν προκειμένω ως φορέας δημόσιας
εξουσίας. Τέλος, η κρατική
ενίσχυση πρέπει να λογίζεται ως χορηγηθείσα οσάκις
οι αρμόδιες εθνικές αρχές
εξέδωσαν νομικά δεσμευτική πράξη, με την οποία υποχρεούνται να καταβάλουν
την εν λόγω ενίσχυση, ή
οσάκις το δικαίωμα λήψεως
της ενισχύσεως αυτής παρέχεται αυτόματα στον δικαιούχο από τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.

ΔΕΕ C-414/15 P, Stichting
Woonlinie/Ευρωπαϊκή Επιτροπή & C-415/15 P, Stichting Woonpunt/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – υφιστάμενες ενισχύσεις - άρθρο
108 § 1 ΣΛΕΕ – καθεστώτα
ενισχύσεων υπέρ εταιρειών
κοινωνικής στέγης – Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 –
εκτίμηση από την Επιτροπή
της συμβατότητας με την
εσωτερική αγορά υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων
– πρόταση κατάλληλων μετρων – δεσμεύσεις που
έχουν αναλάβει οι εθνικές
αρχές προκειμένου να συμμορφωθούν προς το δίκαιο
της Ένωσης – απόφαση περί
συμβατότητας – έκταση του
δικαστικού ελέγχου – έννομα αποτελέσματα
Νομικό ζήτημα
Οι ενδιάμεσες πράξεις, που
προηγούνται της τελικής
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απόφάσεως της Επιτροπής,
δεν συνιστούν, κατ’ αρχήν,
πράξεις δεκτικές προσφυγής ακυρώσεως, εάν προκύπτει ότι ο παράνομος χαρακτήρας των πράξεων αυτών θα μπορούσε να προβληθεί στο πλαίσιο προσφυγής ακύρωσης κατά της
τελικής πράξεως. Το συμπέρασμα περί ασυμβίβαστου
του υφιστάμενου καθεστώτος και η συνεπακόλουθη
πρόταση κατάλληλων μετρων παράγουν τα ίδια
έννομα αποτελέσματα με
εκείνα που παράγει η τελική
απόφαση της Επιτροπής
έναντι του κράτους αυτού,
εφόσον το οικείο κράτος
αποδεχθεί τα μέτρα αυτά,
κοινοποιήσει την αποδοχή
του στην Επιτροπή και η
τελευταία σημειώσει την
αποδοχή και ενημερώσει
σχετικά το κράτος μέλος.

ΔΕΕ C-100/16 P, Ελληνικός
Χρυσός
Α.Ε./Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – μεταβίβαση μεταλλείων σε τιμή
κατώτερη της πραγματικής
αγοραίας αξίας – απαλλαγή
από τους φόρους επί της
πράξεως μεταβιβάσεως –
αποτίμηση του ύψους του
παρασχεθέντος πλεονεκτήματος – υποχρέωση αιτιολογήσεως
Νομικό ζήτημα
Η υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει το Γενικό Δικαστήριο δεν του επιβάλλει
να παραθέτει σκεπτικό, το

οποίο να εξετάζει αναλυτικά
όλους τους λόγους που προβάλλουν οι διάδικοι. Αντιθέτως, η αιτιολόγηση του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να
συνάγεται εμμέσως, υπό την
προϋπόθεση ότι επιτρέπει
στους μεν ενδιαφερόμενους
να γνωρίζουν τους λόγους,
για τους οποίους δεν έγιναν
δεκτά τα επιχειρήματά τους,
στο δε Δικαστήριο να διαθέτει επαρκή στοιχεία, ώστε
να ασκήσει κατόπιν τον δικό
του έλεγχο.

τα Πρωτόκολλα της ΣΛΕΕ για
τις ΥΓΟΣ (Πρωτόκολλο 26,
ΕΕ 2010, C 83, σ. 308) και
για το σύστημα δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη (Πρωτόκολλο 29, ΕΕ
2010, C 83, σ. 312).

ΓεΔΕΕ Τ-366/13, Γαλλία/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Τ454/13, SNCM/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά

ΔΕΕ C-660/15 P, Viasat
Broadcasting UK Ltd/Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
Κρατικές ενισχύσεις – άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ – άρθρο
106 § 2 ΣΛΕΕ – μέτρο υπέρ
του δανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού δημόσιας
υπηρεσίας TV2/Danmark –
αντιστάθμιση των συμφυών
με την εκτέλεση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας
υπηρεσίας εξόδων – συμβατή ενίσχυση
Νομικό ζήτημα
Δεν υφίσταται λόγος εξέτασης της συνδρομής των κριτηρίων Altmark, όταν η Επιτροπή, έχοντας ήδη διαπιστώσει ότι ένα μέτρο συνιστά ενίσχυση, εξετάζει αν η
ενίσχυση αυτή μπορεί να
δικαιολογηθεί βάσει του
άρθρου 106 § 2 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, η διάταξη αυτή
δεν μπορεί να ερμηνεύεται
μεμονωμένα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διευκρινίσεις, τις οποίες παρέχουν

Κρατικές ενισχύσεις – θαλάσσια ενδομεταφορά –
Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος – αντισταθμίσεις για υπηρεσία
συμπληρωματική της βασικής, προοριζόμενη να καλύψει τις περιόδους αιχμής
κατά την τουριστική περίοδο
– απόφαση κηρύσσουσα
ασυμβίβαστες τις ενισχύσεις
– έννοια της κρατικής ενίσχυσης – πλεονέκτημα –
απόφαση Altmark – καθορισμός του ύψους της ενίσχυσης
Νομικό ζήτημα
Η ύπαρξη πραγματικής
ανάγκης για την παροχή
ΥΓΟΣ συνδέεται με τη διαπίστωση αδυναμίας παροχής της σε ικανοποιητικό
βαθμό από την αγορά.
Ωστόσο, το κράτος μέλος
δεν δύναται απλώς να επικαλεσθεί την ύπαρξη ευρύτερου γενικού συμφέροντος,
αλλά θα πρέπει να αποδείξει την εν λόγω ανάγκη για
παροχή ΥΓΟΣ με συγκεκριμένα και αρκούντως πειστικά στοιχεία.
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Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (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 δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή
συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο
στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ ………………..….………....….………………………………………………………………..…...
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
Η Ελληνική Επιθεώρηση
Ευρωπαϊκού Δικαίου
εκδίδεται από το έτος
1981 από το ΚΔΕΟΔ σε
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 4 φορές το χρόνο στην ελληνική γλώσσα, 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 ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
του διεθνούς δικαίου,
δημόσιου και ιδιωτικού.
Ειδικά τεύχη παρουσιάζουν αφιερώματα σε
θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως λ.χ. η
Σύμβαση των Βρυξελλών, η ραδιοτηλεόραση,
το περιβάλλον, οι συμβάσεις δημόσιων
έργων, η εκπαίδευση
και η διαφήμιση.
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