
 

 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για τo δάνειο διάσωσης προς την 

Alitalia – SA.48171 

ματοπιστωτικών προβλημα-

τικών επιχειρήσεων 2014.  

Η Επιτροπή κίνησε την επί-

σημη διαδικασία έρευνας, 

καθώς θεώρησε ότι το εν 

λόγω δάνειο μπορεί να συ-

νιστά κρατική ενίσχυση και 

θα ερευνούσε περαιτέρω 

εάν το δάνειο αυτό πληρού-

σε τους όρους των Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών για τις 

προβληματικές επιχειρή-

σεις. Η Επιτροπή εξέφρασε 

την ανησυχία ότι η διάρκεια 

του δανείου, η οποία εκτεί-

νεται από τον Μάιο του 

2017 έως τουλάχιστον τον 

Δεκέμβριο του 2018, υπερ-

βαίνει τη μέγιστη διάρκεια 

των 6 μηνών που επιτρέπε-

ται για ένα δάνειο διάσωσης 

βάσει των συγκεκριμένων 

Ιταλία – επίσημη διαδικα-

σία έρευνας – ιταλικό δά-

νειο διάσωσης της Alitalia 

– κρατική ενίσχυση – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τις προβληματικές επιχειρή-

σεις 

Η Alitalia, που είναι ιταλική 

αεροπορική εταιρεία που 

ανήκει στην κοινοπραξία 

Compagnia Aerea Italiana - 

CAI (51% μετοχές) και Eti-

had Airways (49%), βρίσκε-

ται σε οικονομική δυσπρα-

γία εδώ και πολλά χρόνια. 

Στις 24 Απριλίου 2017, το 

προσωπικό της Alitalia  

απέρριψε σχέδιο μείωσης 

των δαπανών και οι μέτοχοι 

αποφάσισαν να μη χορηγή-

σουν πρόσθετη χρηματοδό-

τηση στην Alitalia. Κατά 

συνέπεια, στις 2 Μαΐου 

2017 η Alitalia τέθηκε υπό 

έκτακτη διαχείριση βάσει 

του ιταλικού νόμου περί 

πτωχεύσεων. 

Για να εξασφαλιστεί η χρη-

ματοδότηση της Alitalia κα-

τά την περίοδο έκτακτης 

διαχείρισης, το ιταλικό κρά-

τος της χορήγησε τον Μάιο 

2017 δάνειο διάσωσης, 

ύψους 600 εκατομμυρίων 

ευρώ. Τον Οκτώβριο 2017, 

το δάνειο αυτό αυξήθηκε 

κατά 300 εκατομμύρια ευ-

ρώ. Οι έκτακτοι διαχειρι-

στές εκκίνησαν, επίσης, μια 

διαδικασία υποβολής προ-

σφορών με στόχο την εξεύ-

ρεση αγοραστή για τα περι-

ουσιακά στοιχεία της Ali-

talia. 

Τον Ιανουάριο 2018, έπειτα 

από καταγγελίες που έλαβε 

η Επιτροπή το 2017, οι  

οποίες υποστήριζαν ότι το 

δάνειο αποτελεί κρατική 

ενίσχυση και ότι δεν είναι 

συμβατό με τους ισχύοντες 

κανόνες της ΕΕ, το ιταλικό 

κράτος κοινοποίησε στην 

Επιτροπή το συνολικό δά-

νειο, ύψους 900 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, που χορηγήθη-

κε στην Alitalia ως ενίσχυ-

ση διάσωσης κατά την έν-

νοια των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τη διάσωση 

και αναδιάρθρωση μη χρη-
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Επίσημη διαδικασία 
έρευνας για τo δάνειο 
διάσωσης της Alitalia  

Έγκριση ΥΓΟΣ για αυτοκι-
νητοδρόμους στην Ιτα-
λία, αεροδρόμιο Sum-
burgh στο ΗΒ και γαλλι-
κά ταχυδρομεία 

 Έγκριση σουηδικού κα-
θεστώτος για σιδηροδρο-
μικές μεταφορές  

Πορτογαλικά καθεστώτα 
για φόρο χωρητικότητας 
και ναυτικούς  

Έγκριση ιταλικού καθε-
στώτος για σεισμόπλη-
κτες περιοχές  

Επίσημη διαδικασία 
έρευνας για φορολογική 
ελάφρυνση της Inter 
IKEA 

Ιταλικό καθεστώς για 
μικρές τράπεζες  

Όχι ενίσχυση το καθε-
στώς εγγυήσεων ταχέως 
αναπτυσσόμενων επιχει-
ρήσεων  

Παράταση ιρλανδικού 
καθεστώτος για πιστωτι-
κά ιδρύματα 

Όχι ενίσχυση ο ιρλανδι-
κός φόρος στα σακχα-
ρούχα ποτά 

Έγκριση ενίσχυσης για 
έργο ευρυζωνικού      
δικτύου στην Ολλανδία  

Γερμανικά καθεστώτα 
για φορολογική επιβά-
ρυνση αιολικών πάρκων  

Έγκριση βελγικού καθε-
στώτος αντιστάθμισης  
κόστους εκπομπών  

Έγκριση ιταλικού κάθε-
στώτος για παραγωγή 
βιοκαυσίμων  

Όχι ενίσχυση το σύστημα 
επιβολής τέλους λυμά-
των στη Δανία  

Επίσημη διαδικασία 
έρευνας για ρουμανικό 
μέτρο προς την CE Hune-
doara  
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ριστούν οι στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού, μεταξύ των 

οποίων: 

- ένα ανώτατο όριο για το 

ποσό που η ASPI και η SIAS, 

αντιστοίχως, θα μπορούσαν 

να λάβουν στο τέλος της πα-

ραχώρησης από την πώλη-

ση των περιουσιακών στοι-

χείων  

- μηχανισμό αποφυγής υπε-

ραντιστάθμισης, ο οποίος 

καθορίζει την αμοιβή και το 

ύψος των επενδύσεων που 

πρέπει να πραγματοποιήσει 

η ASPI και η SIAS αντίστοι-

χα, επιβάλλοντας οικονομι-

κές κυρώσεις, σε περίπτωση 

καθυστέρησης ή αποτυχίας 

στην πραγματοποίηση επεν-

δύσεων και 

- μια σειρά λεπτομερών  

απαιτήσεων για την υποβο-

λή προσφορών για τη μεγά-

λη πλειονότητα των έργων 

υποδομής, προκειμένου να 

περιοριστούν οι στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού. 

Ταυτόχρονα, η παράταση 

των δύο παραχωρήσεων θα 

πρέπει να παρέχει στην 

ASPI και τη SIAS επαρκή 

έσοδα για τη χρηματοδότη-

ση σημαντικών επενδύσεων 

στους ιταλικούς αυτοκινη-

τόδρομους. 

Στην περίπτωση της ASPI, 

τα έσοδα από την παράταση 

της παραχώρησής της πρέ-

πει να επιτρέπουν την έγκαι-

ρη ολοκλήρωση της λεγόμε-

νης «Gronda di Genova», 

Ιταλία – σχέδια παράτασης 

συμβάσεων παραχώρησης 

αυτοκινητοδρόμων και επι-

βολής ανώτατου ορίου στα 

διόδια  – ASPI – SIAS – 

άρθρο 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ 

Η παρούσα απόφαση της 

Επιτροπής έρχεται σε συνέ-

χεια της συμφωνίας που 

επιτεύχθηκε καταρχήν στις 

5 Ιουλίου 2017 μεταξύ του 

Επιτρόπου Vestager και του 

Ιταλού Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών Delrio. Σύμ-

φωνα με την απόφαση αυ-

τή, θα χρηματοδοτηθούν  

επενδύσεις, ύψους περίπου 

8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

στους ιταλικούς αυτοκινη-

τοδρόμους από τα έσοδα 

δύο συμβάσεων παραχώρη-

σης αυτοκινητοδρόμων των 

οποίων εγκρίνεται η παρά-

ταση και τις οποίες διαχειρί-

ζονται η Autostrade per l'I-

talia (ASPI) και η Società 

Iniziative Autostradali e Ser-

vizi (SIAS). Η παραχώρηση 

της ASPI καλύπτει το δίκτυο 

αυτοκινητοδρόμων στην Ιτα-

λία και η παραχώρηση της 

SIAS αφορά συγκεκριμένα 

τον αυτοκινητόδρομο SATAP 

A4 Τορίνο - Μιλάνο. Οι δύο 

παρατάσεις εγκρίνονται με 

πλαφόν στα διόδια και από 

τα έσοδα θα χρηματοδοτη-

θούν οι επενδύσεις. Επι-

πλέον, η SIAS θα χρησιμο-

ποιήσει έσοδα από την πα-

ρατεινόμενη παραχώρηση 

για την ολοκλήρωση του 

αυτοκινητόδρομου A33 Asti-

Cuneo, ο οποίος λειτουργεί 

επίσης υπό τη SIAS. 

Η Επιτροπή και οι ιταλικές 

αρχές συνεργάστηκαν στενά 

για την επίτευξη αυτής της 

λύσης που ενισχύει τις επεν-

δύσεις στον ιταλικό αυτοκι-

νητόδρομο σύμφωνα με  το 

άρθρο 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ. Οι 

κανόνες της ΕΕ σ 'αυτό το 

πλαίσιο έχουν εξασφαλίσει 

ότι η κρατική στήριξη απο-

φεύγει την υπερβολική αύ-

ξηση των διοδίων στους 

χρήστες των αυτοκινητοδρό-

μων και την υπεραντιστάθμι-

ση των παραχωρησιούχων, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 

έναν αποτελεσματικό αντα-

γωνισμό στην αγορά. 

Αναλυτικότερα, το μέτρο 

προβλέπει την παράταση 

της παραχώρησης για την 

ASPI κατά 4 έτη (έως το 

2042) και την παράταση 

της παραχώρησης για τη 

SIAS κατά 4 έτη (έως το 

2030). 

Και οι δύο παραχωρήσεις 

περιλαμβάνουν ένα ανώτα-

το όριο για τις πιθανές αυξή-

σεις των διοδίων σε ένα βιώ-

σιμο επίπεδο για τους χρή-

στες των αυτοκινητοδρό-

μων, δηλαδή κατά κανόνα 

δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

κατά 0,5% το ποσοστό πλη-

θωρισμού. 

Επίσης, συνοδεύονται από 

μια σειρά διασφαλίσεων, για 

να αποφευχθεί η υπερβολι-

κή αντιστάθμιση της ASPI 

και της SIAS και να περιο-

Έγκριση ΥΓΟΣ για αυτοκινητοδρόμους στην Ιταλία – SA.49335, 

49336 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

3501_en.htm 

Κατευθυντηρίων Γραμμών. 

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει 

αμφιβολίες ως προς το εάν 

η ενίσχυση περιορίζεται στο 

ελάχιστο αναγκαίο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48171 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3501_en.htm
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σης, καταλήγοντας ότι τα 

μέτρα θα προωθήσουν την 

ανάπτυξη επενδύσεων, περι-

ορίζοντας παράλληλα τον 

αντίκτυπο στους χρήστες 

των αυτοκινητοδρόμων σύμ-

φωνα με τους κανόνες της 

ΕΕ για τις κρατικές ενισχύ-

σεις και τις δημόσιες συμ-

βάσεις. Η περιορισμένη πα-

ράταση των παραχωρήσεων 

και τα μέτρα διασφάλισης 

θα ελαχιστοποιήσουν μάλι-

στα τις στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τους αριθμούς υπόθε-

σης SA.49335, SA.49336 

στο Μητρώο Κρατικών Ενι-

σχύσεων στον ιστότοπο της 

ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού 

διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

3581_en.htm 

παράκαμψη της Γένοβας 

για τη σύνδεση των υφιστά-

μενων συνδέσεων αυτοκινη-

τοδρόμου της ASPI, καθώς 

και μια σειρά περαιτέρω 

βελτιώσεις στο δίκτυο της 

ASPI, με τις εργασίες να 

ξεκινούν το αργότερο μέχρι 

τον Ιανουάριο του 2020. 

Στην περίπτωση της SIAS, η 

παράταση της παραχώρη-

σής της θα επιτρέψει στη 

SIAS να χρηματοδοτήσει τις 

επενδύσεις που απαιτούνται 

για την ολοκλήρωση του 

αυτοκινητοδρόμου A33 Asti-

Cuneo, ο οποίος λειτουργεί 

επίσης υπό τη SIAS. Η Ιταλία 

θα συντομεύσει επίσης τη 

διάρκεια της παραχώρησης 

στη SIAS του αυτοκινητό-

δρομου A35 Asti-Cuneo κα-

τά 13 έτη και θα περιορίσει 

τις πιθανές αυξήσεις διο-

δίων. Μάλιστα, έχει δεσμευ-

τεί να ξεκινήσει κοινή πρό-

σκληση υποβολής προσφο-

ρών τόσο και για τις δύο πα-

ραχωρήσεις της SIAS, δηλα-

δή για τον αυτοκινητόδρομο 

SATAP A4 Τορίνο – Μιλάνο 

όσο και για τον A35-

Aunmotorway μέχρι το 

2030. 

Προκειμένου να εξασφαλι-

στεί επαρκής ανταγωνισμός 

στους ιταλικούς αυτοκινη-

τόδρομους, η Ιταλία δεσμεύ-

θηκε επίσης να δρομολογή-

σει μέχρι το 2019 κοινή 

προσφορά μιας σειράς σχε-

τικών χωριστών παραχωρή-

σεων της SIAS (για τους αυ-

τοκινητοδρόμους SATAP 

A21 και ATIVA), οι οποίες 

έχουν ήδη λήξει ή πρόκειται 

να λήξουν. Τέλος, η Ιταλία 

αποφάσισε να μην προβεί 

σε αρχικά σχέδια παράτα-

σης παραχωρήσεων άλλων 

αυτοκινητοδρόμων που κα-

τέχει η SIAS, όπως ο αυτοκι-

νητόδρομος CISA. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τις 

προτεινόμενες παρατάσεις 

των συμβάσεων παραχώρη-

Έγκριση ΥΓΟΣ στο αεροδρόμιο Sumburgh στο ΗΒ – SA.49482 

τα μειονεκτήματα αυτά κα-

θώς είναι ο σημαντικότερος 

κρίκος σύνδεσης για τον 

πληθυσμό της περιοχής αυ-

τής. Με την επιφύλαξη τυ-

χόν διατάξεων της Συμφωνί-

ας Αποχώρησης του ΗΒ από 

την ΕΕ, η οποία βρίσκεται 

υπό διαπραγμάτευση, η πα-

ρούσα απόφαση της Επιτρο-

πής ισχύει μόνον έως ότου 

το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει 

να είναι κράτος μέλος. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49482 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

3544_en.htm 

Ηνωμένο Βασίλειο – αντι-

στάθμιση ΥΓΟΣ – Highlands 

and Islands Airports Limited 

(HIAL) – λειτουργία του αε-

ροδρομίου Sumburgh – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τις αεροπορικές εταιρείες 

2014 

Το αεροδρόμιο Sumburgh 

βρίσκεται στα νησιά Shet-

land και συνδέει μια αραιο-

κατοικημένη περιοχή στη 

Σκωτία με την ηπειρωτική 

χώρα του Ηνωμένου Βασι-

λείου και την υπόλοιπη ΕΕ. Η 

αντιστάθμιση που θα χορη-

γηθεί στον φορέα διαχείρι-

σης του αεροδρομίου ανέρ-

χεται σε περίπου 6 εκατομ-

μύρια GBP ετησίως έως το 

2022 και θα διευκολύνει 

την περιφερειακή συνδεσι-

μότητα, συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της περιοχής, χω-

ρίς να στρεβλώσει αδικαιο-

λόγητα τον ανταγωνισμό 

στην ενιαία αγορά. Η Επι-

τροπή αξιολόγησε το μέτρο 

αυτό σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές της για 

αεροδρόμια και αεροπορι-

κές εταιρείες του 2014 και 

το Πλαίσιο ΥΓΟΣ που επιτρέ-

πει στα κράτη μέλη να χορη-

γούν ενισχύσεις με τη μορ-

φή αποζημίωσης σε αερο-

δρόμια που έχουν σημαντι-

κό ρόλο για την περιφερεια-

κή συνδεσιμότητα. Η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι, χωρίς 

τον αερολιμένα, τα νησιά 

Shetland θα αντιμετώπιζαν 

σημαντικά μειονεκτήματα 

όσον αφορά τη συνδεσιμό-

τητα και την οικονομική  

ανάπτυξη σε σύγκριση με 

άλλες ευρωπαϊκές περιφέ-

ρειες, ενώ η λειτουργία του 

αεροδρομίου αντιμετωπίζει 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3544_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3544_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3544_en.htm
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Η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η προγραμ-

ματισμένη αποζημίωση δεν 

υπερέβη το ποσό που απαι-

τείται για την κάλυψη του 

καθαρού κόστους αυτής της 

αποστολής δημόσιας υπηρε-

σίας και αποφάνθηκε ότι το 

μέτρο είναι σύμφωνο με το 

Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49469 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

2843_en.htm 

Γαλλία – φορολογική ελά-

φρυνση – επιχείρηση γαλλι-

κών ταχυδρομείων La Poste 

– διατήρηση υψηλής πυκνό-

τητας κάλυψης των ταχυ-

δρομικών υπηρεσιών – περί-

οδος 2018-2022 – Πλαίσιο 

ΥΓΟΣ 2011 

Η ανάληψη της υποχρέωσης 

«εδαφική κάλυψης» εκ μέ-

ρους της La Poste αποσκο-

πεί στην εξασφάλιση ταχυ-

δρομικής κάλυψης υψηλής 

πυκνότητας πέραν της υπο-

χρεώσεως καθολικής υπη-

ρεσίας, ιδίως στις αγροτικές 

περιοχές. Η κάλυψη αυτή 

παρέχεται μέσω περίπου 

9.500 καταστημάτων, με τα 

ταχυδρομεία να αντικαθί-

στανται σταδιακά από συ-

νεργασίες με τοπικά κατά-

στήματα και δημοτικές αί-

θουσες, ως σημεία εξυπηρέ-

τησης, τα οποία έχουν λιγό-

τερα λειτουργικά έξοδα και, 

ως εκ τούτου, θα βοηθή-

σουν στη σταδιακή μείωση 

του κόστους. 

Για τη χρηματοδότηση αυ-

τής της αποστολής, η σύμ-

βαση παροχής υπηρεσιών 

μεταξύ του γαλλικού κρά-

τους και της La Poste για 

την περίοδο 2018-2022 

προβλέπει ότι η La Poste θα 

λάβει τοπική φορολογική 

ελάφρυνση, ύψους περίπου 

900 εκατομμυρίων ευρώ, 

για το σύνολο της περιόδου. 

Η Επιτροπή εξέτασε το μέ-

τρο με βάση το Πλαίσιο   

ΥΓΟΣ 2011, σύμφωνα με το 

οποίο οι επιχειρήσεις μπο-

ρούν να αποζημιωθούν για 

τα πρόσθετα έξοδα παρο-

χής δημόσιας υπηρεσίας 

βάσει ορισμένων κριτηρίων.  

Έγκριση ΥΓΟΣ προς γαλλικά ταχυδρομεία (La Poste) – SA.49469 

Έγκριση σουηδικού καθεστώτος για σιδηροδρομικές μεταφορές – 

SA.49749 

μικές μεταφορές, οι οποίες 

είναι λιγότερο ρυπογόνες 

από τις οδικές μεταφορές, 

ενώ παράλληλα μειώνεται η 

οδική συμφόρηση. Η Επιτρο-

πή κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι το μέτρο είναι συμ-

βατό με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές του 2008 για τις 

σιδηροδρομικές επιχειρή-

σεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49749 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

3463_en.htm 

Σουηδία – μετατόπιση εμπο-

ρευματικών μεταφορών – 

οδικό δίκτυο – σιδηροδρομι-

κές γραμμές – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές 2008 για τις 

σιδηροδρομικές επιχειρή-

σεις 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το σουηδικό καθεστώς για 

τη μετατόπιση των εμπορευ-

ματικών μεταφορών από τις 

οδικές στις σιδηροδρομικές 

μεταφορές είναι συμβατό 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές του 2008 για τις σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις. Το 

μέτρο θα προωθήσει τους 

στόχους της ΕΕ στον τομέα 

του περιβάλλοντος και των 

μεταφορών, διατηρώντας 

παράλληλα τον ανταγωνισμό 

στην ενιαία αγορά. Στη Σου-

ηδία, περίπου το 40% των 

εμπορευμάτων μεταφέρο-

νται οδικώς, 40% με πλωτά 

μέσα και λίγο περισσότερο 

από 20% σιδηροδρομικώς. 

Το νέο καθεστώς έχει συνο-

λικό προϋπολογισμό 563 

εκατ. SEK (περίπου 56 εκα-

τομμύρια ευρώ) και θα δια-

ρκέσει μέχρι το 2019, με 

στόχο να αυξήσει το μερίδιο 

αγοράς των σιδηροδρομι-

κών μεταφορών. Η ενίσχυση 

λαμβάνει τη μορφή επιδότη-

σης στις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις που μεταφέ-

ρουν εμπορεύματα, με στό-

χο τη μεταφορά μέρους του 

πλεονεκτήματος στους τελι-

κούς πελάτες, δίνοντας κί-

νητρα για περαιτέρω χρήση 

των σιδηροδρομικών μετα-

φορών. Η Επιτροπή αποφάν-

θηκε ότι το καθεστώς είναι 

επωφελές για το περιβάλλον 

και την κινητικότητα, υπο-

στηρίζοντας τις σιδηροδρο-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2843_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2843_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2843_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3463_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3463_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3463_en.htm
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πορτογαλικό καθεστώς ναυ-

τικών, αυτό απαλλάσσει τους 

ναυτικούς που απασχολού-

νται σε σκάφη, τα οποία εί-

ναι επιλέξιμα βάσει του φό-

ρου χωρητικότητας, να κατα-

βάλλουν φόρο εισοδήματος 

φυσικών προσώπων. Επίσης, 

τους επιτρέπει να καταβάλ-

λουν μειωμένους συντελε-

στές εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Τόσο το καθεστώς φόρου 

χωρητικότητας όσο και το 

καθεστώς ναυτικών θα πα-

ραμείνουν σε ισχύ για δέκα 

χρόνια. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα 

μέτρα βάσει των Κατευθυ-

ντηρίων Γραμμών για τις θα-

λάσσιες μεταφορές και απο-

φάνθηκε ότι τα πορτογαλικά 

καθεστώτα είναι σύμφωνα 

με αυτές, διότι θα παρά-

σχουν κίνητρα για τη διατή-

ρηση της ναυτιλιακής βιομη-

χανίας και των θέσεων εργα-

σίας εντός της ΕΕ, διατηρώ-

ντας παράλληλα τον ανταγω-

νισμό εντός της ενιαίας αγο-

ράς της ΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48929 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

2842_en.htm 

Πορτογαλικά καθεστώτα – 

φόρος χωρητικότητας – στη-

ριξη των ναυτικών – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

θαλάσσιες μεταφορές του 

2004 

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις θαλάσσιες 

μεταφορές 2004, πορτογα-

λικό καθεστώς φορολογίας 

χωρητικότητας, το οποίο, 

μαζί με ένα καθεστώς στήρι-

ξης των ναυτικών, θα ενθαρ-

ρύνει την εγγραφή πλοίων 

σε ευρωπαϊκά νηολόγια και 

θα συμβάλει στην ανταγω-

νιστικότητα των θαλάσσιων 

μεταφορών, διατηρώντας 

παράλληλα την απασχόληση 

στον τομέα και προωθώντας 

υψηλά περιβαλλοντικά πρό-

τυπα. 

Σύμφωνα με το νέο πορτο-

γαλικό καθεστώς φόρου χω-

ρητικότητας, οι εταιρείες 

θαλάσσιων μεταφορών θα 

καταβάλλουν φόρους βάσει 

της καθαρής χωρητικότη-

τας (δηλαδή το μέγεθος του 

ναυτικού στόλου) που λει-

τουργεί στις δραστηριότητες 

θαλάσσιων μεταφορών και 

όχι βάσει των φορολογη-

τέων κερδών τους. 

Ειδικότερα, η φορολογία βά-

σει της χωρητικότητας θα 

εφαρμοστεί σε μια ναυτιλια-

κή εταιρεία ως εξής: 

- στα βασικά έσοδα από 

δραστηριότητες θαλάσσιων 

μεταφορών, όπως οι μετα-

φορές φορτίων και επιβα-

τών  

- σε ορισμένα συμπληρωμα-

τικά έσοδα που συνδέονται 

στενά με τις ναυτιλιακές 

δραστηριότητες (τα οποία 

περιορίζονται στο 50% κατ’ 

ανώτατο όριο των λειτουργι-

κών εσόδων του πλοίου) και 

- στα  έσοδα από τη ρυμούλ-

κηση και την εκβάθυνση 

υπό ορισμένες προϋποθέ-

σεις. 

Επιπλέον, για ορισμένα   

πλοία φιλικά προς το περι-

βάλλον, οι εταιρείες μπο-

ρούν να επιτύχουν μια πρό-

σθετη μείωση κατά 10% 

έως 20% της φορολογικής 

βάσης δυνάμει του καθε-

στώτος φορολόγησης βάσει 

της χωρητικότητας. 

Το καθεστώς φόρου χωρητι-

κότητας απαιτεί, προκειμέ-

νου να υπαχθεί μια ναυτιλια-

κή εταιρεία σ’ αυτό, ένα 

σημαντικό μέρος του στόλου 

της να φέρει τη σημαία ενός 

κράτους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

Αυτό θα ενθαρρύνει τις ναυ-

τιλιακές εταιρείες να κατα-

χωρούν τα πλοία τους στον 

ΕΟΧ και θα αποτρέψει κάθε 

διάκριση μεταξύ ναυτιλια-

κών εταιρειών και μητρώων 

διαφόρων κρατών του ΕΟΧ, 

διατηρώντας έτσι τους κανό-

νες της εσωτερικής αγοράς 

σχετικά με την ελευθερία 

εγκατάστασης. 

Όσον αφορά το νεοεισαχθέν 

Έγκριση πορτογαλικών καθεστώτων για φόρο χωρητικότητας και 

ναυτικούς – SA.48929 

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για σεισμόπληκτες περιοχές – 

SA.48571 

ξαν την κεντρική Ιταλία,  

επηρεάζοντας περίπου 

600.000 ανθρώπους σε μια 

έκταση περίπου 8.000 km². 

Σήμερα, η περιοχή εξακο-

Ιταλικό καθεστώς ενισχύ-

σεων – Lazio – Umbria – 

Marche – Abruzzo – στήριξη 

επενδύσεων – σεισμόπλη-

κτες περιοχές 2016 και 

2017 – άρθρο 107 παρ. 2 

ΣΛΕΕ 

Το 2016 και το 2017, τέσ-

σερις μεγάλοι σεισμοί έπλη-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2842_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2842_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2842_en.htm
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 στώς ενισχύσεων θα συμβά-

λει κατά τρόπο αναλογικό 

στην προώθηση της οικονο-

μικής ανάπτυξης και της 

ανάκαμψης στην κεντρική 

Ιταλία, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι το καθε-

στώς είναι σύμφωνο με το 

άρθρο 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48571 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

2841_en.htm 

λουθεί να βάλλεται από  

ανώμαλη σεισμική δραστη-

ριότητα, με αποτέλεσμα την 

προοδευτική ερημοποίηση 

των πληγεισών περιοχών, ζή-

τημα απίθανο να αντιμετω-

πιστεί μόνο με μέτρα αποζη-

μίωσης. 

Το παρόν ιταλικό καθεστώς 

ενισχύσεων, που εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή, αποσκο-

πεί στη λήψη μέτρων για τον 

μετριασμό των οικονομικών 

και κοινωνικών επιπτώσεων 

στις περιοχές που πλήττο-

νται από: i) σημαντική πτώ-

ση του ΑΕΠ, ii) σημαντική 

απώλεια απασχόλησης, iii) 

μείωση της οικονομικής 

δραστηριότητας κατά περισ-

σότερο από 50% και iv) ση-

μαντική μείωση του κύκλου 

εργασιών των εταιρειών σε 

σύγκριση με τα επίπεδα 

πριν από τους σεισμούς. 

Πρόκειται για 140 δήμους 

στις ιταλικές περιφέρειες 

Lazio, Umbria, Marche και 

Abruzzo. 

Η ενίσχυση λαμβάνει τη 

μορφή έκπτωσης φόρου για 

όλες τις εταιρείες που πραγ-

ματοποιούν αρχικές επενδύ-

σεις στην περιοχή. Η στήρι-

ξη σε μεγάλες εταιρείες πε-

ριορίζεται σε ενισχύσεις για 

τη σύσταση νέας εταιρείας, 

τη διαφοροποίηση της δρα-

στηριότητας μιας εταιρείας 

ή την απόκτηση περιουσια-

κών στοιχείων μιας εταιρεί-

ας που έχει κλείσει. Το κα-

θεστώς έχει συνολικό προϋ-

πολογισμό 43,9 εκατομμύ-

ρια ευρώ και θα διαρκέσει 

από το 2018 έως το 2020. 

Λόγω της περιορισμένης 

διάρκειας, του προϋπολογι-

σμού και της γεωγραφικής 

εμβέλειάς του, η Επιτροπή 

αποφάνθηκε ότι το κάθε-

Επίσημη διαδικασία έρευνας για φορολογική ελάφρυνση της Inter 

IKEA – SA.46470 

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.46470 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

2641_en.htm 

Επίσημη διαδικασία έρευ-

νας σχετικά με φορολογική 

ελάφρυνση – Inter IKEA –

Ολλανδία – 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

κινήσει επίσημη διαδικασία 

έρευνας σχετικά με τη φο-

ρολογική μεταχείριση της 

Inter IKEA στην Ολλανδία, η 

οποία αποτελεί τμήμα του 

ομίλου ΙΚΕΑ. Η Επιτροπή 

εξέφρασε ανησυχία για το 

γεγονός ότι δύο φορολογι-

κές αποφάσεις των Κάτω 

Χωρών ενδέχεται να επιτρέ-

ψουν στην Inter IKEA να 

καταβάλει λιγότερους φό-

ρους και να της παράσχουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι 

άλλων εταιρειών, κατά πα-

ράβαση του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για μικρές τράπεζες – SA.50640 

ανάγκης για ανάληψη δρά-

σης, όπως π.χ. όταν διαπι-

στώνεται ότι μια τράπεζα 

οδηγείται σε πτώχευση από 

τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 

Στο πλαίσιο του καθεστώ-

Ιταλικό σύστημα εκκαθάρι-

σης – μικρές τράπεζες με 

συνολικό ενεργητικό κάτω 

των 3 δισεκατομμυρίων ευ-

ρώ – Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 – Οδηγία για τα συ-

στήματα εγγύησης των κα-

ταθέσεων της ΕΕ 

Το καθεστώς διευκολύνει το 

έργο των ιταλικών αρχών,  

σε περίπτωση επείγουσας 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2841_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2841_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2841_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2641_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2641_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2641_en.htm
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ση της ενίσχυσης στο πλαί-

σιο του καθεστώτος χορηγε-

ίται για δώδεκα μήνες από 

σήμερα.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50640 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

3323_en.htm 

τος, τα αναγνωρισμένα συ-

στήματα εγγύησης των κα-

ταθέσεων (DGS) στην Ιταλία 

μπορούν να υποστηρίξουν 

τη μεταβίβαση περιουσια-

κών στοιχείων και υποχρεώ-

σεων μιας προβληματικής 

τράπεζας σε άλλη τράπεζα 

βάσει των εθνικών διαδικα-

σιών αφερεγγυότητας. Η 

Επιτροπή θεώρησε ότι η 

στήριξη αυτή από τα ανα-

γνωρισμένα συστήματα εγ-

γύησης των καταθέσεων 

(DGS) είναι συμβατή με την 

Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 και την Οδηγία για τα 

συστήματα εγγύησης των 

καταθέσεων της ΕΕ, ιδίως 

του άρθρου 11 παρ. 6 αυ-

τής. Οποιαδήποτε ενίσχυση 

θα περιοριζόταν στο ελάχι-

στο αναγκαίο, για να κατα-

στεί δυνατή η τακτική έξο-

δος από την αγορά μιας 

τράπεζας που χρεωκοπεί. 

Συνεπώς, σύμφωνα με την 

Ανακοίνωση, θα απαιτηθούν 

εισφορές από τους μετό-

χους και τους κατόχους χρε-

ωστικών τίτλων μειωμένης 

εξασφάλισης. Τα κεφάλαια 

DGS θα χρησιμοποιηθούν 

για τη διατήρηση της πρό-

σβασης των καταθετών στις 

καλυμμένες καταθέσεις και 

το κόστος χρηματοδότησης 

δεν θα υπερβαίνει το καθα-

ρό ποσό που απαιτείται για 

την αποζημίωση των καλυμ-

μένων καταθετών στη χρεω-

κοπημένη τράπεζα. Η έγκρι-

Όχι ενίσχυση το καθεστώς εγγυήσεων ταχέως αναπτυσσόμενων 

επιχειρήσεων – SA.48350 

ρεία που λειτουργεί με 

όρους της αγοράς θα έθετε 

ως προστασία, εάν χορηγού-

σε μια τέτοια εγγύηση. Ως 

εκ τούτου, η Επιτροπή κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι το 

καθεστώς εγγυήσεων των 

Κάτω Χωρών δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση για τις 

τράπεζες ούτε για τις δανει-

οδοτούσες εταιρείες.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48350 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

2561_en.htm 

Καθεστώς εγγυήσεων της 

Ολλανδίας – στήριξη των 

ταχέως αναπτυσσόμενων 

μεσαίων και μεγάλων επιχει-

ρήσεων – κρατική ενίσχυση 

– 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι η «Διευρυμέ-   

νη Διευκόλυνση Ανάπτυ-

ξης» (γνωστή και ως "GO"), 

ένα ολλανδικό καθεστώς 

εγγυήσεων για τη στήριξη 

μεσαίων και μεγάλων επιχει-

ρήσεων, δεν αποτελεί κρατι-

κή ενίσχυση κατά το άρθρο 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Ο στόχος 

του καθεστώτος GO είναι να 

βελτιώσει την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση για εται-

ρείες με αξιοσημείωτη πιθα-

νότητα ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο του καθεστώτος 

GO, το ολλανδικό κράτος 

εγγυάται το 50% των νέων 

δανείων προς επιχειρήσεις, 

για διάστημα έως 8 ετών. Το 

πρόγραμμα GO θα διαρκέ-

σει μέχρι το τέλος του 2023, 

με το μέγιστο ετήσιο ποσό 

δανειακών εγγυήσεων να 

ανέρχεται στα 400 εκατομ-

μύρια ευρώ. 

Τα εγγυημένα δάνεια στο 

πλαίσιο του καθεστώτος 

μπορούν να κυμαίνονται 

από 1,5 εκατομμύρια ευρώ 

έως 150 εκατομμύρια ευ-

ρώ. Οι τράπεζες που χορη-

γούν τα δάνεια καταβάλ-

λουν στο ολλανδικό κράτος 

ένα τέλος εγγύησης. Οι ολ-

λανδικές αρχές αναμένουν 

ότι το εν λόγω καθεστώς θα 

ενθαρρύνει τις τράπεζες να 

χορηγούν αυτά τα δάνεια σε 

μεγαλύτερη κλίμακα από   

ό,τι σήμερα. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

οι εγγυήσεις παρέχουν στο 

ολλανδικό κράτος ένα κα-

τάλληλο επίπεδο πληρωμής, 

εξασφαλίζοντας ότι το σύ-

στημα αυτοχρηματοδοτεί-

ται, συμπεριλαμβανομένων 

των διοικητικών δαπανών 

και της πληρωμής του 

“virtual capital”. Αυτό είναι 

το κεφάλαιο που μια εται-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3323_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3323_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3323_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2561_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2561_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2561_en.htm
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Όχι ενίσχυση ο φόρος στα σακχαρούχα ποτά στην Ιρλανδία – 

SA.45862 

ας, καθώς δεν είναι συγκρί-

σιμα προϊόντα. Η Επιτροπή 

έλαβε υπόψη το γεγονός ότι 

τα αναψυκτικά είναι η κύρια 

πηγή θερμίδων, στερούνται 

οποιασδήποτε θρεπτικής 

αξίας και έτσι εγείρουν ιδι-

αίτερα προβλήματα υγείας. 

Επιπλέον, τα αναψυκτικά 

είναι ιδιαίτερα πιθανό να 

οδηγήσουν σε υπερκατανά-

λωση και ενέχουν υψηλότε-

ρο κίνδυνο παχυσαρκίας, σε 

σύγκριση με άλλα σακχα-

ρούχα ποτά και τρόφιμα. 

Λόγω της μη διαπίστωσης 

προνομιακής μεταχείρισης 

του τομέα των σακχαρού-

χων ποτών, η Επιτροπή κα-

Ιρλανδία – φόρος που επι-

βάλλεται στα σακχαρούχα 

ποτά – κρατική ενίσχυση – 

άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ  

Τον Φεβρουάριο του 2018, 

η Ιρλανδία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή νομοσχέδιο για 

θέσπιση φόρου ζάχαρης επί 

των σακχαρούχων ποτών, 

υποστηρίζοντας ότι το μέτρο 

δεν συνιστά κρατική ενίσχυ-

ση κατά το άρθρο 107 ΣΛΕ-

Ε. Ειδικότερα, ο ιρλανδικός 

φόρος θα εφαρμόζεται στα 

αναψυκτικά, δηλαδή στα 

ποτά με βάση το νερό και 

τον χυμό, τα οποία περιέ-

χουν προσθήκη ζάχαρης με 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

5 γραμμαρίων ή περισσό-

τερο. 

Η Επιτροπή τόνισε ότι είναι 

δικαίωμα του κράτους με-

λους να αποφασίζει για τον 

στόχο διάφορων φόρων και 

εισφορών. Ταυτόχρονα, 

προκειμένου να συμμορφω-

θούν με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων της 

ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να 

σχεδιάζουν τους φόρους 

χωρίς διακρίσεις. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα αναψυκτικά μπορούν να 

αντιμετωπίζονται με διαφο-

ρετικό τρόπο από άλλα σακ-

χαρώδη προϊόντα με επίκε-

ντρο την προαγωγή της υγεί-

Παράταση ιρλανδικού καθεστώτος αναδιάρθρωσης πιστωτικών 

ιδρυμάτων – SA.50692 

στώς τον Οκτώβριο του 

2014 και στη συνέχεια αυτό 

παρατάθηκε έξι φορές, με 

τελευταία φορά τον Οκτώ-

βριο του 2017. Μέχρι τώρα, 

οι ιρλανδικές αρχές κατάφε-

ραν να αναδιαρθρώσουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα χωρίς 

να χορηγήσουν καμία ενί-

σχυση στο πλαίσιο αυτού 

του καθεστώτος. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50692 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

3623_en.htm 

Ιρλανδία – έβδομη παράτα-

ση καθεστώτος αναδιάρ-

θρωσης πιστωτικών ιδρυμά-

των – Τραπεζική Ανακοίνω-

ση 2013 

Η Επιτροπή αποφάσισε, 

σύμφωνα με την Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013, να παρα-

τείνει έως τις 31 Οκτωβρίου 

2018 το ιρλανδικό καθε-

στώς για την αναδιάρθρωση 

των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Στόχος του καθεστώτος, που 

παρατείνεται για έβδομη 

φορά, είναι να στηρίξει γενι-

κότερα τη σταθερότητα και 

τη μακροπρόθεσμη βιωσιμό-

τητα των πιστωτικών ιδρυ-

μάτων και του τομέα της 

πιστωτικής δραστηριότητας 

στην Ιρλανδία. Η αναδιάρ-

θρωση συνεπάγεται τη συγ-

χώνευση ασθενέστερων και 

ισχυρότερων πιστωτικών 

ιδρυμάτων, παρέχοντας, εάν 

χρειαστεί, εισφορά κεφα-

λαίου για την κάλυψη τυχόν 

ελλείψεων στις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του συγχωνευμέ-

νου πιστωτικού ιδρύματος. 

Η σταθεροποίηση περιλαμ-

βάνει τη συνδρομή βιώσι-

μων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

η οικονομική κατάσταση 

των οποίων έχει προσωρινά 

υποχωρήσει κάτω από τις 

απαιτήσεις αποθεματικών.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι το 

μέτρο διασφαλίζει τη μα-

κροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

των δικαιούχων μέσω αναδι-

άρθρωσης ή συγχώνευσης 

με υγιή πιστωτικά ιδρύματα 

και τη συμβολή τους στο 

κόστος της αναδιάρθρωσης. 

Επιπλέον, ο αντίκτυπος στον 

ανταγωνισμό είναι περιορι-

σμένος, επειδή πρόκειται 

για μικρά συνεταιριστικά 

πιστωτικά ιδρύματα που 

εκτελούν συναλλαγές μόνο 

με μέλη τους. Η Επιτροπή 

ενέκρινε αρχικά το καθε-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3623_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3623_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3623_en.htm
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τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

3521_en.htm 

τέληξε στο συμπέρασμα ότι 

ο σκοπός του ιρλανδι-

κού νόμου για επιβολή φό-

ρου στα σακχαρούχα ποτά 

και ο συνολικός σχεδιασμός 

του συνάδουν με τους επιδι-

ωκόμενους στόχους στον 

τομέα της υγείας και δεν 

στρεβλώνουν αδικαιολόγητα 

τον ανταγωνισμό σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.45862 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

Έγκριση ενίσχυσης για έργο ευρυζωνικού δικτύου στην Ολλανδία 

– SA.46613 

επιπτώσεις στον ανταγωνι-

σμό στην ολλανδική αγορά 

ευρυζωνικών συνδέσεων 

αντισταθμίζουν κάθε στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού 

που προκαλείται από την 

κρατική ενίσχυση.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.46613 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

3221_en.htm 

Ολλανδία – κρατική ενίσχυ-

ση – ανάπτυξη ευρυζωνικού 

δικτύου – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα 2013 

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα 2013, δημόσια ενί-

σχυση ύψους 38 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, σε μια νεοσύ-

στατη δημόσια οντότητα της 

περιφέρειας Rivierenland 

στην ολλανδική επαρχία 

Gelderland για την ανάπτυ-

ξη ευρυζωνικού δικτύου 

αποκλειστικά χονδρικής 

εμπορίας, παρέχοντας σε 

τρίτους φορείς εκμετάλλευ-

σης δικτύων και παρόχους 

υπηρεσιών πρόσβαση με 

ισότιμους και αντικειμενι-

κούς όρους. Το δίκτυο αυτό 

θα καλύπτει μόνο περιοχές 

όπου δεν υπάρχει ευρυζωνι-

κή υποδομή επόμενης γε-

νιάς, στο παρόν ή στο άμεσο 

μέλλον (γνωστές ως "λευκές 

περιοχές NGA"). Η νέα δη-

μόσια επιχείρηση θα παρέ-

χει ανοικτή πρόσβαση σε 

φυσική υποδομή, όπως σε 

αγωγούς, κεραίες, σκοτεινές 

ίνες και θαλάμους στον δρό-

μο. Δεν θα προσφέρει ενερ-

γές υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, όπως πρό-

σβαση στο Internet. Η Επι-

τροπή αξιολόγησε το μέτρο 

βάσει των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τα ευρυζωνικά 

δίκτυα του 2013 και κατέ-

ληξε στο συμπέρασμα ότι το 

μέτρο είναι σύμφωνο με 

αυτές, επειδή οι θετικές 

Έγκριση γερμανικών καθεστώτων για τη φορολογική επιβάρυνση 

υπέρ των αιολικών πάρκων – SA.50395 

νόμου για την ενέργεια 

προβλέπει, επίσης, μειώσεις 

από την «υπεράκτια προσα-

ύξηση» για ορισμένους με-

γάλους βιομηχανικούς χρή-

στες ηλεκτρικής ενέργειας 

καθώς και για τις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις. Οι 

μειώσεις θα παρέχουν ένα 

πλεονέκτημα σε αυτές τις 

εταιρείες, καθώς θα μειώ-

σουν την οικονομική τους 

επιβάρυνση σε σύγκριση με 

άλλες εταιρείες που δεν θα 

Γερμανία – μείωση φορολο-

γικής επιβάρυνσης – μεγά-

λοι καταναλωτές ηλεκτρικού 

ρεύματος – σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις – υπεράκτια 

αιολικά πάρκα – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014-2020 – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές για τις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις 2008 

Μετά από μια τροποποίηση 

του γερμανικού νόμου για 

την ενέργεια (EnWG), από το 

2019 το κόστος σύνδεσης 

των υπεράκτιων αιολικών 

εγκαταστάσεων με το κύριο 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 

θα χρηματοδοτηθεί μέσω 

της λεγόμενης «φορολογικής 

υπεράκτιας προσαύξη-

σης» (offshore-netzumlage), 

που θα καταβάλλεται από 

τους καταναλωτές ηλεκτρι-

κής ενέργειας. 

Η τροποποίηση αυτή του 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3521_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3221_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3221_en.htm
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 κρατικών ενισχύσεων της 

ΕΕ, διότι θα συμβάλουν στην 

ανταγωνιστικότητα αυτών 

των εταιρειών, χωρίς να 

στρεβλώνουν αδικαιολόγητα 

τον ανταγωνισμό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50395 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

2621_en.htm 

επωφεληθούν από αυτές. 

Οι μειώσεις αυτές της «υπε-

ράκτιας επιβάρυνσης» κοι-

νοποιήθηκαν στην Επιτροπή, 

που τις αξιολόγησε τόσο 

βάσει των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014-2020 

όσο και βάσει των Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών για τις 

σιδηροδρομικές επιχειρή-

σεις 2008. Η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι οι μειώσεις πε-

ριορίζονται σε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε το-

μείς με έντονη παρουσία 

στο διεθνές εμπόριο, ενώ 

όσον αφορά τους μεγάλους 

καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι μειώσεις είναι 

ανάλογες, παρέχοντας μια 

βιώσιμη βάση χρηματοδότη-

σης για την υποστήριξη υπε-

ράκτιων εγκαταστάσεων 

αιολικής ενέργειας, χωρίς 

να θέτουν σε κίνδυνο την 

ανταγωνιστικότητα των εται-

ρειών που εκτίθενται στο 

διεθνές εμπόριο. Όσον αφο-

ρά τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις, οι μειώσεις συμ-

βάλλουν στον περιορισμό 

του κόστους ηλεκτρικής 

ενέργειας του σιδηροδρομι-

κού τομέα, βελτιώνοντας 

την ανταγωνιστικότητα των 

σιδηροδρομικών μεταφο-

ρών σε σύγκριση με άλλες 

περισσότερο ρυπογόνες 

μορφές μεταφορών. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επι-

τροπή κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι τα γερμανικά 

καθεστώτα για τη χορήγηση 

μειώσεων της «υπεράκτιας 

προσαύξησης» στους μεγά-

λους καταναλωτές ηλεκτρι-

κού ρεύματος και στις σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις συ-

νάδουν με τους κανόνες 

Έγκριση βελγικού καθεστώτος αντιστάθμισης του έμμεσου        

κόστους εκπομπών – SA.49630 

το έτος που έπεται του 

έτους κατά το οποίο πραγ-

ματοποιήθηκαν οι δαπάνες. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49630 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

2069_en.htm 

Βελγικό καθεστώς – αντι-

στάθμιση έμμεσου κόστους 

εκπομπών – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές του 2012 για 

το σύστημα εμπορίας δικαι-

ωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέ-

τρεψε, σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές του 

2012 για το σύστημα εμπο-

ρίας δικαιωμάτων εκπομπής 

αερίων θερμοκηπίου, ένα 

βελγικό καθεστώς για χορή-

γηση μερικής αποζημίωσης 

σε μεγάλες ενεργειακές επι-

χειρήσεις σε σχέση με τις 

υψηλότερες τιμές ηλεκτρι-

κής ενέργειας που προκύ-

πτουν από έμμεσες δαπάνες 

εκπομπών στο πλαίσιο του 

συστήματος εμπορίας εκ-

πομπών αερίων θερμοκη-

πίου της ΕΕ (EU ETS). Το 

καθεστώς καλύπτει την πε-

ρίοδο 2017-2020, με προ-

βλεπόμενο προϋπολογισμό 

17,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Το μέτρο ωφελεί εταιρείες 

που εδρεύουν στην περιφέ-

ρεια της Βαλλονίας και 

δραστηριοποιούνται σε   

ορισμένους τομείς οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι 

στον διεθνή ανταγωνισμό. Ο 

στόχος του μέτρου είναι να 

αποφευχθεί η αύξηση του 

συνολικού επιπέδου εκπο-

μπών αερίων του θερμοκη-

πίου, που θα προέκυπτε από 

τη μετεγκατάσταση επιχει-

ρήσεων σε χώρες εκτός της 

ΕΕ με λιγότερο αυστηρή 

περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Η αποζημίωση θα λάβει τη 

μορφή άμεσης πληρωμής 

σε επιλέξιμες εταιρείες κατά 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2621_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2621_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2621_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2069_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2069_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-2069_en.htm
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Έγκριση ιταλικού καθεστώτος για παραγωγή βιοκαυσίμων – 

SA.48424 

έρχονται από τις γεωργικές 

τους δραστηριότητες και να 

τα χρησιμοποιούν, με τη σει-

ρά τους, για τη λειτουργία 

των γεωργικών τους μηχα-

νών και οχημάτων. 

Το καθεστώς θα χρηματοδο-

τηθεί από πωλητές λιανικής 

καυσίμων μεταφορών, οι 

οποίοι υποχρεούνται από 

τον νόμο να συμπεριλαμβά-

νουν ένα ορισμένο ποσοστό 

προηγμένων βιοκαυσίμων 

και βιομεθανίου στα μείγμα-

τα καυσίμων. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το μέτρο 

θα βοηθήσει την Ιταλία να 

επιτύχει τον στόχο του 2020 

για τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στις μετα-

φορές, να καταπολεμήσει 

την αλλαγή του κλίματος και 

να αντικαταστήσει τα ορυ-

κτά καύσιμα στον τομέα των 

μεταφορών, περιορίζοντας 

ταυτόχρονα τις στρεβλώσεις 

του ανταγωνισμού σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014–2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48424 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

1441_en.htm 

Ιταλικό καθεστώς – παρα-

γωγή και διανομή προηγμέ-

νων βιοκαυσίμων – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 – 2020  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-

κρινε σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

την προστασία το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2014–

2020 ιταλικό καθεστώς στή-

ριξης για την παραγωγή και 

διανομή προηγμένων βιο-

καυσίμων, συμπεριλαμβα-

νομένου του προηγμένου 

βιομεθανίου.  

Το ιταλικό καθεστώς υπο-

στηρίζει την παραγωγή και 

διανομή προηγμένων βιο-

καυσίμων και προηγμένου 

βιομεθανίου, γνωστών και 

ως βιοκαυσίμων δεύτερης 

και τρίτης γενιάς, για χρήση 

στον τομέα των μεταφορών. 

Το πρόγραμμα έχει ενδεικτι-

κό προϋπολογισμό ύψους 

4,7 δισ. Ευρώ και θα διαρ-

κέσει από το 2018 έως το 

2022. 

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα 

και το βιομεθάνιο είναι τα 

πιο βιώσιμα και φιλικά προς 

το περιβάλλον βιοκαύσιμα. 

Παράγονται από πρώτες 

ύλες που δεν απαιτούν γε-

ωργική γη για την παραγωγή 

τους, όπως απόβλητα, γεωρ-

γικά απόβλητα και φύκια. 

Συνεπώς, παρουσιάζουν ση-

μαντικά μικρότερο κίνδυνο 

έμμεσων εκπομπών CO2, 

που προκαλείται από τη 

χρήση πρόσθετης γεωργι-

κής γης για καλλιέργεια φυ-

τών για βιοκαύσιμα και όχι 

για τρόφιμα και ζωοτροφές 

και είναι ιδιαίτερα κατάλλη-

λα για να βοηθήσουν την ΕΕ 

να επιτύχει τους κλιματικούς 

και ενεργειακούς της στο-

χους. 

Τα προηγμένα βιοκαύσιμα 

και το βιομεθάνιο έχουν πο-

λύ υψηλότερο κόστος παρα-

γωγής από τα ορυκτά καύσι-

μα. Στο πλαίσιο του προ-

γράμματος, οι παραγωγοί 

προηγμένου βιομεθανίου 

και βιοκαυσίμων λαμβάνουν 

πλεονέκτημα εγγυημένης 

τιμής  “premium”, που τους 

επιτρέπει να αντισταθμίζουν 

αυτό το υψηλότερο κόστος 

και να ανταγωνίζονται τα 

ορυκτά καύσιμα στον τομέα 

των μεταφορών. Το πλεονέ-

κτημα μπορεί να αυξηθεί, 

εάν οι παραγωγοί πραγμα-

τοποιήσουν, επίσης, επενδύ-

σεις για τη βελτίωση της 

διανομής και της υγροποίη-

σης προηγμένου βιομεθα-

νίου. 

Το ύψος του πλεονεκτήμα-

τος θα αναπροσαρμόζεται 

κάθε χρόνο ανάλογα με το 

κόστος παραγωγής, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι παρα-

γωγοί δεν θα λαμβάνουν 

υπερβολική αντιστάθμιση. 

Το καθεστώς θα ενθαρρύνει 

ακόμη τους αγρότες να πα-

ράγουν βιοκαύσιμα και βιο-

μεθάνιο από κοπριά και 

άλλα υπολείμματα που προ-

Το σύστημα επιβολής τέλους λυμάτων στη Δανία δεν συνιστά 

ενίσχυση – SA.37433 

ση ένα σύστημα τριών βη-

μάτων. Μετά από καταγγε-

λία εκ μέρους των εκπροσώ-

πων της βιομηχανίας κρέα-

τος, η Επιτροπή εξέτασε κα-

Δανία – μείωση τελών λυμά-

των – Νόμος 902/2013 – 

κρατική ενίσχυση – άρθρο 

107 παρ.1 ΣΛΕΕ – κριτήριο 

ΦΟΑ 

Σύμφωνα με το δανικό 

"κλιμακωτό μοντέλο", χορη-

γείται αυξημένη έκπτωση 

στα τέλη αποβλήτων σε με-

γαλύτερους χρήστες με βά-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1441_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1441_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1441_en.htm
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Επίσημη διαδικασία έρευνας για ρουμανικό μέτρο υπέρ της CE 

Hunedoara – SA.43785 

ματοδοτεί την επιστροφή 

των παράνομων κρατικών 

ενισχύσεων αλλά και πρό-

σθετα δάνεια, ύψους περί-

που 73 εκατομμυρίων ευρώ, 

τα οποία η Ρουμανία χορή-

γησε στην CE Hunedoara 

από το 2015, για να διατη-

ρήσει τη λειτουργία της. 

- Δεύτερον, το σχέδιο αναδι-

άρθρωσης δεν προβλέπει 

αισθητή συμβολή της CE 

Hunedoara στο κόστος της 

αναδιάρθρωσης ούτε μέτρα 

για τον περιορισμό των πι-

θανών στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού ως αποτέλε-

σμα της σημαντικής κρατι-

κής στήριξης. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.43785 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

1801_en.htm 

Επίσημη διαδικασία έρευ-

νας – Complexul Energetic 

Hunedoara – σχέδιο αναδι-

άρθρωσης – Κατευθυντήρι-

ες Γραμμές 2014 για τις 

προβληματικές επιχειρήσεις 

Στις 21 Απριλίου 2015, η 

Επιτροπή ενέκρινε προσω-

ρινή ενίσχυση διάσωσης, 

ύψους 37,7 εκατ. Ευρώ 

(167 εκατ. RON), στη ρου-

μανική εταιρία παραγωγής 

ενέργειας Complexul Ener-

getic Hunedoara (CE Hune-

doara) που αντιμετώπιζε 

οικονομικές δυσκολίες από 

το 2013. Στο πλαίσιο της 

απόφασης αυτής, το ρουμα-

νικό κράτος δεσμεύθηκε να 

υποβάλει σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης με στόχο τη δια-

σφάλιση της μελλοντικής 

βιωσιμότητας της εταιρίας, 

εφόσον αυτή δεν ήταν σε 

θέση να επιστρέψει την ενί-

σχυση μέσα σε έξι μήνες. 

Επιπλέον, με χωριστή από-

φαση της 20ής Απριλίου 

2015, η Επιτροπή κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η ενί-

σχυση είναι παράνομη και 

ασυμβίβαστη και η CE   

Hunedoara έπρεπε να επι-

στρέψει περίπου 6 εκατομ-

μύρια ευρώ. 

Η Επιτροπή, αξιολογώντας 

το προτεινόμενο σχέδιο ανα-

διάρθρωσης που της υπο-

βλήθηκε, διατυπώνει αμφι-

βολίες σχετικά με το εάν 

αυτό θα μπορούσε να απο-

καταστήσει τη μακροπρό-

θεσμη βιωσιμότητα της εται-

ρείας, χωρίς η εταιρία να 

συνεχίσει να λαμβάνει κρα-

τικές ενισχύσεις. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή ση-

μείωσε ότι: 

- Κατ’ αρχάς, η CE Hunedo-

ara εισήχθη σε διαδικασίες 

αφερεγγυότητας το 2016, οι 

οποίες είναι σε αναστολή 

επί του παρόντος με περισ-

σότερα από 500 εκατομμύ-

ρια ευρώ οφειλόμενα σε 

διάφορους κρατικούς φο-

ρείς. Σε αυτά συγκαταλέγο-

νται η προαναφερόμενη 

ενίσχυση για διάσωση  που 

χορήγησε η Ρουμανία το 

2015, ένα δάνειο που χρη-

χρήστες εξακολουθούν να 

καλύπτουν τις δαπάνες των 

εγκαταστάσεων επεξεργα-

σίας λυμάτων για την υπηρε-

σία που παρέχουν. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.37433 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

3445_en.htm 

τά πόσον αυτό το σύστημα 

τιμολογίων παρέχει πλεονέ-

κτημα σε ορισμένες εται-

ρείες έναντι άλλων. Ειδικότε-

ρα, η Επιτροπή εξέτασε κα-

τά πόσον ένας φορέας εκμε-

τάλλευσης της οικονομίας 

της αγοράς που υπόκειται 

στους ίδιους περιορισμούς 

τιμολόγησης με τις εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών αποχέ-

τευσης στη Δανία θα εφάρ-

μοζε αυξανόμενες εκπτώ-

σεις, όπως αυτές που παρέ-

χονται από το ως άνω κλι-

μακωτό μοντέλο (κριτήριο   

ΦΟΑ). Η Επιτροπή διαπίστω-

σε ότι η διατήρηση των με-

γαλύτερων χρηστών - συνή-

θως εκείνων που επωφε-

λούνται από την υψηλότερη 

έκπτωση του κλιμακωτού 

μοντέλου - ως πελατών των 

σταθμών επεξεργασίας λυ-

μάτων συμβάλλει αποφασι-

στικά στην κερδοφορία αυ-

τών των μονάδων. Ειδικότε-

ρα, τους επιτρέπει να προ-

σελκύσουν τους μεγαλύ-

τερους χρήστες, οι οποίοι 

έχουν τη δυνατότητα να επε-

ξεργάζονται μόνοι τους τα 

δικά τους λύματα και οι ο-

ποίοι, χωρίς τις υψηλότερες 

εκπτώσεις, θα εξέταζαν το 

ενδεχόμενο να εγκαταλεί-

ψουν το σύστημα αστικών 

λυμάτων. Επιπλέον, τα τέλη 

που καταβάλλονται από αυ-

τούς τους μεγαλύτερους 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1801_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1801_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1801_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3445_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3445_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3445_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

ση για κίνηση επίσημης δια-

δικασίας έρευνας  – ταυτό-

χρονη έκδοση διαταγής  

αναστολής – προσφυγή ακυ-

ρώσεως – αυτοτέλεια διατα-

γής αναστολής – έννομο 

συμφέρον – παραδεκτό – 

υποχρέωση αιτιολογήσεως – 

αναλογικότητα – ίση μετα-

χείριση – δικαιώματα άμυ-

νας – αρχή της καλόπιστης 

συνεργασίας – άρθρο 11 

παράγραφος 1 Κανονισμού 

(ΕΚ) 659/1999 

Νομικό Ζήτημα 

Η απόφαση για κίνηση της 

επίσημης διαδικασίας έρευ-

νας και η διαταγή αναστο-

λής, ακόμα και αν εκδίδο-

νται ταυτόχρονα, συνιστούν 

αυτοτελείς πράξεις και διέ-

πονται από διαφορετικές 

διατάξεις του Κανονισμού 

659/1999. Συνεπώς, ακόμα 

και αν η Επιτροπή με την 

ίδια απόφαση κινεί την επί-

σημη διαδικασία έρευνας 

και διατάσσει την αναστολή 

εφαρμογής του εξεταζόμε-

νου μέτρου, η διαταγή αυτή 

μπορεί να διαχωριστεί από 

την υπόλοιπη πράξη και να 

προσβληθεί αυτοτελώς με 

προσφυγή ακυρώσεως. Η 

προσφυγή ακυρώσεως κατά 

της διαταγής αναστολής, 

ακόμη και αν γίνει δεκτή, 

δεν μπορεί να έχει ως συνέ-

πεια την εξαφάνιση της  

υποχρεώσεως αναστολής, 

δεδομένου ότι η υποχρέωση 

αυτή συνδέεται και με την 

απόφαση για την κίνηση της 

επίσημης διαδικασίας έρευ-

νας. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-108/16, Naviera 

Armas SA/ Ευρωπαϊκή Επιτ-

ροπή, 15.03.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – όροι 

χρήσεως λιμενικής υποδο-

ΓεΔΕΕ Τ-542/11 RENV, Α-

λουμίνιον της Ελλάδος 

ΒΕΑΕ/ Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, 13.03.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ηλε-

κτρική ενέργεια – απόφαση 

ανάκτησης  – προτιμησιακό 

τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέρ-

γειας – καταγγελία της σύμ-

βασης από τον υφιστάμενο 

προμηθευτή – δικαστική 

αναστολή, με απόφαση   

ασφαλιστικών μέτρων, των 

αποτελεσμάτων της καταγ-

γελίας της σύμβασης  – χα-

ρακτηρισμός της απόφασης 

ασφαλιστικών μέτρων ως 

νέας ενίσχυσης – πλεονέκτη-

μα – δικαιολογημένη εμπι-

στοσύνη – δικαιώματα 

άμυνας του λήπτη της ενί-

σχυσης – υποχρέωση αιτιο-

λόγησης 

Νομικό Ζήτημα 

H συνέχιση της εφαρμογής 

προτιμησιακού τιμολογίου 

ηλεκτρικής ενέργειας σε 

εκτέλεση απόφασης ασφα-

λιστικών μέτρων, η οποία 

ανέστειλε τα αποτελέσματα 

καταγγελίας της σύμβασης 

από τον προμηθευτή, συνι-

στά νέα ενίσχυση και, συνε-

πώς, καθίσταται υποχρεωτι-

κή η ανάκτησή της. Προκει-

μένου ένα τέτοιο πλεονέκτη-

μα να κριθεί ότι δεν συνιστά 

κρατική ενίσχυση, κατά την 

έννοια του άρθρου 107, 

παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, θα 

πρέπει να δικαιολογείται 

αντικειμενικά από οικονομι-

κούς λόγους, δηλαδή να μην 

θίγει τον ανταγωνισμό στην 

αγορά της ενέργειας. 

 

 

ΔΕΕ C-91/17 P και C-92/17 

P, Cellnex Telecom SA και 

Telecom Castilla – La Man-

cha SA / Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, 26.04.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – απομα-

κρυσμένες και λιγότερο  

αστικοποιημένες περιοχές – 

επιδότηση για φορείς εκμε-

τάλλευσης πλατφόρμας ψη-

φιακής επίγειας τηλεόρασης 

– απόφαση που κρίνει ασυμ-

βίβαστες ενισχύσεις – ΥΓΟΣ  

Νομικό Ζήτημα 

Η εθνική νομοθεσία για πα-

ροχή δημόσιας υπηρεσίας 

δεν συνεπάγεται ότι κάθε 

φορέας εκμετάλλευσης που 

παρέχει τέτοια υπηρεσία 

παρέχει ΥΓΟΣ και ότι δικαι-

ούται αντιστάθμιση, αλλά θα 

πρέπει η σχετική απόφαση 

ανάθεσης της υπηρεσίας να 

αναφέρει αναλυτικά τη φύ-

ση, τη διάρκεια και τις υπο-

χρεώσεις που αναλαμβάνει. 

Στην υπό κρίση υπόθεση η 

κρατική χρηματοδότηση 

που έλαβαν οι προσφεύγου-

σες για την κάλυψη των δα-

πανών που σχετίζονται με 

την ψηφιοποίηση των επί-

γειων δικτύων αναμετάδο-

σης δεν συνιστούν αντιστάθ-

μιση για παροχή ΥΓΟΣ και, 

συνεπώς, συνιστούν οικονο-

μικό πλεονέκτημα, καθώς 

διαφορετικά θα βαρύνονταν 

οι ίδιες να καλύψουν από 

τον προϋπολογισμό τους τα 

έξοδα αυτά. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-554/15 και T-

555/15, Ουγγαρία/ Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, 

25.04.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ει-

σφορά υγείας των επιχειρή-

σεων καπνοβιομηχανίας – 

φόροι με προοδευτικούς συ-

ντελεστές επί του ετήσιου 

κύκλου εργασιών – απόφα-
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ΔΕΕ C-579/16 P, Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή/ FIH Holding 

A/S και FIH Erhvervsbank 

A/S, 06.03.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – οικο-

νομικό πλεονέκτημα – αρχή 

του ιδιώτη επιχειρηματία –

χρηματοπιστωτική κρίση – 

διαδοχικές παρεμβάσεις 

διασώσεως τράπεζας – συ-

νεκτίμηση ή μη, των κινδύ-

νων που απορρέουν από την 

εκ μέρους του κράτους μέ-

λους ανάληψη υποχρεώ-

σεων  

Νομικό Ζήτημα 

Εφόσον ένα κρατικό μέτρο 

υπό μορφή κρατικής εγγύη-

σης για τη διάσωση προβλη-

ματικής τραπεζικής επιχεί-

ρησης διαπιστωθεί ότι συνι-

στά κρατική ενίσχυση, επει-

δή δεν πληρούται το κριτή-

ριο του ιδιώτη επενδυτή, 

αυτό σημαίνει ότι το κράτος 

ενεργεί υπό την ιδιότητά του 

ως φορέας δημόσιας εξου-

σίας και όχι ως φορέας της 

οικονομίας της αγοράς. Σε 

περίπτωση που, μετά τη χο-

ρήγηση της εν λόγω (συμ-

βατής) κρατικής ενίσχυσης, 

το κράτος θεσπίσει εκ νέου 

και άλλα μέτρα χρηματοδό-

τησης της ίδιας τράπεζας, 

αυτά θα αξιολογηθούν δυ-

νάμει του κριτηρίου του ιδι-

ώτη επενδυτή αυτοτελώς με 

βάση την εγγενή οικονομική 

ορθολογικότητά τους, και 

χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 

κίνδυνοι που απορρέουν για 

το κράτος μέλος από τη χο-

ρήγηση της προηγούμενης 

κρατικής ενίσχυσης (εγγύη-

σης). 

μής – αποκλειστική χρήση 

υποδομών χρηματοδοτούμε-

νων με δημόσια κεφάλαια – 

μερική απαλλαγή από λιμενι-

κά τέλη – απόφαση με την 

οποία διαπιστώνεται η απου-

σία κρατικών ενισχύσεων 

κατά το πέρας της διαδικα-

σίας προκαταρκτικής εξετά-

σεως – σοβαρές δυσχέρειες 

– πλάνη κατά την εκτίμηση 

των πραγματικών περιστατι-

κών και πλάνη περί το δί-

καιο – απόφαση αναστολής 

– υποχρέωση επιμελούς και 

αμερόληπτης εξέτασης της 

καταγγελίας 

Νομικό Ζήτημα 

Αυτή καθεαυτή η μεγάλη 

διάρκεια της διαδικασίας 

προκαταρκτικής εξέτασης 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

η Επιτροπή αντιμετωπίζει 

σοβαρές δυσχέρειες που 

την υποχρεώνουν να κινήσει 

την επίσημη διαδικασία 

έρευνας. Ωστόσο, η έλλειψη 

συγκεκριμένης εκτιμήσεως, 

εκ μέρους της Επιτροπής, 

του κατά πόσον τα λιμενικά 

τέλη που κατέβαλλε η πα-

ρεμβαίνουσα ως αντιπαρο-

χή για την αποκλειστική χρή-

ση λιμενικής υποδομής για 

διενέργεια εμπορικών μετα-

φορών είναι σύμφωνα με το 

κριτήριο ΦΟΑ, σε συνδυα-

σμό με την ιδιαίτερα μεγάλη 

διάρκεια της διαδικασίας 

προκαταρκτικής εξετάσεως, 

συνιστούν ενδείξεις ότι η 

εξέταση της αποκλειστικής 

χρήσεως της εν λόγω λιμενι-

κής υποδομής ήγειρε σοβα-

ρές δυσχέρειες και, συνε-

πώς, η Επιτροπή, δεδομένων 

των δυσχερειών αυτών, 

ήταν υποχρεωμένη να κινή-

σει την κατ’ άρθρο 108, 

παράγραφος 2, ΣΛΕΕ επίση-

μη διαδικασία έρευνας, 

προκειμένου να εκτιμήσει 

αν η παρεμβαίνουσα είχε 

λάβει κρατική ενίσχυση λό-

γω της αποκλειστικής αυτής 

χρήσεως. 

 

 

ΔΕΕ C-127/16 P, SNCF Mo-

bilités/ Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, 07.03.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – Ser-

nam – ενίσχυση για αναδι-

άρθρωση και ανακεφαλαιο-

ποίηση –μη συμβατές ενι-

σχύσεις – ανάκτηση – πώλη-

ση όλων μαζί των στοιχείων 

του ενεργητικού – σύγχυση 

μεταξύ του αντικειμένου και 

του τιμήματος της πωλή-

σεως όλων μαζί των στοι-

χείων του ενεργητικού – κρι-

τήριο του ιδιώτη επενδυτή – 

αντισταθμιστικά μέτρα 

Νομικό Ζήτημα 

Το κριτήριο του ιδιώτη επεν-

δυτή δεν εφαρμόζεται σε 

ένα αντισταθμιστικό μέτρο, 

όπως είναι η μεταβίβαση 

όλων μαζί των στοιχείων του 

ενεργητικού μιας επιχείρη-

σης, που δεν ανταποκρίνε-

ται στις συνήθεις συνθήκες 

της αγοράς, αλλά έχει μία 

αντισταθμιστική λογική και 

επιβάλλεται για την πρόλη-

ψη των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού. 
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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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