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κρατική εγγύηση – χρηματοδότηση τραπεζών – ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα
Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προέβαλε αντιρρήσεις στο αίτημα των ελληνικών αρχών
για παράταση της ισχύος
των μέτρων στήριξης των
ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους
κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, με σκοπό
τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέχρι την 31.12.2015.
Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων περιελάμβανε, αφενός μεν, ένα σύστημα
χορήγησης κρατικής εγγύησης για τη χρηματοδότηση
των τραπεζικών ιδρυμάτων
και, αφετέρου, ένα σύστημα ομολογιακού δανεισμού
των τραπεζών για την

άντληση ρευστότητας από
την ΕΚΤ και τις διατραπεζικές αγορές. Στόχος του εν
λόγω καθεστώτος είναι η
αποκατάσταση
σοβαρής
διαταραχής στην εθνική
οικονομία, κατ’ άρθρο 107
παρ. 3 στοιχ. β) ΣΛΕΕ.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.42215 στο μητρώο κρα-

τικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_42215

Πληροφορίες για τις φορολογικές πρακτικές των κρατών μελών
φορολογικές
πρακτικές
κρατών μελών – ατομικές
φορολογικές πράξεις –
Εσθονία – Πολωνία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας
της για επέκταση του ελέγχου περί ύπαρξης κρατικών
ενισχύσεων και στη φορο-

λογική πρακτική που ακολουθούν οι εθνικές φορολογικές αρχές, ζήτησε από τα
κράτη μέλη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε
να διαπιστώσει εάν ατομικές φορολογικές πράξεις
που εκδίδονται είναι πιθανόν να συνεπάγονται χορήγηση κρατικών ενισχύσεων,

παρέχοντας επιλεκτικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες εταιρίες, ομίλους εταιριών ή φυσικά πρόσωπα, με
αποτέλεσμα να στρεβλώνουν τους όρους του ανταγωνισμού εντός της κοινής
αγοράς.
Μέχρι σήμερα, η Εσθονία
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και η Πολωνία δεν έχουν
ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για παροχή των
απαραίτητων πληροφοριών,
παρά μόνον έχουν προσκομίσει γενικές πληροφορίες
για το εθνικό φορολογικό
τους καθεστώς, επικαλούμενες το φορολογικό απόρρητο και την αρχή της αναλογικότητας.

Επιτροπή σημειώνει ότι τα
κράτη μέλη έχουν νομική
υποχρέωση να προσκομίσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ζητήθηκαν, ενώ το φορολογικό
απόρρητο δεν μπορεί να
αποτελεί λόγο περί μη συμμόρφωσής τους, δεδομένου
ότι και η ίδια η Επιτροπή δεσμεύεται από απόρρητο.

Η Επιτροπή εξέδωσε δύο
διαταγές, με τις οποίες διατάσσει τα δύο κράτη μέλη
να προσκομίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα
σε προθεσμία ενός μήνα. Σε
διαφορετική περίπτωση, η
Επιτροπή θα απευθυνθεί
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η

Η επέκταση της έρευνας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί
ύπαρξης ή μη κρατικών ενισχύσεων και στην ακολουθούμενη από τα κράτη μέλη
φορολογική πρακτική, στοχεύει να επιτύχει μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια
απέναντι στην παρατηρούμενη φοροαποφυγή και τον

επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό. Σημειώνει δε ότι η
πρόταση, που υπέβαλε τον
Μάρτιο του 2015 για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών
μελών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις που λαμβάνουν, εγκρίθηκε από τους
Υπουργούς Οικονομικών στο
ανεπίσημο ECOFIN που
πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα
και θα τεθεί σε εφαρμογή
τον Ιανουάριο του 2016.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155140_en.htm

Κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση των αγροτικών
προϊόντων
κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων – αγροτικά προϊόντα –
εξαγωγές σε τρίτες χώρες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει
αντιρρήσεις στη θέσπιση
καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων από τις κυπριακές
αρχές, το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη των εξαγωγών κυπριακών αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς
αγορές, σύμφωνα με το

άρθρο 107 παρ. 3 στοιχ. γ’
ΣΛΕΕ, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή περιοχών και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Γεωργία
2014-2020. Η διάρκεια των
εξεταζόμενων μέτρων ορίστηκε από την 01.01.2015
έως 31.12.2020.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με αριθμό υπόθεσης
SA.40476 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_40476

Ενίσχυση δικτύων με υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στη Γερμανία
γερμανικό καθεστώς ενισχύσεων – νέας γενιάς ευρυζωνικά δίκτυα – υπηρεσίες
vectoring
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
τα βασικά σημεία της γερμανικής πρότασης για τη
θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης σχετικά με την ανάπτυξη της νέας γενιάς ευρυζωνικών δικτύων (NGA – Next

Generation Access), ήταν
σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το εν λόγω κάθεστώς, προϋπολογισμού 3 δις
ευρώ, έχει στόχο την παροχή υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε
ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιοχών.
Σύμφωνα με το σχέδιο του

γερμανικού
καθεστώτος,
ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για χρηματοδότηση σε περιοχές όπου
είναι διαθέσιμη μόνο βασική
ευρυζωνική σύνδεση και δεν
υπάρχουν σχέδια ιδιωτικών
επενδύσεων για ανάπτυξη
νέας γενιάς ευρυζωνικών
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δικτύων. Το καθεστώς προβλέπει την εγκατάσταση
δικτύων που θα είναι σε
θέση να παρέχουν ταχύτητες λήψης αρχείων τουλάχιστον 30Mbits/s και, στις
περισσότερες περιπτώσεις
50Mbits/s, σε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το
εν λόγω καθεστώς σύμφωνα
με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Ευρυζωνικές Κρατικές Ενισχύσεις του 2013, οι

οποίες απαιτούν τα δίκτυα
που χρηματοδοτούνται από
το δημόσιο να είναι ανοιχτά
σε όλες τις ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις υπό όρους που
δεν εισάγουν διακρίσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση
της Επιτροπής, τα κύρια
σημεία της γερμανικής πρότασης πληρούν τους ανωτέρω όρους των εν λόγω Κατευθυντηρίων Γραμμών.

θεί με αριθμό υπόθεσης
SA.38348 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155186_en.htm

Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευ-

Ενίσχυση εργοστασίου επεξεργασίας βιομάζας στη Φινλανδία
μονάδα αεριοποίησης βιομάζας – παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – μείωση εκπομπών
διοξειδίου
του
άνθρακα – Φινλανδία
Με απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η
χορήγηση εκ μέρους του
φινλανδικού κράτους 10
εκατομμυρίων ευρώ, ως
δημόσια επένδυση, στην
εταιρία Vaskiluodon Voima
Oy, φορέα εκμετάλλευσης
της μονάδας αεριοποίησης
βιομάζας στην περιοχή
Vaasa, είναι σύμφωνη με
τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων. Η εν
λόγω μονάδα θα μετατρέπει
την δασική βιομάζα (κυρίως
ροκανίδια και μια μικρή
ποσότητα τύρφης) σε αέριο,
κατάλληλο για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και
τηλεθέρμανση,
αντικαθιστώντας έτσι τη χρήση
άνθρακα. Σύμφωνα με την
Επιτροπή, η εν λόγω ενίσχυση θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια
και το περιβάλλον, ιδίως

όσον αφορά τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και την εξάρτηση
από τον εισαγόμενο ανθρακα, ενώ θα διατηρήσει
τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Η Φινλανδία έχει στόχο να
επενδύσει στο εν λόγω σχέδιο κατασκευής της μονάδας αεριοποίησης βιομάζας, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, καθώς επίσης και
να χορηγήσει μια μεταβλητή
αντιστάθμιση πάνω από την
τιμή αγοράς της ηλεκτρικής
ενέργειας. Αυτή η αντιστάθμιση θα χορηγηθεί στην
Vaskiluodon Voima Oy για
τη χρήση ροκανιδίων με
στόχο την διασφάλιση επαρκούς κερδοφορίας.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το
μέτρο σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για
τις κρατικές ενισχύσεις
στους τομείς περιβάλλοντος
και ενέργειας. Κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η επένδυση
για τη δημιουργία μονάδας

αεριοποίησης βιομάζας θα
επιτρέπει στον εισαγόμενο
άνθρακα να αντικατασταθεί
από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας με οικονομικά
αποδοτικό τρόπο.
Συμπερασματικά, η Επιτροπή έκρινε ότι οι θετικές συνέπειες της εξεταζόμενης
ενίσχυσης εκμηδενίζουν τις
πιθανές στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού εξαιτίας της
κρατικής χρηματοδότησης.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.34922 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155255_en.htm

Συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος στη Ρουμανία
συμβάσεις
προμήθειας
ηλεκτρικού ρεύματος – κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού
– Ρουμανία – μη ύπαρξη
κρατικών ενισχύσεων

Μετά από επίσημη διαδικασία έρευνας, η Επιτροπή
κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος,

που υπογράφηκαν ανάμεσα
στην κρατική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
της Ρουμανίας, Hidroelectrica, και συγκεκριμένους
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εμπόρους ηλεκτρικού ρεύματος και βιομηχανικούς
πελάτες, δεν περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης
σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
οι συμβάσεις αυτές είτε
υπογράφηκαν σύμφωνα με
τους όρους της ελεύθερης
αγοράς, είτε, στις περιπτώσεις που προέβλεπαν τιμές
κατώτερες των μέσων τιμών
της αγοράς, το ρουμανικό
κράτος δεν ήταν υπεύθυνο
για την διαμόρφωσή τους.
Συγκεκριμένα, η έρευνα που
πραγματοποιήθηκε αποκά-

λυψε ότι η Hidroelectrica
χρέωσε σε εννέα πελάτες
(ArcelorMittal, Alro, Alpiq
RomEnergie, Alpiq RomIndustries, EFT, Electrica, Electromagnetica, Energy Holding, Euro-Pec) τιμές, οι
οποίες ήταν ευθυγραμμισμένες με την τιμή αναφοράς
στην ελεύθερη αγορά. Οι
τιμές που χρεώθηκαν στις
εταιρίες
Luxten-Lighting,
Electrocarbon και Esid ήταν
χαμηλότερες από την τιμή αναφοράς. Ωστόσο, η
έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση για
παροχή ευνοϊκότερων χρεώσεων σε αυτές τις μικρές

εταιρίες δεν μπορούσε να
αποδοθεί στις ρουμανικές
αρχές.
Η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι καμία από
τις εξεταζόμενες συμβάσεις
προμήθειας δεν περιείχε
κρατική ενίσχυση.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
newsletter/18062015.pdf

Έγκριση επέκτασης δραστηριοτήτων αναπτυξιακής τράπεζας −
SA.39690
γαλλική αναπτυξιακή τράπεζα SFIL/CAFFIL – χρηματοδότηση εξαγωγικών πιστώσεων – κρατική ενίσχυση
Στα τέλη του 2014, η Γαλλία
κοινοποίησε σχέδια κάθεστώτος, με τα οποία ανέθεσε στην αναπτυξιακή τράπεζα SFIL/CAFFIL τη χρηματοδότηση για την ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων λόγω σημαντικών δυσκολιών
που αντιμετώπιζαν οι Γάλλοι
εξαγωγείς στην εξεύρεση
μιας τέτοιας χρηματοδότησης. Η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι οι γαλλικές τράπεζες
είχαν μειώσει σημαντικά τη
χρηματοδότηση εγγύησης
εξαγωγικών πιστώσεων τα
τελευταία χρόνια, οπότε
υπάρχει επί του παρόντος
αδυναμία της αγοράς να
καλύψει τις εν λόγω υπηρεσίες στη Γαλλία. Ο ρόλος
των αναπτυξιακών τραπεζών είναι να χορηγεί δάνεια
σε τομείς στους οποίους δεν
υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα των δανείων από τις
εμπορικές τράπεζες λόγω

του υψηλού κινδύνου ή της
χαμηλής αποδοτικότητας.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες
της SFIL/CAFFIL περιορίζονται στη χορήγηση δανείων
σε γαλλικές τοπικές αρχές
και γαλλικά δημόσια νοσοκομεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων της
γαλλικής αναπτυξιακής τράπεζας SFIL/CAFFIL στην
κάλυψη
χρηματοδότησης
εγγύησης εξαγωγικών πιστώσεων είναι σύμφωνη με
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθεί μια αδικαιολόγητη στρέβλωση του
ανταγωνισμού στην ενιαία
αγορά, η SFIL/CAFFIL θα
καλύψει την αδυναμία αυτή
της αγοράς, με τη συγκέντρωση της απαραίτητης
χρηματοδότησης μέσω καλυμμένων ομολόγων και δεν
θα λάβει νέα κεφάλαια.
Επιπλέον, οι εμπορικές τράπεζες θα δρουν ουσιαστικά
ως ενδιάμεσοι για τη σύναψη νέων συναλλαγών και τη

διαχείριση των δανείων και
θα ανταγωνίζονται για την
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, αμειβόμενοι με την
τιμή της αγοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το μετρο δεν συνεπάγεται παροχή κρατικής ενίσχυσης ούτε
υπέρ της SFIL/CAFFIL ούτε
υπέρ των τραπεζών.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.39690 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_39690
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Τροποποίηση του Φινλανδικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων
2014-2020
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020 – Φινλανδία – τροποποίηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι η τροποποίηση του
Φινλανδικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την
περίοδο 2014-2020 ήταν
σύμφωνη με τους κανόνες
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Μετά από ορισμένες περιοχές, για τις οποίες
είχε ήδη εγκρίνει τη χορήγηση τέτοιου είδους ενισχύσεων τον Απρίλιο του 2014,
η Επιτροπή έκρινε ότι και
οι
περιοχές
ViitasaariPihtipudas και Äänekoski

είναι, επίσης, επιλέξιμες για
τη λήψη περιφερειακών
ενισχύσεων, κατά την έννοια
του άρθρου 107 παρ. 3
ΣΛΕΕ. Η Φινλανδία θα είναι
σε θέση να χορηγήσει περιφερειακές ενισχύσεις για
επενδύσεις στις εν λόγω
περιοχές για την περίοδο
από
12.05.2015
έως
31.12.2020. Αυτό καθίσταται δυνατό, διότι η Φινλανδία δεν είχε εξαντλήσει την
κάλυψη του πληθυσμού της,
σύμφωνα με τον Φινλανδικό
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2014-2020, όπως
εγκρίθηκε αρχικά. Με την
τροποποίηση αυτή εξαντλεί-

ται πλέον η κάλυψη του πληθυσμού της
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί στο μητρώο κρατικών
ενισχύσεων, που βρίσκεται
στον δικτυακό τόπο της ΓΔ
Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν
προηγουμένως
τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41045

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΔΕΕ C-674/13, 06.05.2015, Λέξεις κλειδιά
Επιτροπή/Γερμανία
ενίσχυση αναδιάρθρωσης –
όμιλος Austrian Airlines –
Λέξεις κλειδιά
απόφαση που κηρύσσει την
κρατικές ενισχύσεις – παρά- ενίσχυση
συμβατή
υπό
βαση κράτους μέλους – όρους με την κοινή αγορά –
ασυμβίβαστο με την εσωτε- πρόταση εξαγοράς της Ausρική αγορά – καθορισμός trian από τη Lufthansa –
αγοράς για τις υπηρεσίες δικαιούχος της ενίσχυσης –
μεταφοράς δεμάτων – υπο- κρατικές ενισχύσεις για τη
χρέωση εξασφάλισης ανά- διάσωση και αναδιάρθρωση
κτησης παράνομων ενισχύ- προβληματικών επιχειρήσεσεων
ων
Νομικό ζήτημα
Νομικό ζήτημα
Οριοθέτηση της σχετικής με
τις υπηρεσίες παραδόσεως
δεμάτων αγορά ως condition sine qua non για την
ανάκτηση ενισχύσεων στις
μη ρυθμιζόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η κρατική επιχορήγηση, που
ενσωματώνεται στο τίμημα
εξαγοράς
προβληματικής
επιχείρησης, ωφελεί στην
ουσία την ίδια την προβληματική επιχείρηση, αφού
συνεπάγεται τη βελτίωση
του δείκτη χρέους της τελευταίας

ΓεΔΕΕ, T-511/09, 13.05.
2015, Niki Luftfahrt GmbH/
ΓεΔΕΕ,
Επιτροπή

T-397/12,

19.05.

2015, Diputation Foral de
Bizkaia/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – κατασκευές – συμβάσεις για
τη δημιουργία εργοστα-σίου κατασκευής προκατασκευασμένων κατοικιών και
πώληση αυτών – απόφαση
κηρύσσουσα τις ενισχύσεις
παράνομες – χρόνος χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης – δικαιώματα άμυνας
κράτους μέλους κατά τη
διοικητική διαδικασία
Νομικό ζήτημα
Μια κρατική ενίσχυση θεωρείται χορηγηθείσα κατά
τον χρόνο θέσης σε ισχύ της
νομικά δεσμευτικής πράξης
που υποχρεώνει την αρμόδια αρχή να χορηγήσει την
ενίσχυση και όχι κατά τον
χρόνο θέσπισης της πράξης
που ορίζει την εκταμίευση
του ποσού της ενίσχυσης
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ΔΕΕ, C-5/14, 04.06.2015,
Kernkraftwerke Lippe-Ems
GmbH / Hauptzollamt Osnabruck
Λέξεις κλειδιά
παρεμπίπτων έλεγχος συνταγματικότητας – έλεγχος
συμβατότητας εθνικού δικαίου με το δίκαιο της
Ένωσης – ευχέρεια εθνικού
δικαστηρίου για υποβολή
προδικαστικού ερωτήματος
στο Δικαστήριο – έννοια
κρατικής ενίσχυσης – επιλεκτικός χαρακτήρας
Νομικό ζήτημα
Η φορολόγηση της χρήσης
πυρηνικών καυσίμων ως
πρώτων υλών από ηλεκτροπαραγωγικές εταιρίες δεν
παρέχει επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στις εταιρίες που χρησιμοποιούν
άλλες ενεργειακές πηγές,
διότι δεν τελούν σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική
κατάσταση

ΔΕΕ, C-15/14 P, 04.06.
2015,
Επιτροπή/
MOL
(Magyar Olaj- es Gazipari
Nyrt.)

λαιότερης σύμβασης με το
κράτος, ενώ μεταγενέστερη
νομοθετική
τροποποίηση
αυξάνει τα τέλη, δεν συνιστά
οικονομικό
πλεονέκτημα,
όταν η αρχική σύμβαση δεν
χορηγούσε κρατική ενίσχυση

ΓεΔΕΕ, Τ-527/13, 24.06.
2015, Ιταλία/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
πρόσθετη εισφορά επί του
γάλακτος – κρατικές ενισχύεις σε ιταλούς γαλακτοπαραγωγούς – έγκριση συμβατότητας της ενίσχυσης υπό
όρους – παραβίαση των
όρων – ενίσχυση ήσσονος
σημασίας – τροποποίηση
υφιστάμενης ενίσχυσης –
νέα ενίσχυση – βάρος απόδειξης
Νομικό ζήτημα
Η τροποποίηση υφιστάμενης ενίσχυσης μπορεί να
συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό της ως νέας, μόνον
όταν πρόκειται για ουσιαστική τροποποίηση του μέτρου
στο σύνολό του

Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – κρατική ενίσχυση – άδεια εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων –
συμφωνία παράτασης μεταλλευτικών δικαιωμάτων –
μεταγενέστερη τροποποίηση
νομικού καθεστώτος – επιλεκτικός χαρακτήρας
Νομικό ζήτημα
Η καταβολή από μεταλλευτική επιχείρηση μειωμένων
τελών εξόρυξης, βάσει πα-

ΓεΔΕΕ, Τ-305/13, 25.06.
2015, Servizi assicurativi
del commercio estero SpA
(SACE), Sace BT SpA/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων – παροχή αντασφαλιστικής κάλυψης –
κρατική ενίσχυση – σχέση
μητρικής και θυγατρικής

εταιρίας – δυνατότητα καταλογισμού στο κράτος – κριτήριο ιδιώτη επενδυτή –
υποχρέωση αιτιολογίας –
μέθοδος υπολογισμού του
προς ανάκτηση ποσού
Νομικό ζήτημα
Η Επιτροπή, όταν καθορίζει
το προς ανάκτηση ποσό της
ενίσχυσης, οφείλει να αιτιολογεί τη μέθοδο υπολογισμού του, ενώ, εάν παραπέμπει σε πάγια πρακτική της
για τον υπολογισμό του, πρέπει να αιτιολογεί γιατί η μέθοδος αυτή είναι εν προκειμένω εφαρμόσιμη

T-186/13, T-190/13, T193/13, 30.06.2015, Κάτω
Χώρες, Δήμος Leidschemdam-Voorburg, Bouwfonds
Ontwikkeling BV, Schouten
& De Jong Projectontwikkeling BV / Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα – τεκμαιρόμενη
πώληση οικοπέδων – μείωση στην τιμή πώλησης των
οικοπέδων – έννοια κρατικής ενίσχυσης – συμβατότητα με την εσωτερική αγορά
– κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή – κρατικοί πόροι
Νομικό ζήτημα
Προκειμένου η Επιτροπή να
εφαρμόσει ορθά το κριτήριο
του ιδιώτη επενδυτή και να
κρίνει εάν υπάρχει ή όχι
κρατική ενίσχυση, πρέπει να
λάβει υπόψη της όλα τα
δεδομένα της υπόθεσης και
να στηριχθεί σε αντικειμενικά 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 Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατικές 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.

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2015 διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή με
πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του περιοδικού
http://www.diske.gr/
ή επικοινωνήστε μαζί
μας στο τηλέφωνο
2310 476103 ή αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην διεύθυνση
diske@cieel.gr

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

