
 

 

Επέκταση πεδίου εφαρμογής ΓΑΚ (Καν. 651/2014) 

νες με κίνηση μικρότερη 

από 3 εκατ. επιβάτες ετη-

σίως, με πλήρη ασφάλεια 

δικαίου και χωρίς προηγού-

μενο έλεγχο εκ μέρους της 

Επιτροπής. Με τον τρόπο 

αυτόν θα διευκολυνθούν οι 

δημόσιες επενδύσεις σε πε-

ρισσότερους από 420 αερο-

λιμένες σε ολόκληρη την ΕΕ 

(που εξυπηρετούν περίπου 

το 13% της εναέριας κυκλο-

φορίας). Επίσης, ο Κανονι-

σμός επιτρέπει στις δημό-

σιες αρχές την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των 

μικρών αερολιμένων με κί-

νηση έως 200.000 επιβά-

τες ετησίως. Αυτοί οι μικροί 

αερολιμένες αντιπροσωπεύ-

ουν σχεδόν το ήμισυ του 

συνόλου των αερολιμένων 

στην ΕΕ, αλλά εξυπηρετούν 

Γενικός Κανονισμός Απαλ-

λαγής κατά Κατηγορία – 

επέκταση πεδίου εφαρμο-

γής – λιμένες – αερολιμέ-

νες – πολιτισμός – εξόχως 

απόκεντρες περιοχές  

Ο Γενικός Κανονισμός Α-

παλλαγής κατά Κατηγορία 

του 2014 («ΓΑΚ») έδωσε τη 

δυνατότητα στα κράτη μέ-

λη να θέτουν σε εφαρμογή 

ένα ευρύ φάσμα μέτρων 

κρατικών ενισχύσεων χωρίς 

προηγούμενη έγκριση της 

Επιτροπής, διότι δεν θεω-

ρείται πιθανόν να νοθεύ-

σουν τον ανταγωνισμό. Ως 

εκ τούτου, πλέον, απαλλάσ-

σεται περίπου το 95% των 

μέτρων κρατικών ενισχύ-

σεων που εφαρμόζονται 

από τα κράτη μέλη (με συ-

νολική ετήσια δαπάνη περί-

που 28 δισ. €). Για παρά-

δειγμα, στον τομέα της 

έρευνας, της ανάπτυξης 

και της καινοτομίας ο αριθ-

μός των κοινοποιήσεων 

κρατικών ενισχύσεων έχει 

μειωθεί κατά το ήμισυ από 

το 2014. 

Μετά από δύο δημόσιες 

διαβουλεύσεις, η Επιτροπή 

αποφάσισε να επεκτείνει το 

πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ 

και στους λιμένες και τους 

αερολιμένες.  

Αναφορικά με τους λιμένες, 

τα κράτη μέλη μπορούν 

πλέον να πραγματοποι-   

ούν δημόσιες επενδύσεις, 

ύψους έως και 150 εκατ. € 

σε θαλάσσιους λιμένες και 

έως και 50 εκατ. € σε λιμέ-

νες εσωτερικής ναυσιπλοΐ-

ας, με πλήρη ασφάλεια 

δικαίου και χωρίς προηγού-

μενο έλεγχο εκ μέρους της 

Επιτροπής. Ο Κανονισμός 

επιτρέπει στις δημόσιες 

αρχές την κάλυψη των δα-

πανών σχεδιασμού, κατά-

σκευής, αντικατάστασης, 

αναβάθμισης και βυθοκό-

ρησης σε λιμένες και πλω-

τές οδούς πρόσβασης.  

Όσον αφορά  τους αερολι-

μένες, τα κράτη μέλη μπο-

ρούν εφεξής να πραγματο-

ποιούν δημόσιες επενδύ-

σεις για έργα υποδομής σε 

περιφερειακούς αερολιμέ-

Επέκταση ΓΑΚ 
(Κανονισμός 651/2014) 

ΔΕΕ για κρατική ενίσχυ-
ση προς Αλουμίνιον ΑΕ  

Ελληνική ενίσχυση σε 
ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

Ιταλική ενίσχυση για 
εκκαθάριση 2 τραπεζών  

Συμφωνία  Vestager – 
Ιταλίας για την MPS 

Ενισχύσεις σε ενεργοβό-
ρες εταιρείες σε Γερμα-
νία και Ιταλία  

Δανέζικη ενίσχυση για 
σταθμό συμπαραγωγής   

Πορτογαλικές παραχω-
ρήσεις υ/η σταθμών  

Γαλλική ενίσχυση για  
ηλεκτροπαραγωγή  

3 γαλλικά καθεστώτα 
ενίσχυσης ΑΠΕ  

Γερμανικό καθεστώς για 
ραδιενεργά απόβλητα 

Βουλγαρική & κροατική 
ενίσχυση στο σιδηρόδρο-
μο  

ΥΓΟΣ η κατασκευή σιδη-
ροδρομικής γραμμής 
προς το Σαρλ Ντε Γκολ  

Γαλλική & γερμανική 
ενίσχυση για ελικόπτερο  

Νέο κροατικό καθεστώς 
ευρυζωνικότητας  

Ασυμβίβαστη ενίσχυση ο 
πολωνικός φόρος σε 
λιανικό εμπόριο  

Σουηδικές φοροαπαλλα-
γές για εργαζόμενους  

Σλοβακική ενίσχυση για 
το εθνικό στάδιο  

Έναρξη διαλόγου με Κίνα 
για κρατικές ενισχύσεις 
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Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2017 

ΔΕΕ: Στο ΓεΔΕΕ η υπόθεση κρατικής ενίσχυσης υπέρ της Αλουμίνι-

ον ΑΕ — C-228/16 P 

καθορίσει η ΡΑΕ. Ως εκ τού-

του, τον Δεκέμβριο του 

2013, η ΔΕΗ υπέβαλε δεύ-

τερη καταγγελία στην Επι-

τροπή, υποστηρίζοντας ότι 

και η διαιτητική απόφαση 

συνιστούσε κρατική ενίσχυ-

ση. 

Στις 12 Ιουνίου 2014, η  

Επιτροπή, με απόφασή της 

με τη μορφή επιστολής, ενη-

μέρωσε τη ΔΕΗ ότι δεν συνέ-

τρεχε λόγος να συνεχίσει 

την εξέταση της δεύτερης 

καταγγελίας της, με την αιτι-

ολογία ότι η διαιτητική από-

φαση δεν ήταν μέτρο κατα-

λογιστέο στο κράτος και ότι 

δεν παρείχε κανένα πλεο-

νέκτημα στην Αλουμίνιον 

Α.Ε. Η ΔΕΗ προσέφυγε ενώ-

Ελλάδα – αίτηση αναιρέσε-

ως – απόφαση περί θέσεως 

καταγγελίας στο αρχείο – 

άρνηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής να συνεχίσει την 

εξέταση της καταγγελίας της 

προσφεύγουσας – απουσία 

ενισχύσεως κατά το τέλος 

του προκαταρκτικού στα-

δίου εξετάσεως – αμιγώς 

επιβεβαιωτική απόφαση – 

προϋποθέσεις νομιμότητας 

της ανακλήσεως αποφάσε-

ως περί θέσεως καταγγελίας 

στο αρχείο  

Στο πλαίσιο διαφοράς μετα-

ξύ της ΔΕΗ και της Αλουμίνι-

ον Α.Ε. σχετικά με την τιμή 

της ηλεκτρικής ενέργειας 

που χρέωνε η πρώτη στη 

δεύτερη, η ελληνική Ρυθμι-

στική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

καθόρισε ένα προσωρινό 

τιμολόγιο. Το 2012, η ΔΕΗ 

κατήγγειλε στην Επιτροπή 

ότι το τιμολόγιο αυτό την 

υποχρέωνε να προμηθεύει 

την Αλουμίνιον Α.Ε. με ηλε-

κτρική ενέργεια σε τιμή χα-

μηλότερη των τιμών της αγο-

ράς, γεγονός το οποίο απο-

τελεί παράνομη κρατική 

ενίσχυση. 

Τον Οκτώβριο του 2013, το 

διαιτητικό δικαστήριο, που 

είχαν συστήσει η ΔΕΗ και η 

Αλουμίνιον Α.Ε., καθόρισε, 

αναδρομικώς, την τιμή της 

παρεχόμενης από τη ΔΕΗ 

ηλεκτρικής ενέργειας σε επί-

πεδο ακόμη χαμηλότερο 

εκείνου που είχε προσωρινά 

κός φόρτος για τις δημόσιες 

αρχές και τα άλλα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη και να επικε-

ντρωθεί ο έλεγχος των κρα-

τικών ενισχύσεων σε μεγα-

λύτερες υποθέσεις, που 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στον ανταγωνισμό στην ενι-

αία αγορά.  

Ο επικαιροποιημένος Κανο-

νισμός αποτελεί ένα ακόμη 

ορόσημο του συνεχούς έρ-

γου της Επιτροπής Juncker, 

για να εξασφαλιστεί η όσο 

το δυνατόν πιο αποτελεσμα-

τική και αποδοτική εφαρμο-

γή των κανόνων της ΕΕ για 

τις ενισχύσεις.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1341_el.pdf 

μόνον ποσοστό 0,75 % της 

εναέριας κυκλοφορίας. Μο-

λονότι αυτοί οι μικροί αερο-

λιμένες μπορούν να συμβά-

λουν σημαντικά στη συνδε-

σιμότητα μιας περιοχής, δεν 

είναι πιθανόν να νοθεύσουν 

τον ανταγωνισμό στην ενιαία 

αγορά της ΕΕ. 

Επιπλέον, ο Κανονισμός πε-

ριλαμβάνει ορισμένες νέες 

απλουστεύσεις σε άλλους 

τομείς, που εξαρχής πε-

ριλαμβάνονταν στο πεδίο   

εφαρμογής του. Ειδικότερα, 

η Επιτροπή θα εξετάζει μό-

νον υποθέσεις που αφορούν 

υψηλότερα ποσά ενισχύσε-

ων για μέτρα στον τομέα του 

πολιτισμού (και μόνον εάν 

τα εν λόγω μέτρα συνιστούν 

πράγματι κρατική ενίσχυση, 

πράγμα που δεν συμβαίνει 

στις περισσότερες περιπτώ-

σεις). Το ίδιο ισχύει και για 

μέτρα ενισχύσεων αθλητι-

κών εγκαταστάσεων και 

πολυλειτουργικών ψυχαγω-

γικών υποδομών.  

Η Επιτροπή απλοποιεί, επί-

σης, τις προϋποθέσεις για 

να λάβουν οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται 

στις αραιοκατοικημένες πε-

ριοχές αποζημίωση για το 

πρόσθετο κόστος που αντι-

μετωπίζουν, όταν δραστηρι-

οποιούνται εκεί με τη συνε-

κτίμηση των ειδικών προ-

κλήσεων που αντιμετωπί-

ζουν οι επιχειρήσεις αυτές, 

όπως η απομόνωση και η 

εξάρτηση από λίγα εμπορεύ-

σιμα προϊόντα. Περαιτέρω, 

αναγνωρίζει την ιδιαίτερη 

κατηγορία των πολύ αραιο-

κατοικημένων περιοχών και 

κλιμακώνει τα ποσοστά της 

ετήσιας ενισχύσεως που 

μπορούν να λάβουν οι επι-

χειρήσεις, ανάλογα με το 

εάν δραστηριοποιούνται σε 

αραιοκατοικημένες, πολύ 

αραιοκατοικημένες ή εξό-

χως απόκεντρες περιοχές.  

Η επέκταση του πεδίου   

εφαρμογής του ΓΑΚ έχει ως 

στόχο να μειωθεί ο διοικητι-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1341_el.pdf
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επιβεβαιούμενη απόφαση 

έχει καταστεί απρόσβλητη 

έναντι του ενδιαφερομέ- 

νου, λόγω μη εμπρόθεσμης 

άσκησης ένδικης προσφυ-

γής. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ο ενδιαφερόμενος δικαιού-

ται να προσβάλει είτε την 

επιβεβαιούμενη είτε την 

επιβεβαιωτική είτε και τις 

δύο. Ως εκ τούτου, κρίνο-

ντας το ΔΕΕ ότι η διαφορά 

δεν είναι ώριμη προς εκδί-

καση από το ίδιο, ανέπεμψε 

την υπόθεση προς εκδίκαση 

στο ΓεΔΕΕ. 

http://curia.europa.eu/

juris/liste.jsf?

lan-

guageguage=en&td=ALL&n

um=C-228/16%20P 

πιον του ΓεΔΕΕ, ζητώντας 

την ακύρωση αυτής της α-

πόφασης της Επιτροπής, 

ενώ αργότερα και τα δύο 

μέρη ζήτησαν από το ΓεΔΕΕ 

την αναστολή της διαδικασί-

ας, έως ότου η Επιτροπή 

επανεξετάσει τα ζητήματα 

που έθετε το δικόγραφο της 

προσφυγής. Πράγματι, στις 

25 Μαρτίου 2015, η Επιτρο-

πή εξέδωσε απόφαση επί 

της δεύτερης καταγγελίας 

της ΔΕΗ. Κατόπιν αυτού, η 

Επιτροπή ζήτησε από το 

ΓεΔΕΕ να διαπιστώσει ότι η 

προσφυγή της ΔΕΗ κατά της 

αποφάσεώς της τής 12 Ιου-

νίου 2014 είχε καταστεί 

άνευ αντικειμένου. Εν συνε-

χεία, τον Ιούνιο του 2015, η 

ΔΕΗ προσέφυγε και πάλι 

ενώπιον του ΓεΔΕΕ, ζητώ-

ντας την ακύρωση της από-

φασης της Επιτροπής της 

25ης Μαρτίου 2015, η οποία 

και εκκρεμεί.  

Με την αναιρεσιβαλλόμενη 

διάταξη το ΓεΔΕΕ κατήργη-

σε τη δίκη επί της πρώτης 

προσφυγής, με την αιτιολο-

γία  ότι η απόφαση της 25ης 

Μαρτίου 2015 είχε καταρ-

γήσει και αντικαταστήσει 

την απόφαση της 12ης Ιουνί-

ου 2014. Με την υπό κρίση 

απόφασή του, το ΔΕΕ αναί-

ρεσε τη διάταξη περί κατάρ-

γησης της δίκης, καθώς 

έκρινε ότι η απόφαση της 

Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 

2015 δεν ανακάλεσε την 

απόφαση της 12ης Ιουνίου 

2014, απλώς την επιβεβαί-

ωσε. Προσφυγή κατά επιβε-

βαιωτικής αποφάσεως είναι 

απαράδεκτη, μόνον εάν η 

Έγκριση ελληνικών κρατικών ενισχύσεων προς ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

– SA.32543 & SA.32544 

κρατικές ενισχύσεις, δεδο-

μένου ότι αφορούν δραστη-

ριότητες που εκτελεί ο ΟΣΕ 

ως εθνικός διαχειριστής της 

σιδηροδρομικής υποδομής 

δυνάμει νομικού μονοπω-

λίου και, ως εκ τούτου, δεν 

μπορούν να νοθεύσουν τον 

ανταγωνισμό ούτε να επηρε-

άσουν τις εμπορικές συναλ-

λαγές μεταξύ των κρατών 

μελών, δεδομένου ότι δεν 

υφίσταται ανταγωνισμός 

στη συγκεκριμένη αγορά 

διαχείρισης του σιδηροδρο-

μικού δικτύου.  

- Η μετάταξη 217 υπαλλή-

λων συντήρησης και οι ετή-

σιες επιχορηγήσεις, ύψους 

έως 340 εκατ. €, που πραγ-

ματοποιήθηκαν πριν από τις 

22 Οκτωβρίου 2014 συνά-

δουν με τους κανόνες της 

ΕΕ για τις κρατικές ενισχύ-

σεις.  

Όσον αφορά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 

η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα μέτρα 

Ελλάδα – κρατική ενίσχυση 

για αναδιάρθρωση σιδηρο-

δρομικών επιχειρήσεων – 

οικονομικές δυσχέρειες – 

άρθρο 107 § 3 β’ ΣΛΕΕ 

Η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. διαχειρίζεται 

την εθνική σιδηροδρομική 

υποδομή της Ελλάδας και 

ανήκει εξ ολοκλήρου στο 

Ελληνικό Δημόσιο. Η ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ Α.Ε., που επίσης ανή-

κει εξ ολοκλήρου στο Ελληνι-

κό Δημόσιο, αποσχίστηκε 

από τον ΟΣΕ το 2008 και 

είναι ο μοναδικός πάροχος 

επιβατικών και εμπορευμα-

τικών σιδηροδρομικών υπη-

ρεσιών στην Ελλάδα. Και οι 

δύο επιχειρήσεις αντιμετω-

πίζουν εδώ και πολλά χρό-

νια οικονομικές δυσχέρειες. 

Το τρέχον πρόγραμμα μα-

κροοικονομικής ανάκαμψης 

της Ελλάδας συνιστά την 

αναδιάρθρωση αυτών των 

επιχειρήσεων, λόγω της ση-

μασίας τους για την ελληνι-

κή οικονομία.  

Στο πλαίσιο αυτό, το 2011 η 

Ελλάδα κοινοποίησε στην 

Επιτροπή διάφορα μέτρα 

στήριξης του ΟΣΕ και της 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στόχος αυτών 

των μέτρων είναι να εξα-

σφαλισθεί η βιωσιμότητά 

τους, καθώς και η συνέχιση 

της λειτουργίας των σιδη-

ροδρομικών υπηρεσιών, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος σοβαρής διαταρα-

χής της ελληνικής οικονο-

μίας.  

Όσον αφορά στον ΟΣΕ, από 

την έρευνα της Επιτροπής 

διαπιστώθηκε ειδικότερα 

ότι: 

- Τα μέτρα στήριξης της  

αναδιάρθρωσης μέσω (i) 

της διαγραφής χρέους 

ύψους 14,3 δισ. €, (ii) της 

μεταφοράς 757 υπαλλήλων 

διαχείρισης υποδομής, και 

(iii) των ετήσιων επιχορηγή-

σεων, που τέθηκαν σε εφαρ-

μογή μετά τις 22 Οκτωβρίου 

του 2014, δεν συνιστούν 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-228/16%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-228/16%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-228/16%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-228/16%20P
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-228/16%20P
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Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης για την εκκαθάριση δύο τραπεζών – 

SA.45664 

ρές.  

Στις 24 Ιουνίου 2017, οι 

ιταλικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή μέτρα 

κρατικών ενισχύσεων, προ-

κειμένου να εκκαθαρισθούν 

οι BPVI και η Veneto Banca. 

Τα μέτρα αυτά θα διευκολύ-

νουν την πώληση ορισμένων 

δραστηριοτήτων των δύο 

τραπεζών, καθώς και την 

πρόσληψη του προσωπικού 

τους από τις αγοράστριες 

τράπεζες, που, κατόπιν μιας 

ανοιχτής, δίκαιης και διαφα-

νούς διαδικασίας, επιλέχθη-

κε να είναι η Intesa San-

paolo (Intesa).  

Πιο συγκεκριμένα, το ιταλικό 

κράτος θα λάβει τα ακόλου-

θα μέτρα: 

- ενέσεις ρευστότητας, 

ύψους περίπου 4.785 δισ. 

€, και 

- κρατικές εγγυήσεις, ύψους 

έως 12 δισ. €, ιδίως σε ό,τι 

αφορά στην παροχή χρημα-

τοδότησης από την Intesa. 

Οι κρατικές εγγυήσεις θα 

καταπέσουν, στην περίπτω-

ση που η πτωχευτική περι-

ουσία δεν επαρκεί για να 

αποζημιωθεί η Intesa για τη 

χρηματοδότηση της εκκαθά-

ρισης.  

Ιταλία – κρατική ενίσχυση 

για διευκόλυνση διαδικα-

σίας εκκαθάρισης τραπεζών 

– Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε 

αμέσως μετά την από 23 

Ιουνίου 2017 δήλωση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας (ΕΚΤ), υπό την ιδιότη-

τά της ως εποπτεύουσας 

αρχής, ότι η BPVI και η Ve-

neto Banca βρίσκονταν στα 

πρόθυρα της χρεωκοπίας, 

καθώς και τις αποφάσεις 

του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυ-

γίανσης (SRB), που ανέφε-

ραν ότι η διαδικασία εξυ-

γίανσης δεν δικαιολογείται 

από το δημόσιο συμφέρον 

σε καμία από τις δύο περι-

πτώσεις. Σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο, σε τέτοιες 

περιπτώσεις, εφαρμόζεται 

το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο 

και έγκειται στις αρμόδιες 

εθνικές αρχές να εκκαθαρί-

σουν τον οργανισμό σύμφω-

να μ’ αυτό. Κατόπιν, εάν το 

συγκεκριμένο κράτος μέλος 

κρίνει απαραίτητη τη χορή-

γηση κρατικής ενίσχυσης, 

προκειμένου να περιορίσει 

τις επιπτώσεις από την έξο-

δο μιας τράπεζας από την 

αγορά, έχουν εφαρμογή οι 

ενωσιακοί κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων και, συγκε-

κριμένα, η Τραπεζική Ανα-

κοίνωση της Επιτροπής 

2013, σύμφωνα με την   

οποία οι μέτοχοι και οι ομο-

λογιούχοι μειωμένης εξα-

σφάλισης συμμετέχουν πλή-

ρως στα έξοδα (κατανομή 

βαρών), οπότε έτσι περιορί-

ζονται οι στρεβλώσεις στον 

ανταγωνισμό. Οι ομολογιού-

χοι αυξημένης εξασφάλισης 

δεν καλούνται να συνεισφέ-

ρουν, ενώ και οι καταθέτες 

παραμένουν πλήρως προ-

στατευμένοι, σύμφωνα με 

τους ενωσιακούς κανόνες.  

Εν προκειμένω, οι ιταλικές 

αρχές τόνισαν ότι η εκκαθά-

ριση των τραπεζικών ιδρυ-

μάτων σύμφωνα με το ιταλι-

κό πτωχευτικό δίκαιο θα 

έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην πραγματική οικονομία 

των περιοχών, όπου αυ-     

τά δραστηριοποιούνταν, και 

άρα είναι σκόπιμη η χορήγη-

ση κρατικής ενίσχυσης σύμ-

φωνα με τους ενωσιακούς 

κανόνες, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η διαδικασία 

εκκαθάρισης και να περιο-

ρισθούν οι επιπτώσεις στην 

τοπική οικονομία. Έτσι, δεν 

θα προκληθούν επιπρόσθε-

τα νέες στρεβλώσεις στις 

ευρωπαϊκές τραπεζικές αγο-

ολόγητη στρέβλωση του  

ανταγωνισμού στην ενιαία 

αγορά.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1661_el.htm 

που ελήφθησαν υπέρ της 

εταιρείας (συγκεκριμένα, 

διαγραφή του χρέους και 

ετήσια αύξηση των ετήσιων 

επιχορηγήσεων), συνολικής 

αξίας 1.079 εκατ. €, είναι, 

επίσης, σύμφωνα με τους 

κανόνες της ΕΕ για τις κρα-

τικές ενισχύσεις.  

Η Επιτροπή έκρινε τα μέτρα 

ενίσχυσης υπέρ του ΟΣΕ και 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως συμβατά 

με τους κανόνες της ΕΕ για 

τις κρατικές ενισχύσεις, κατ’ 

άρθρο 107 § 3 β’, αφού 

έλαβε κυρίως υπόψη τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

ο ελληνικός σιδηροδρομικός 

τομέας και τη σημασία της 

εύρυθμης λειτουργίας των 

σιδηροδρομικών υπηρεσιών 

για τον πληθυσμό. Τα εν λό-

γω μέτρα αποσκοπούν στην 

αποτροπή του κινδύνου σο-

βαρής διαταραχής της ελλη-

νικής οικονομίας, χωρίς, 

όμως, να προκαλούν αδικαι-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1661_el.htm
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Κατ’ αρχήν συμφωνία Επιτρόπου Vestager – Ιταλίας σχετικά με την 

τράπεζα MPS 

τους μακροπρόθεσμα. Επι-

πλέον, το κράτος θα πρέπει 

να ανταμειφθεί επαρκώς 

για την εισφορά κεφαλαίου, 

ενώ οι μέτοχοι των τραπε-

ζών και οι κάτοχοι μη προ-

νομιούχων ομολόγων θα 

πρέπει να συνεισφέρουν 

στα έξοδα, προκειμένου να 

περιορίσουν τη χρήση δημό-

σιων πόρων.  

Η κατ’ αρχήν συμφωνία με-

ταξύ της Επιτρόπου και του 

Ιταλού Υπουργού εξαρτάται 

από την εκ παραλλήλου επι-

βεβαίωση από την ΕΚΤ, υπό 

τον ρόλο της ως εποπτεύου-

σας αρχής, ότι η MPS είναι 

φερέγγυα και πληροί τα κε-

φαλαιακά κριτήρια, καθώς 

και από το εάν οι ιδιώτες 

επενδυτές θα επιβεβαιώ-

σουν επισήμως ότι θα ανα-

λάβουν το χαρτοφυλάκιο 

των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων.  

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 

αναμένεται να δεσμευθούν 

ότι, από κοινού με τις ιταλι-

κές αρχές, θα οριστικοποιή-

σουν τις λεπτομέρειες του 

τελικού σχεδίου αναδιάρ-

θρωσης της MPS. Οι ιταλι-

Επιτροπή – Ιταλία – κατ’ 

αρχήν συμφωνία επί σχε-

δίου αναδιάρθρωσης τράπε-

ζας MPS – προληπτική ανα-

κεφαλαιοποίηση – Οδηγία 

για την Ανάκαμψη και την 

Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυ-

μάτων (2014/59/ΕΕ) 

Οι έντονες και εποικοδομητι-

κές επαφές μεταξύ της Επι-

τροπής (σε πολιτικό επίπεδο 

με τον Αντιπρόεδρο Dom-

brovskis και την Επίτροπο 

Vestager), της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), 

υπό τον ρόλο της ως επο-

πτεύουσας αρχής, και των 

ιταλικών αρχών οδήγησαν 

σε κατ’ αρχήν συμφωνία 

των μερών, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η προληπτική 

ανακεφαλαιοποίηση της 

τράπεζας σύμφωνα με τους 

ενωσιακούς κανόνες.  

Συγκεκριμένα, η Οδηγία για 

την Ανάκαμψη και την Εξυγί-

ανση των Πιστωτικών Ιδρυ-

μάτων (2014/59/ΕΕ) παρέ-

χει τη δυνατότητα στο κρά-

τος να προβεί σε ενέσεις 

ρευστότητας προς μία φε-

ρέγγυα τράπεζα, εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋ-

ποθέσεις («προληπτική ανα-

κεφαλαιοποίηση»). Στο πλαί-

σιο αυτό μπορεί να χορηγη-

θεί κρατική ενίσχυση μόνον 

ως προληπτικό μέτρο (προ-

κειμένου να προετοιμάσει 

την τράπεζα για πιθανές 

κεφαλαιακές ανάγκες, οι 

οποίες μπορεί να προκύ-

ψουν, εάν χειροτερεύσουν 

οι οικονομικές συνθήκες) 

και δεν προκαλεί την εκκα-

θάρισή της. Η δυνατότητα 

της προληπτικής ανακεφα-

λαιοποίησης για φερέγγυα 

πιστωτικά ιδρύματα είχε 

συμφωνηθεί μεταξύ του 

Ευρωκοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρώπης.  

Από τη στιγμή που η προ-

ληπτική ανακεφαλαιοποίη-

ση θα πραγματοποιηθεί με 

χρήματα των φορολογουμέ-

νων, θα πρέπει να διασφαλί-

ζεται ότι οι δημόσιοι πόροι 

χρησιμοποιούνται σε περι-

πτώσεις ανακεφαλαιοποίη-

σης τραπεζών που θα είναι 

κερδοφόρες σε βάθος χρό-

νου. Αυτό προϋποθέτει τη σε 

βάθος αναδιάρθρωση των 

τραπεζών αυτών, ώστε να 

διατηρηθεί η βιωσιμότητά 

τόπιν ανοικτής, δίκαιης και 

διαφανούς διαδικασίας πώ-

λησης, την οποία διαχειρί-

στηκαν πλήρως οι ιταλικές 

αρχές, διασφαλίζοντας ότι 

οι τομείς μεταβιβάσθηκαν 

στην καλύτερη δυνατή τιμή.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1791_en.htm 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι και 

τα δύο αυτά μέτρα συνά-

δουν με την Τραπεζική Ανα-

κοίνωση 2013. Οι υφιστάμε-

νοι μέτοχοι και οι κάτο-     

χοι χρεογράφων μειωμένης 

εξασφάλισης θα έχουν συμ-

μετάσχει πλήρως στα έξοδα, 

μειώνοντας το κόστος της 

παρέμβασης του ιταλικού 

κράτους. Και οι δύο τράπε-

ζες-λήπτριες της ενίσχυσης, 

θα εκκαθαρισθούν συντε-

ταγμένα και  θα αποχωρή-

σουν από την αγορά, ενώ οι 

τομείς που θα μεταβιβα-

σθούν, θα αναδιαρθρωθούν 

και θα συρρικνωθούν ση-

μαντικά, ώστε να περιορι-

σθούν οι στρεβλώσεις που 

θα προκαλέσουν τα μέτρα 

αυτά στον ανταγωνισμό.  

Η συνεπακόλουθη και σε 

βάθος ενσωμάτωση των 

μεταβιβαζόμενων δραστηρι-

οτήτων των δύο τραπεζών 

στην Intesa θα βοηθήσει 

στην επιστροφή τους στη 

βιωσιμότητα. Η Επιτροπή 

επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα 

δεν συνιστούν ενίσχυση 

προς την Intesa, για τον λό-

γο ότι αυτή επιλέχθηκε κα-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1791_en.htm
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Ενισχύσεις σε ενεργοβόρες εταιρείες σε Γερμανία και Ιταλία – 

SA.42393 & SA.38635  

και την ενέργεια 2014-2020 

και προωθούν τους ενεργει-

ακούς και περιβαλλοντικούς 

στόχους της Ε.Ε., χωρίς     

να προκαλούν υπέρμετρες 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό. Μάλιστα, παρά το 

γεγονός ότι οι Κατευθυντή-

ριες Γραμμές δεν έχουν  

εφαρμογή σε περιπτώσεις 

χορήγησης εκπτώσεων επί 

των πρόσθετων χρεώσεων 

που προορίζονται να χρη-

ματοδοτήσουν καθεστώτα 

ενίσχυσης της συμπαραγω-

γής, η έρευνα της Επιτροπής 

κατέδειξε ότι υφίστανται 

μεγάλες ομοιότητες μεταξύ 

του επιδιωκόμενου σκοπού 

των καθεστώτων ενίσχυσης, 

της δομής και του σκοπού 

των πρόσθετων χρεώσεων 

και του σκοπού της χορήγη-

σης των εκπτώσεων επί αυ-

τών. Έτσι, η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι οι εκπτώσεις 

επί των πρόσθετων χρεώ-

σεων για τη συμπαραγωγή 

μπορεί να είναι αναγκαίες 

για τη βιωσιμότητα της χρη-

ματοδότησης των καθεστώ-

των ενισχύσεως της συμπα-

ραγωγής, ιδιαίτερα, μάλι-

στα, από τη στιγμή που η 

πρόσθετη χρέωση για τη 

συμπαραγωγή προστίθεται 

σ’ εκείνη για τις ΑΠΕ.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1440_en.htm 

Γερμανία – Ιταλία – κρατική 

ενίσχυση σε ενεργοβόρες 

επιχειρήσεις – παροχή εκ-

πτώσεων στις πρόσθετες 

χρεώσεις για τη συμπαρα-

γωγή και τις ΑΠΕ – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές στους 

τομείς περιβάλλοντος και 

ενέργειας 2014-2020 

Γερμανία 

Οι γερμανικές αρχές παρέ-

χουν ενίσχυση στους παρα-

γωγούς νέων και εκσυγχρο-

νισμένων μονάδων συμπα-

ραγωγής υψηλής απόδοσης. 

Αυτή η ενίσχυση παρέχεται 

με τη μορφή πρόσθετης 

χρέωσης, η οποία επιβάλλε-

ται επί της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και 

εισπράττεται από τους δια-

χειριστές του δικτύου.  

Τον Οκτώβριο του 2016, η 

Επιτροπή κίνησε την επίση-

μη διαδικασία έρευνας, 

προκειμένου να καταλήξει 

εάν ορισμένες εκπτώσεις 

από τις πρόσθετες αυτές 

χρεώσεις, που χορηγήθηκαν 

σε χρήστες, οι οποίοι κατα-

ναλώνουν ετησίως μεγάλες 

ποσότητες ενέργειας, κα-

θώς και σε κάποιες ενεργο-

βόρες βιομηχανίες, συνά-

δουν με τους κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων.  

Στην πορεία της έρευνας, οι 

γερμανικές αρχές μετέβα-

λαν τις προϋποθέσεις χορή-

γησης των εν λόγω εκπτώ-

σεων, ώστε δικαιούχοι να 

είναι μόνον οι ενεργοβόρες 

επιχειρήσεις που εκτίθενται 

στο διεθνές εμπόριο, ενώ 

περιόρισαν το ποσοστό των 

εκπτώσεων σε 85% κατ’ 

ανώτατο όριο. Επιπλέον, 

υπέβαλαν ένα σχέδιο ανα-

θεώρησης του μέτρου, προ-

κειμένου να καταστήσουν 

συμβατές ενισχύσεις και τις 

ήδη χορηγηθείσες εκπτώ-

σεις.  

Ιταλία 

Το ιταλικό καθεστώς ενίσχυ-

σης των ΑΠΕ και της συμπα-

ραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας χρηματοδοτεί-

ται μέσω πρόσθετων χρεώ-

σεων επί της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και 

των χρεώσεων δικτύου.  

Το υπό κρίση μέτρο προβλέ-

πει ότι οι εκπτώσεις σε αυ-

τές τις χρεώσεις θα αφο-

ρούν μόνο τις ενεργοβόρες 

επιχειρήσεις που εκτίθενται 

στο διεθνές εμπόριο και δεν 

θα ξεπερνούν το 85% των εν 

λόγω χρεώσεων.  

Οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν 

ένα σχέδιο που προέβλεπε 

τη σταδιακή κατάργηση των 

εκπτώσεων προς τις μη επι-

λέξιμες επιχειρήσεις και την 

προσαρμογή του ποσοστού 

των εκπτώσεων για τις επι-

λέξιμες επιχειρήσεις.  

Υπό τα παραπάνω δεδομέ-

να, η Επιτροπή κατέληξε ότι 

τόσο το ιταλικό όσο και      

το τροποποιηθέν γερμανικό 

σχεδιαζόμενο μέτρο συνά-

δουν με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

 κές αρχές θα πρέπει να κοι-

νοποιήσουν το σχέδιο αυτό, 

περιλαμβανομένων των δε-

σμεύσεων που έχουν αναλά-

βει σχετικά με την υλοποίη-

σή του. Στη βάση αυτή ανα-

μένεται η τελική απόφαση 

της Επιτροπής, σύμφωνα με 

τους κανόνες κρατικών ενι-

σχύσεων.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_STATEMENT-

17-1502_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1440_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1440_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1440_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1502_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1502_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1502_en.htm
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Δανέζικη ενίσχυση για μετατροπή του σταθμού συμπαραγωγής 

Kalundborg – SA.44922 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το Περιβάλλον και την 

Ενέργεια 2014. Η Επιτροπή 

κατέληξε ότι το έργο αφορά 

στην αντικατάσταση της 

υπάρχουσας μονάδας και 

δεν θα συνεπάγεται υπέρ-

μετρη στρέβλωση του αντα-

γωνισμού στην αγορά ηλε-

κτρικής ενέργειας. Στη βάση 

αυτής της ανάλυσης, η Επι-

τροπή απεφάνθη ότι η επεν-

δυτική ενίσχυση είναι συμ-

βατή.  

http://europa.eu/rapid/

midday-express-21-06-

2017.htm 

Δανία – κρατική ενίσχυση 

για μετατροπή του καυσίμου 

σταθμού παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας – απαλλα-

γή από ορυκτά καύσιμα – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

στους τομείς περιβάλλοντος 

και ενέργειας 2014-2020 

Η Επιτροπή αποφάσισε να 

εγκρίνει τη δανέζικη επενδυ-

τική ενίσχυση, ύψους περί-

που 57 εκατ. €, προς την 

DONG Energy Thermal 

Power A/S. Η ενίσχυση θα 

χρησιμοποιηθεί για την με-

τατροπή μιας υφιστάμενης 

μονάδας θερμικής ενέργει-

ας, που λειτουργεί με αν-

θρακα, σε μονάδα υψηλής 

απόδοσης με χρήση βιομά-

ζας, στο Kalundborg. Η νέα 

μονάδα θα παράγει ηλεκτρι-

κή ενέργεια από ΑΠΕ για το 

δίκτυο, θερμότητα από ΑΠΕ 

για την περιοχή Kalundborg 

Forsyning και ατμό από ΑΠΕ 

για τη βιομηχανία.  

Το μέτρο θα συνεισφέρει 

στον μακροπρόθεσμο στόχο 

της Δανίας για απαλλαγή 

από ορυκτά καύσιμα το 

2050. Η επίσημη διαδικασία 

έρευνας της Επιτροπής κα-

τέδειξε ότι η ενίσχυση θα 

συντελέσει περαιτέρω στην 

επίτευξη των περιβαλλοντι-

κών και ενεργειακών στό-

χων της ΕΕ και ότι η ενίσχυ-

ση περιορίζεται στο ανα-

γκαίο μέτρο.  

Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυ-

ση ανέρχεται σε ποσοστό 

33% των επιλέξιμων δαπα-

νών, δηλαδή λιγότερο από 

το 45%, που επιτρέπουν οι 

Έγκριση παράτασης πορτογαλικών παραχωρήσεων υ/η σταθμών προς 

την EDP – SA.35429 

μης διαδικασίας έρευνας, η 

Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η 

μεθοδολογία που χρησιμο-

ποιήθηκε, προκειμένου να 

υπολογισθεί το τίμημα που 

θα κατέβαλε η EDP για τη 

χορήγηση παράτασης των 

συμβάσεων παραχώρησης, 

ήταν κατάλληλη και κατέλη-

γε σε εύλογη τιμή, με βάση 

τις συνθήκες της αγοράς.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι το τίμημα που 

καταβλήθηκε από την EDP 

για τη χορήγηση παράτασης 

των συμβάσεων παραχώρη-

σης δεν ενείχε κρατική ενί-

σχυση.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1324_en.htm 

Πορτογαλία – όχι κρατική 

ενίσχυση η παράταση των 

συμβάσεων παραχώρησης 

υ/η σταθμών – κατάλληλη η 

μεθοδολογία υπολογισμού 

του τιμήματος  

Το 2007 οι πορτογαλικές 

αρχές αποφάσισαν την πα-

ράταση των συμβάσεων πα-

ραχώρησης, που αφορού-

σαν σε διάφορους υδροη-

λεκτρικούς σταθμούς με τη 

χρήση δημόσιων υδάτων, 

πέραν της αρχικώς ορισθεί-

σας ημερομηνίας λήξης  

τους (το 2020 για τις περισ-

σότερες περιπτώσεις), ένα-

ντι ποσού 704 εκατ. € που 

θα κατέβαλε η παραχωρη-

σιούχος εταιρεία EDP, κα-

τεστημένη πάροχος ηλεκτρι-

κής ενέργειας.  

Το μέτρο αυτό είχε ως απο-

τέλεσμα η EDP να διατηρεί 

υπό τον έλεγχό της 27 υ/η 

σταθμούς, που αντιστοιχούν 

συνολικά στο 27% της δυνα-

μικότητας παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας της Πορ-

τογαλίας, ενώ ουδέποτε κοι-

νοποιήθηκε στην Επιτροπή. 

Τον Σεπτέμβριο του 2013, 

κατόπιν σχετικών καταγγε-

λιών, η Επιτροπή κίνησε την 

επίσημη διαδικασία έρευ-

νας σχετικά με το εν λόγω 

μέτρο. Οι κύριοι προβλημα-

τισμοί της σχετίζονταν με το 

ύψος του τιμήματος που 

κατέβαλε η EDP για την πα-

ράταση των συμβάσεων πα-

ραχώρησης και με τις επι-

πτώσεις της παράτασης αυ-

τής στην αγορά, δεδομένης 

της ήδη ισχυρής θέσης που 

κατείχε η EDP στην πορτο-

γαλική αγορά.  

Κατά τη διάρκεια της επίση-

http://europa.eu/rapid/midday-express-21-06-2017.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-21-06-2017.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-21-06-2017.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1324_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1324_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1324_en.htm
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3 γαλλικά καθεστώτα για παραγωγή 17 GW από ΑΠΕ – SA.47205, 

SA.47623 & SA.43485 

ταστάσεις, ετήσιου προϋπο-

λογισμού 1 δισ. €, ένα για 

ηλιακές εγκαταστάσεις, ετή-

σιου προϋπολογισμού 190 

εκατ. € και ένα για εγκατα-

στάσεις βιοαερίου, ετήσιου 

προϋπολογισμού 58 εκατ. €. 

Τα καθεστώτα αυτά συμ-

Γαλλία – καθεστώτα κρατι-

κών ενισχύσεων για παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ – Κατευθυντήριες 

Γραμμές στους τομείς περι-

βάλλοντος και ενέργειας 

2014-2020 

 Προκειμένου η Γαλλία να 

επιτύχει τον στόχο της για το 

2020, να παράγει 23% της 

ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρειάζεται από ΑΠΕ, σχεδιά-

ζει την εφαρμογή τριών κα-

θεστώτων ενίσχυσης: ένα 

για χερσαίες αιολικές εγκα-

 

ψει τον ανταγωνισμό, εάν η 

CEB επρόκειτο να πωλήσει 

την ηλεκτρική ενέργεια που 

θα παραχθεί από τη μονάδα 

αυτή στον εθνικό κατεστη-

μένο πάροχο, καθώς αυτός 

κατέχει ήδη ένα σημαντικό 

μερίδιο της αγοράς παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργει-

ας. Για τον λόγο αυτόν, η 

Επιτροπή έθεσε τον όρο η 

CEB να μην δύναται να πω-

λήσει την παραγόμενη από 

τον σταθμό στο Landivisiau 

ηλεκτρική ενέργεια σε κα-

μία εταιρεία που κατέχει 

μερίδιο άνω του 40% στη 

γαλλική αγορά παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

Με βάση τα ανωτέρω, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι το 

μέτρο συνάδει με τους κανό-

νες περί κρατικών ενισχύ-

σεων, καθώς είναι αναγκαίο 

και αναλογικό, προκειμένου 

να διασφαλίσει την επάρ-

κεια προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας στη Βρετάνη.        

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1325_en.htm 

Γαλλία – κρατική ενίσχυση 

για κατασκευή μονάδας 

ηλεκτροπαραγωγής με χρή-

ση φυσικού αερίου – υπό 

όρους συμβατή – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές στους το-

μείς περιβάλλοντος και ε-

νέργειας 2014-2020 

 Το 2012 η Compagnie Elec-

trique de Bretagne (CEB), 

μία κοινοπραξία της Direct 

Energie και της Siemens, 

ανέλαβε, κατόπιν διαγωνι-

σμού, να κατασκευάσει 

έναν σταθμό ηλεκτροπαρα-

γωγής με χρήση αερίου στο 

Landivisiau. Η εν λόγω κα-

τασκευή βρίσκεται επί του 

παρόντος σε εξέλιξη. Προ-

κειμένου να διασφαλισθεί η 

επάρκεια προμήθειας ηλε-

κτρικής ενέργειας στη Βρε-

τάνη, ο διαγωνισμός προέ-

βλεπε χορήγηση επιδότη-

σης, ύψους 94.000 € ανά 

MW και ανά έτος για περίο-

δο 20 ετών, έναντι της δέ-

σμευσης των διαχειριστών 

της μονάδας, να παράγει 

αυτή ηλεκτρική ενέργεια 

ανάλογα με τη ζήτηση.   

Η επίσημη διαδικασία έρευ-

νας της Επιτροπής κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι το μέ-

τρο ήταν συμβατό με τους 

κανόνες περί κρατικών ενι-

σχύσεων, συγκεκριμένα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014-2020. Οι 

γαλλικές αρχές απέδειξαν 

ότι αυτό είναι αναγκαίο για 

την κατασκευή ενός βιώσι-

μου σταθμού ηλεκτροπαρα-

γωγής, που δύναται να δια-

σφαλίσει επαρκείς ποσότη-

τες ηλεκτρισμού σ’ αυτό το 

τμήμα του δικτύου, το οποίο 

επί του παρόντος είναι πε-

ρισσότερο ευάλωτο σ΄ ό,τι 

αφορά στην προμήθεια  

ηλεκτρικής ενέργειας εξαι-

τίας της απομακρυσμένης 

από τις μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας θέσης 

του. Ακόμη, οι γαλλικές αρ-

χές απέδειξαν ότι το μέτρο 

είναι κατάλληλο, για να αντι-

μετωπιστούν οι ανάγκες για 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέρ-

γειας στην περιοχή, καθώς 

η ποσότητα της ενέργειας 

που θα παράγεται από τον 

σταθμό αυτόν αυξομειώνε-

ται κατόπιν ενημέρωσης, 

ανάλογα με τη ζήτηση, προ-

κειμένου να διασφαλισθεί η 

επάρκεια ηλεκτρικής ενέρ-

γειας στην περιοχή αυτή. 

Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι 

το ποσό της ενίσχυσης είναι 

αναλογικό, δεδομένου του 

αναμενόμενου συντελεστή 

απόδοσης του δικαιούχου 

της ενίσχυσης.  

Την Επιτροπή απασχόλησε, 

παρ’ όλ’ αυτά, το γεγονός 

ότι το υπό κρίση μέτρο μπο-

ρούσε ενδεχομένως να βλά-

Υπό όρους έγκριση γαλλικής ενίσχυσης για μονάδα ηλεκτροπαρα-

γωγής – SA.40454 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1325_en.htm
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εγκαταστάσεις δυναμικότη-

τας 500 kW και άνω θα 

λάβουν ενίσχυση υπό μορφή 

προσαύξησης επί της αγο-

ραίας τιμής για περίοδο 20 

ετών. Οι εγκαταστάσεις δυ-

ναμικότητας κάτω των 500 

kW θα λαμβάνουν μία στα-

θερή εγγυημένη τιμή για 

περίοδο 20 ετών.  

Η Επιτροπή εξέτασε τα τρία 

αυτά καθεστώτα σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014-2020 και 

κατέληξε ότι γίνεται περιο-

ρισμένη χρήση κρατικών 

πόρων, αποφεύγεται η κα-

ταβολή μεγαλύτερης αποζη-

μίωσης, ενώ τα καθεστώτα 

θα προωθήσουν την παρα-

γωγή ηλεκτρισμού με χρήση 

ΑΠΕ, σύμφωνα με τους περι-

βαλλοντικούς στόχους της 

ΕΕ, και θα περιορίσουν τις 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1231_en.htm 

μορφώνονται πλήρως με τις 

προτεραιότητες Juncker, για 

την ενίσχυση των επενδύ-

σεων στον τομέα των ΑΠΕ 

και τη διασφάλιση της μετά-

βασης σε τεχνολογίες χαμη-

λών εκπομπών, ενθαρρύνο-

ντας με τον τρόπο αυτόν την 

πράσινη ανάπτυξη και τη 

δημιουργία θέσεων εργα-

σίας.  

Τα σχεδιασθέντα καθεστώ-

τα αποτελούνται από τα  

εξής μέτρα:  

- Καθεστώς ενίσχυσης για 

χερσαίες αιολικές εγκατα-

στάσεις, συνολικής επιπλέον 

δυναμικότητας 15 GW για 

τα επόμενα 10 έτη. Η ενί-

σχυση θα χορηγείται στους 

διαχειριστές χερσαίων μο-

νάδων μικρής κλίμακας (με 

λιγότερες από 6 ανεμογεν-

νήτριες και ανώτατη δυναμι-

κότητα κάθε μίας 3 MW), 

υπό μορφή προσαύξησης 

επί της αγοραίας τιμής 

(αποκαλούμενης και «συ-

μπληρωματικής αμοιβής»). 

- Καθεστώς ενίσχυσης για 

μικρής κλίμακας φωτοβολ-

ταϊκές εγκαταστάσεις σε 

κτίρια (κάτω των 100 kW). 

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα 

λαμβάνουν ενίσχυση με τη 

μορφή σταθερής εγγυημέ-

νης τιμής για περίοδο 20 

ετών. Η αμοιβή θα ποικίλλει 

ανάλογα με το μέγεθος της 

εγκατάστασης και το επιχει-

ρηματικό μοντέλο (εγκατα-

στάσεις που εγχύουν όλη 

την παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια στο δίκτυο ή εγκα-

ταστάσεις που καταναλώ-

νουν τμήμα της παραγόμε-

νης ενέργειας). Οι γαλλικές 

αρχές αναμένουν ότι με το 

καθεστώς αυτό θα αναπτυ-

χθούν εγκαταστάσεις ηλια-

κής ενέργειας, συνολικής 

ισχύος 2,1 GW. 

- Καθεστώς ενίσχυσης για 

εγκαταστάσεις βιοαερίου. 

Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν 

ότι υπάρχει μία υπολειπόμε-

νη δυναμικότητα 160 MW, 

που αποτελείται κυρίως από 

εγκαταστάσεις βιοαερίου 

μικρότερες από 1 MW, η 

οποία μπορεί να τύχει ενί-

σχυσης. Παρά το γεγονός 

ότι αυτό το καθεστώς είναι 

ανοιχτό και σε μεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις, αναμένεται 

ότι θα εφαρμοστεί κυρίως 

σε μικρές εγκαταστάσεις. Οι 

Γερμανικό καθεστώς για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων – 

SA.45296 

αύξησης του ποσού αυτού 

στο μέλλον.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι η 

απόφαση των γερμανικών 

αρχών, να αναλάβει το κρά-

τος τις υποχρεώσεις από τη 

διαχείριση των ραδιενεργών 

αποβλήτων, ενέχει κρατική 

ενίσχυση, λόγω του ότι το 

συνολικό κόστος για τη δια-

χείριση των ραδιενεργών 

αποβλήτων υπόκειται σε ση-

μαντικές διακυμάνσεις και η 

προγραμματισμένη καταβο-

λή των περίπου 24,1 δισ. € 

δεν προστατεύει πλήρως το 

γερμανικό κράτος από τις 

Γερμανία – μεταβίβαση  

οικονομικών υποχρεώσεων 

από τη διαχείριση ραδιενερ-

γών αποβλήτων στο δημόσιο 

έναντι ανταλλάγματος – 

συμβατή κρατική ενίσχυση – 

άρθρο 107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ 

Η Γερμανία σχεδιάζει να 

αναλάβει το δημόσιο την 

κάλυψη των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τη δια-

χείριση των ραδιενεργών 

αποβλήτων και των χρησιμο-

ποιηθέντων καυσίμων εκ μέ-

ρους των διαχειριστών των 

πυρηνικών σταθμών. Προς 

τον σκοπό αυτόν, θα δη-

μιουργηθεί ένα νέο δημόσιο 

ίδρυμα, που θα διασφαλίζει 

την αναγκαία χρηματοδότη-

ση του μέτρου.  

Σε αντάλλαγμα για το γεγο-

νός ότι απαλλάσσονται από 

τις υποχρεώσεις τους αυτές, 

οι διαχειριστές των πυρηνι-

κών σταθμών στη Γερμανία 

οφείλουν να καταβάλουν 

στο νέο ίδρυμα 24,1 δισ. € 

σε μετρητά. Το ποσό αυτό 

αντιστοιχεί στο ποσό, από το 

οποίο απαλλάσσονται αυτοί, 

πλέον ενός ασφαλίστρου 

κινδύνου που αποσκοπεί να 

καλύψει τον κίνδυνο τυχόν 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1231_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1231_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1231_en.htm
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- τα χρέη σχετίζονταν άμεσα 

με τις μεταφορικές δραστη-

ριότητες της BDZ και παρε-

μπόδιζαν τη σωστή οικονομι-

κή διαχείριση της εταιρείας,  

- το ύψος των χρεών προς 

διαγραφή είναι αναλογικό, 

και 

- η κρατική ενίσχυση δεν 

εμποδίζει τον αποτελεσματι-

κό ανταγωνισμό στην αγο-

ρά.  

Η BDZ είναι εξόχως σημαντι-

κή για τη συνδεσιμότητα και 

την οικονομία της Βουλγα-

ρίας, δεδομένου ότι είναι η 

μόνη πάροχος επιβατικών 

σιδηροδρομικών μεταφορι-

κών υπηρεσιών στη χώρα. Η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η 

διαγραφή χρέους είναι απα-

ραίτητη και αναλογική, προ-

κειμένου να υποστηριχθεί η 

λειτουργία της BDZ.  

Παράλληλα, η Επιτροπή δεν 

Βουλγαρία – κρατική ενίσχυ-

ση για αναδιάρθρωση της 

δημόσιας κατεστημένης σι-

δηροδρομικής επιχείρησης 

– διαγραφή χρεών – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές 2008 

για τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις 

Το 2011 οι βουλγαρικές 

αρχές κοινοποίησαν στην 

Επιτροπή ένα σχέδιο αναδι-

άρθρωσης της BDZ. Ο αρχι-

κός σχεδιασμός περιελάμ-

βανε περισσότερα μέτρα, τα 

οποία μπορούσαν να προσ-

δώσουν οικονομικό πλεονέ-

κτημα στη BDZ και, συνε-

πώς, να θεωρηθεί ότι ενέ-

χουν κρατικές ενισχύσεις. 

Τον Νοέμβριο του 2011, η 

Επιτροπή κίνησε την επίση-

μη διαδικασία έρευνας, κα-

θώς διατηρούσε αμφιβο-

λίες για την μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα της BDZ, αλλά 

και κατά πόσον το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης περιείχε 

επαρκή μέτρα, που να δια-

σφαλίζουν την ίδια συμμετο-

χή της BDZ στα έξοδα ανα-

διάρθρωσης και να αντι-

σταθμίζουν τις στρεβλώσεις 

στον ανταγωνισμό.  

Κατά την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας, η Επιτροπή 

επικεντρώθηκε στη διαγρα-

φή εκ μέρους του βουλγαρι-

κού κράτους ορισμένων 

χρεών που έφερε η BDZ. Η 

επίσημη διαδικασία έρευ-

νας κατέδειξε ότι η προ-

γραμματισμένη διαγραφή 

αυτών των χρεών, συνολικού 

ύψους 114 εκατ. €, συνάδει 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις 2008, διότι: 

- τα χρέη καθορίζονταν επα-

κριβώς και είχαν δημιουργη-

θεί πριν από την ένταξη της 

Βουλγαρίας στην ΕΕ,  

Έγκριση βουλγαρικής ενίσχυσης προς τη σιδηροδρομική εταιρεία 

BDZ – SA.31250 

σταδιακά μέχρι το 2022. 

Χωρίς το υπό κρίση μέτρο, 

το γερμανικό κράτος θα 

αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να 

επιβαρυνθεί με το πλήρες 

κόστος από τη διαχείριση 

των πυρηνικών αποβλήτων, 

λόγω οικονομικής δυσπρα-

γίας των διαχειριστών των 

πυρηνικών σταθμών. Η Επι-

τροπή εκτίμησε ότι το μέτρο, 

όπως έχει σχεδιασθεί, εξυ-

πηρετεί τον στόχο αυτόν και 

ότι οι στρεβλώσεις που θα 

προκαλέσει αυτό στον αντα-

γωνισμό είναι περιορισμέ-

νες. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1669_en.htm 

επιπτώσεις τέτοιων διακυ-

μάνσεων.  

Παρά το γεγονός ότι το ποσό 

που προορίζεται να κατα-

βληθεί από τους διαχειρι-

στές στο νέο δημόσιο ίδρυ-

μα βασίζεται στην ακριβέ-

στερη δυνατή εκτίμηση με 

βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 

αυτοί οι υπολογισμοί ενέ-

χουν μεγάλο βαθμό αβεβαι-

ότητας για διάφορους λό-

γους, κυρίως, όμως, λόγω 

του ότι οι γερμανικές αρχές 

δεν έχουν αποφασίσει ακό-

μη για τον χώρο τελικής ενα-

πόθεσης των ραδιενεργών 

αποβλήτων και δεν υπάρ-

χουν συγκριτικά στοιχεία  

για το κόστος κατασκευής 

μιας τέτοιας εγκατάστασης.   

Ωστόσο, η Επιτροπή κατέλη-

ξε ότι η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε από τις 

γερμανικές αρχές για τον 

υπολογισμό της υπό κρίση 

ενίσχυσης διασφαλίζει ότι 

ελαχιστοποιούνται οι πιθα-

νότητες η υπό κρίση ενίσχυ-

ση να υπερβεί το μέτρο του 

αναγκαίου. 

Περαιτέρω, ο κύριος στόχος 

του μέτρου είναι να διασφα-

λίσει τα απαραίτητα κεφά-

λαια για τη διαχείριση των 

ραδιενεργών αποβλήτων και 

να τα διαφυλάξει από τυχόν 

μεταβολές στην οικονομική 

κατάσταση των διαχειρι-

στών των πυρηνικών σταθ-

μών. Οι γερμανικές αρχές 

κρίνουν το μέτρο απαραίτη-

το, στο πλαίσιο της εφαρμο-

γής της απόφασης της κυ-

βέρνησης το 2011, να εξα-

λείψει την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας με τη 

χρήση πυρηνικής ενέργειας 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1669_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1669_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1669_en.htm
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ενισχύσεων, καθώς η παρά-

ταση και οι προϋποθέσεις 

για την επιστροφή ήταν σύμ-

φωνες με τους όρους της 

αγοράς.        

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1659_en.htm 

εξέφρασε κανέναν προβλη-

ματισμό από άποψη κρατι-

κών ενισχύσεων για τα πα-

ρακάτω μέτρα: 

- Επιστροφή συγκεκριμένων 

ποσών Φ.Π.Α. που έχουν 

καταβληθεί από τη BDZ: η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η επι-

στροφή του Φ.Π.Α. επί της 

αντιστάθμισης που έλαβε η 

εταιρεία για την παροχή 

ΥΓΟΣ που έχει αχρεωστήτως 

καταβληθεί από τη BDZ δεν 

ενέχει κρατική ενίσχυση. 

Από τη στιγμή που η εται-

ρεία δεν ήταν υπόχρεη κα-

ταβολής Φ.Π.Α. εξ αρχής,    

η επιστροφή του δεν της 

προσδίδει οικονομικό πλεο-

νέκτημα.  

- Επιστροφή των χρεών της 

BDZ προς τον εθνικό διαχει-

ριστή της υποδομής: η έρευ-

να κατέδειξε ότι η επιστρο-

φή αυτών των χρεών δεν 

εγείρει ζητήματα κρατικών 

Έγκριση κροατικής ενίσχυσης προς τη σιδηροδρομική εταιρεία HZ 

Cargo – SA.39877 

ταφορική δραστηριότητα 

της HZ Cargo. Ακόμη, το 

υπερβολικό επίπεδο υπερ-

χρέωσης της εταιρείας   

εμπόδιζε την αποτελεσματι-

κή οικονομική διαχείρισή 

της. Τέλος, η ενίσχυση ήταν 

απαραίτητη, προκειμένου 

να αποκατασταθεί η οικονο-

μική ομαλότητα στην εται-

ρεία, ενώ δεν παραβλάπτει 

τον αποτελεσματικό ανταγω-

νισμό στην αγορά.  

http://europa.eu/rapid/

midday-express-21-06-

2017.htm 

Κροατία – κρατική ενίσχυση 

σε δημόσια σιδηροδρομική 

επιχείρηση – διαγραφή χρέ-

ους που προέκυψε πριν την 

εισχώρηση στην ΕΕ – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές 2008 

για τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις 

Η σιδηροδρομική εμπορευ-

ματική εταιρεία HZ Cargo, 

που ανήκει εξ ολοκλήρου 

στο κροατικό δημόσιο, αντι-

μετώπιζε οικονομικές δυ-

σκολίες, λόγω της υπερχρέ-

ωσής της. Για τον λόγο αυ-

τόν, τον Μάιο του 2015, οι 

κροατικές αρχές αποφάσι-

σαν να διαγράψουν το χρέ-

ος της εταιρείας, μετατρέ-

ποντάς το σε μετοχικό κεφά-

λαιο.  

Αυτή η διαγραφή χρέους 

συνιστά κρατική ενίσχυση, 

καθώς απάλλαξε την HZ 

Cargo από την υποχρέωση 

αποπληρωμής, κάτι που δεν 

θα μπορούσε να λάβει χώρα 

σε συνθήκες αγοράς. Η Επι-

τροπή έκρινε, όμως, ότι εί-

ναι ενίσχυση συμβατή με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις 2008, καθώς το 

χρέος που διαγράφηκε είχε 

προκύψει πριν την προσχώ-

ρηση της Κροατίας στην ΕΕ, 

τον Ιούλιο του 2013, και 

συνδεόταν άμεσα με τη με-

ΥΓΟΣ η κατασκευή εξπρές σιδηροδρομικής γραμμής προς το Σαρλ 

Ντε Γκολ – SA.45997 

ενίσχυση θα παρασχεθεί 

υπό μορφή αφορολόγητης 

επιχορήγησης και θα χρη-

ματοδοτηθεί μέσω ενός τέ-

λους που θα επιβάλλεται 

από το 2024 σε όλους τους 

επιβάτες που θα χρησιμο-

ποιούν το αεροδρόμιο Σαρλ 

Ντε Γκολ (εκτός από        

τους διερχόμενους επιβά-

τες). Επιπροσθέτως, ένας 

μηχανισμός κρατικών εγγυή-

Γαλλία – ενίσχυση για την 

κατασκευή εξπρές σιδηρο-

δρομικής γραμμής προς το 

Σαρλ ντε Γκολ – ΥΓΟΣ – 

άρθρο 93 ΣΛΕΕ 

Οι γαλλικές αρχές κοινοποί-

ησαν στην Επιτροπή τη σχε-

διαζόμενη χορήγηση κρατι-

κών ενισχύσεων προς την 

κοινοπραξία του σιδηροδρο-

μικού σταθμού Γκαρ Ντε Λ’ 

Εστ και του αεροδρομίου 

Σαρλ Ντε Γκολ, για την κα-

τασκευή εξπρές σιδηροδρο-

μικής γραμμής, η οποία θα 

συνδέει το κέντρο του Παρι-

σιού με το αεροδρόμιο Σαρλ 

Ντε Γκολ. Ο συνολικός προϋ-

πολογισμός για την κατά-

σκευή του έργου αυτού  

ανέρχεται σε 1,32 δισ. €. Η 

νέα αυτή γραμμή, μήκους 

32 χλμ, αναμένεται να τεθεί 

σε λειτουργία το 2023. Η 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1659_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1659_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1659_en.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-21-06-2017.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-21-06-2017.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-21-06-2017.htm
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Γαλλική και γερμανική ενίσχυση για ελικόπτερο Airbus – SA.45183 

& SA.45185  

τρα σύμφωνα με το άρθρο 

107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ, το οποίο 

επιτρέπει τη χορήγηση κρα-

τικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 

διευκόλυνσης της ανάπτυ-

ξης συγκεκριμένων οικονο-

μικών δραστηριοτήτων, σε 

περιπτώσεις που η χορήγη-

ση τέτοιας ενίσχυσης δεν 

έχει επιπτώσεις στις συνθή-

κες του εμπορίου ενάντια 

στο δημόσιο συμφέρον.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι: 

- η ενίσχυση στο πλαίσιο του 

έργου αυτού θα φέρει πε-

ραιτέρω επενδύσεις σε μία 

αγορά που αναμένεται να 

αναπτυχθεί την επόμενη 

δεκαετία, καθώς οι ανταγω-

νιστές θα επενδύουν διαρ-

κώς, προκειμένου να εισα-

γάγουν νέα προϊόντα στην 

αγορά. 

- η σημαντική έκθεση του 

έργου αυτού σε συστηματι-

κούς και άτυπους κινδύ-

νους, λόγω των μεγάλων 

φιλοδοξιών του σε επίπεδο 

Γαλλία – Γερμανία – συμβα-

τή κρατική ενίσχυση για κα-

τασκευή ελικοπτέρου Airbus 

X6 με ευρύ πεδίο δράσης – 

άρθρο 107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ 

Τόσο η Γαλλία όσο και η 

Γερμανία θα χορηγήσουν 

κρατική ενίσχυση για την 

ανάπτυξη ενός έργου για 

την κατασκευή ελικοπτέρου 

Airbus X6. Το ύψος της ενί-

σχυσης θα ανέρχεται σε 

377 εκατ. € και θα χορηγη-

θεί σε δόσεις εντός περιό-

δου οκτώ ετών (330 εκατ. € 

από τη Γαλλία και 47,25 

εκατ. από τη Γερμανία). 

Για το έργο αυτό, η Airbus 

θα αναλάβει σημαντικό τμή-

μα της έρευνας και της   

ανάπτυξης, για να κατά-

σκευάσει ένα καινοτόμο και 

υψηλής τεχνολογίας, βαρύ, 

επαγγελματικό, πολιτικό ελι-

κόπτερο. Πιο συγκεκριμένα, 

το δικινητήριο ελικόπτερο 

Χ6 θα διαθέτει ευρύτερο 

πεδίο δράσης, λόγω και της 

βελτιωμένης αποδοτικότη-

τας καυσίμων σε σύγκριση 

με τα σύγχρονης γενιάς ελι-

κόπτερα. Το έργο έχει στό-

χο να διευκολύνει την πρό-

σβαση σε πλατφόρμες στην 

ανοιχτή θάλασσα, καθώς 

και τις δράσεις έρευνας και 

διάσωσης, αλλά και τις   

ανθρωπιστικές αποστολές. 

Το έργο συνάδει πλήρως με 

τους στόχους που έχει θέσει 

η εμβληματική πρωτοβουλία 

«Ένωση Καινοτομίας».  

Ο χαρακτήρας του έργου 

αυτού είναι τέτοιος, ώστε οι 

σχετικοί με αυτό κίνδυνοι 

είναι υψηλοί και οι επενδύ-

σεις που απαιτούνται υπερ-

βαίνουν τη δυνατότητα αυ-

τοχρηματοδότησης της Air-

bus. Από την άλλη, οι αγο-

ρές εμφανίζονται διστακτι-

κές να χρηματοδοτήσουν 

ένα τόσο φιλόδοξο έργο 

έρευνας και ανάπτυξης, το 

οποίο αναμένεται να έχει 

μόνο μακροπρόσθεσμη από-

δοση.  

Η Επιτροπή εξέτασε τα μέ-

 Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η 

κρατική ενίσχυση για την 

κατασκευή της γραμμής 

εξπρές συνάδει με τους κα-

νόνες για τις κρατικές ενι-

σχύσεις. Ταυτόχρονα, το 

υπό κρίση έργο είναι σύμ-

φωνο με τις προτεραιότητες 

της Επιτροπής Juncker για 

ενίσχυση των επενδυτικών 

έργων από τα κράτη μέλη, 

δίνοντας ώθηση στην ανά-

πτυξη, τις επενδύσεις και τη 

δημιουργία θέσεων εργα-

σίας. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1793_en.htm 

σεων εγγυάται την αποπλη-

ρωμή των δανείων της πα-

ραχωρησιούχου κοινοπρα-

ξίας. 

Η Επιτροπή έκρινε τα μέτρα 

σύμφωνα με το άρθρο 93 

ΣΛΕΕ και κατέληξε ότι: 

- τα μέτρα ενίσχυσης συμ-

βάλλουν στην ανάπτυξη  

ενός καλύτερα συντονισμέ-

νου και περισσότερο βιώσι-

μου συστήματος μεταφο-

ρών, 

- τα μέτρα ενίσχυσης είναι 

απαραίτητα και αναλογικά 

προς την υλοποίηση του 

έργου.  

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση 

που προέρχεται από την 

επιβολή τέλους στους επιβά-

τες που χρησιμοποιούν το 

αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ 

δεν θα υπερβαίνει το χρη-

ματοδοτικό κενό του έργου. 

Η ύπαρξη μηχανισμών ανά-

κτησης για την αποφυγή 

υπεραντιστάθμισης και οι 

ρήτρες αναθεώρησης θα 

διασφαλίσουν ότι η παραχω-

ρησιούχος κοινοπραξία δεν 

λαμβάνει υπεραντιστάθμιση 

καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παραχώρησης. 

- η επιλογή του φορέα που 

θα διαχειρίζεται τις επιβατι-

κές μεταφορικές υπηρεσίες, 

χρησιμοποιώντας την υπο-

δομή, θα γίνει κατόπιν αντα-

γωνιστικής, διαφανούς και 

χωρίς διακρίσεις διαγωνιστι-

κής διαδικασίας.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1793_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1793_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1793_en.htm
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http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1683_en.htm 

έρευνας και καινοτομίας, 

καθώς και λόγω της αρχικής 

επένδυσης που απαιτείται 

για να ξεκινήσει το έργο, 

καθιστούν την υλοποίησή 

του μη ελκυστική, χωρίς την 

ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης.  

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέ-

ληξε ότι το γαλλικό και το 

γερμανικό μέτρο αποτελούν 

συμβατές κρατικές ενισχύ-

σεις, καθώς συνεισφέρουν 

σημαντικά στην έρευνα και 

την καινοτομία στην ΕΕ, χω-

ρίς να στρεβλώνουν υπέρ-

μετρα τον ανταγωνισμό.  

Η Επιτροπή εγκρίνει ένα νέο κροατικό καθεστώς ευρυζωνικότητας 

– SA.41065 

και από εθνικούς πόρους, 

ενώ το δίκτυο θα παραμεί-

νει στην περιουσία του δη-

μοσίου.  

Η διαχείριση του καθεστώ-

τος θα ανατεθεί στον δημό-

σιο οργανισμό OiV, ο οποίος 

θα παρέχει μακροπρόθε-

σμες συμφωνίες μίσθωσης 

της υποδομής σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους παρόχους 

χονδρικής. Αυτοί θα μπο-

ρούν, εν συνεχεία, να προ-

σφέρουν υπηρεσίες σύνδε-

σης σε τοπικούς παρόχους 

λιανικής, οι οποίοι εξυπηρε-

τούν τους τελικούς κατανα-

λωτές. Με τον τρόπο αυτόν, 

το νέο δίκτυο οπισθόζευξης 

NGN θα υποστηρίξει τη λει-

τουργία των ήδη εγκεκριμέ-

νων και εγκατεστημένων δι-

κτύων NGA.  

Η Επιτροπή έκρινε το καθε-

στώς σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τις κρατικές ενισχύσεις στα 

ευρυζωνικά δίκτυα 2013, οι 

οποίες έχουν ως στόχο να 

διασφαλίσουν, μεταξύ άλ-

λων, ότι η κρατική χρηματο-

δότηση δεν αντικαθιστά την 

ιδιωτική επένδυση και ότι οι 

πάροχοι των υπηρεσιών 

μπορούν αδιακρίτως να 

έχουν πρόσβαση στην υπο-

δομή που κατασκευάστηκε 

με χρήση δημόσιων πόρων. 

Με τον τρόπο αυτόν, εξα-

σφαλίζονται συνθήκες απο-

τελεσματικού ανταγωνι-

σμού, ο οποίος είναι απα-

Κροατία – κρατική ενίσχυση 

για ανάπτυξη Δικτύου Νέας 

Γενιάς (NGN) σε περιοχές 

όπου διαπιστώνεται ανεπαρ-

κής παροχή υπηρεσιών δι-

κτύου οπισθόζευξης – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές 2013 

για ευρυζωνικά δίκτυα 

Η κροατική αγορά ευρυζωνι-

κών δικτύων χαρακτηρίζεται 

από υψηλές τιμές και χαμη-

λά ποσοστά χρήσης σε σχέ-

ση με τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. Το καθεστώς αποσκο-

πεί να βελτιώσει σημαντικά 

την κατάσταση και να βοη-

θήσει την Κροατία να αυξή-

σει τα ποσοστά συνδεσιμό-

τητάς της, προκειμένου να 

επιτύχει τον στόχο που έχει 

θέσει η Επιτροπή σ’ ό,τι  

αφορά στην Ψηφιακή Ενι-

αία Αγορά.  

Τα δίκτυα οπισθόζευξης, 

όπως το Δίκτυο Νέας Γενιάς 

(NGN) στην Κροατία, παρέ-

χουν τη ραχοκοκαλιά των 

διαδικτυακών δικτύων, τα 

οποία μπορούν να παρομοι-

αστούν με «αυτοκινητοδρό-

μους» πληροφοριών. Τα Δί-

κτυα Πρόσβασης Νέας Γε-

νιάς (NGA), τα οποία μπο-

ρούν να παρομοιαστούν με 

«τοπικές οδούς», συνδέονται 

στο Δίκτυο Νέας Γενιάς. 

Το προηγούμενο κροατικό 

καθεστώς, το Εθνικό Ευρυ-

ζωνικό Σχέδιο, το οποίο  

εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

τον Ιανουάριο του 2016, 

υποστήριξε την ανάπτυξη 

του Δικτύου Πρόσβασης 

Νέας Γενιάς σε μη εξυπηρε-

τούμενες ή πλημμελώς εξυ-

πηρετούμενες περιοχές. Το 

νέο καθεστώς έχει σκοπό να 

παρέχει επαρκή ανάντη δυ-

ναμική, προκειμένου να δια-

τηρηθεί σε λειτουργία το 

προηγούμενο εγκεκριμένο 

καθεστώς στις αγροτικές 

περιοχές.  

Το κροατικό Δίκτυο Νέας 

Γενιάς θα αναπτυχθεί και σε 

περιοχές, όπου είτε δεν υφί-

σταται δίκτυο οπισθόζευξης 

είτε η υποδομή οπισθόζευ-

ξης είναι ανεπαρκής για την 

κάλυψη των προβλεπόμε-

νων αναγκών. Κανείς ιδιώ-

της πάροχος δεν έχει εκδη-

λώσει ενδιαφέρον να επεν-

δύσει εμπορικά στις περιο-

χές που περιλαμβάνει το 

σχεδιαζόμενο καθεστώς, 

στις οποίες κατέληξαν οι 

κροατικές αρχές κατόπιν 

μιας λεπτομερούς χαρτο-

γράφησης και δύο δημό-

σιων διαβουλεύσεων.  

Το καθεστώς στοχεύει να 

αυξήσει την κάλυψη των 

ευρυζωνικών δικτύων υψη-

λής ταχύτητας και να παρέ-

χει ταχύτητες έως 100 

Mbit/s συμμετρικά (δηλ. 

τηλεφόρτωση και φόρτωση). 

Θα είναι σε ισχύ έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2023. Η κατά-

σκευή νέας υποδομής θα 

χρηματοδοτηθεί κυρίως από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης, αλλά 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1683_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1683_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1683_en.htm
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Ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση ο πολωνικός φόρος στο λιανικό  

εμπόριο – SA.44351  

συντελεστή από ό,τι οι μεγα-

λύτερες επιχειρήσεις. Το 

γεγονός αυτό θα προσέδιδε 

στις επιχειρήσεις με μικρό-

τερο κύκλο εργασιών οικο-

νομικό πλεονέκτημα έναντι 

των ανταγωνιστών τους.  

Οι πολωνικές αρχές δεν κα-

τάφεραν να αποδείξουν ότι 

η προοδευτικότητα των φο-

ρολογικών συντελεστών του 

φόρου λιανικής δικαιολο-

γούνταν από την επιδιωκό-

μενη με τον φόρο αυτόν 

αύξηση εσόδων ούτε ότι οι 

επιχειρήσεις που υπέκειντο 

σε υψηλότερους συντελε-

στές είχαν μεγαλύτερη φο-

ροδοτική ικανότητα.  

Έτσι, με την παρούσα από-

φαση, η Πολωνία καλείται 

να άρει την αδικαιολόγητη 

διάκριση μεταξύ εταιρειών 

που υπόκεινται στον φόρο 

λιανικής και να αποκατα-

στήσει την ίση μεταχείρισή 

τους στην αγορά.   

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1861_en.htm 

Πολωνία – προοδευτικός 

φόρος στον τομέα λιανικού 

εμπορίου, ανάλογα με τον 

κύκλο εργασιών – αδικαιο-

λόγητη διάκριση – ασυμβί-

βαστη κρατική ενίσχυση 

Κατόπιν σχετικής καταγγε-

λίας, η Επιτροπή κίνησε, τον 

Σεπτέμβριο του 2016, την 

επίσημη διαδικασία έρευ-

νας του υπό κρίση μέτρου 

και, δεδομένου του γεγονό-

τος αυτού, οι πολωνικές αρ-

χές δεν προέβησαν τελικά 

στην είσπραξη του επίμαχου 

φόρου. Κατά συνέπεια, δεν 

συντρέχει περίπτωση ανά-

κτησης του εν λόγω φόρου, 

που εν τέλει κρίθηκε από 

την Επιτροπή ως ασυμβί-

βαστη ενίσχυση.  

Ως προς την ουσία του μέ-

τρου, η Επιτροπή δεν αμφι-

σβητεί το δικαίωμα των πο-

λωνικών αρχών να αποφασί-

ζουν σχετικά με το φορολο-

γικό τους σύστημα ή με τον 

αντικειμενικό σκοπό που 

επιδιώκεται μέσω της επιβο-

λής διαφορετικών φορολογι-

κών συντελεστών και τελών. 

Εντούτοις, θα πρέπει αυτό 

το σύστημα να συνάδει με 

το ενωσιακό δίκαιο και τους 

κανόνες κρατικών ενισχύ-

σεων, ώστε να μην ευνοεί 

αδικαιολόγητα μερικές επι-

χειρήσεις έναντι άλλων. 

Σύμφωνα με το υπό κρίση 

πολωνικό μέτρο, οι επιχειρή-

σεις που λειτουργούν στον 

τομέα λιανικού εμπορίου 

στην Πολωνία θα υπόκεινται 

σε φόρο υπολογιζόμενο σε 

μηναία βάση επί του κύκλου 

εργασιών τους από τις πω-

λήσεις λιανικής, ως εξής: 

- το τμήμα του κύκλου εργα-

σιών μέχρι 17 εκατ. PLN 

(περίπου 4,02 εκατ. €)    

απαλλάσσεται από φόρο 

- για το τμήμα του κύκλου 

εργασιών μεταξύ 17 εκατ. 

PLN και 170 εκατ. PLN 

(περίπου 40,2 εκατ. €)    

εφαρμόζεται φορολογικός 

συντελεστής 0,8%, και 

- για το τμήμα του κύκλου 

εργασιών άνω των 170   

εκατ. PLN εφαρμόζεται  

φορολογικός συντελεστής 

1,4%. 

Η επίσημη διαδικασία έρευ-

νας της Επιτροπής κατέληξε 

ότι η προοδευτικότητα των 

φορολογικών συντελεστών 

θα ευνοούσε αδικαιολόγητα 

ορισμένες επιχειρήσεις ένα-

ντι άλλων, ανάλογα με τον 

κύκλο εργασιών και το μέγε-

θός τους. Ειδικότερα, οι μι-

κρότερες επιχειρήσεις είτε 

δεν θα κατέβαλλαν καθόλου 

φόρο είτε θα υπέκειντο σε 

μικρότερο μέσο φορολογικό 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1545_en.htm 

ραίτητος για την ύπαρξη 

επενδύσεων, αλλά και καλύ-

τερων τιμών και ποιότητας 

υπηρεσιών για τους κατανα-

λωτές και τις επιχειρήσεις.  

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα θετικά αποτελέσματα 

που θα έχει το καθεστώς 

αυτό στον ανταγωνισμό στην 

αγορά ευρυζωνικών δικτύων 

υπερτερούν των πιθανών 

στρεβλώσεων που θα προ-

κληθούν σε βάρος των ήδη 

υφιστάμενων παρόχων. Για 

τον λόγο αυτόν, κατέληξε ότι 

το καθεστώς συνάδει με 

τους ενωσιακούς κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1861_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1861_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1861_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1545_en.htm
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μικρότερες επιχειρήσεις στη 

Σουηδία να προσφέρουν 

ανταγωνιστικές αμοιβές, 

ώστε αυτές να συνεισφέ-

ρουν περαιτέρω στην οικο-

νομική ανάπτυξη και καινο-

τομία. Κάτι τέτοιο, άλλωστε, 

συνάδει με την πολιτική της 

Επιτροπής για την προώθη-

ση της επιχειρηματικότητας 

και τη δημιουργία ενός φιλι-

κού προς τις ΜΜΕ περιβάλ-

λοντος. 

Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή έκρινε το καθε-

στώς σύμφωνα με το άρθρο 

107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ και απε-

φάνθη ότι αυτό θα επιτρέ-

ψει στις νέες και καινοτόμες 

επιχειρήσεις να προσλάβουν 

και να διατηρήσουν εργαζό-

μενους, χωρίς να προκαλέ-

σει υπέρμετρες στρεβλώ-

σεις στον ανταγωνισμό.  

http://europa.eu/rapid/

Σουηδία – καθεστώς ενίσχυ-

σης επί άσκησης δικαιωμά-

των προαίρεσης εργαζομέ-

νων – μείωση φορολογίας 

εισοδήματος εργαζομένων 

και ασφαλιστικών εισφορών 

εργοδοτών επί μετοχικών 

δικαιωμάτων – συμβατή ενί-

σχυση – άρθρο 107 § 3 γ’ 

ΣΛΕΕ 

Το παρόν σουηδικό καθε-

στώς ενίσχυσης προς μικρές 

επιχειρήσεις έχει προϋπολο-

γισμό, ύψους 16,35 εκατ. €, 

και διάρκεια άνω των 10 

ετών. Η ενίσχυση θα δοθεί 

μέσω της μείωσης της φο-

ρολογίας επί των μετοχικών 

δικαιωμάτων προαίρεσης 

των εργαζομένων. Πιο συ-

γκεκριμένα, οι εργοδότες θα 

καταβάλουν μικρότερο πο-

σό ασφαλιστικών εισφορών 

και οι εργαζόμενοι θα επω-

φελούνται από κάποια μείω-

ση του φόρου εισοδήματος, 

όταν εξασκούν τα μετοχι-  

κά δικαιώματα προαίρεσης 

που διαθέτουν. 

Οι νέες (start-ups) και οι 

μικρές επιχειρήσεις στη  

Σουηδία συχνά δεν διαθέ-

τουν επαρκές κεφάλαιο ή 

οικονομικούς πόρους, ώστε 

να προσφέρουν ανταγωνι-

στικούς μισθούς. Καθίστα-

ται, έτσι, δύσκολο να προ-

σελκύσουν και να διατηρή-

σουν ειδικευμένο προσωπι-

κό με προσόντα. Το γεγονός 

αυτό εμποδίζει την παραγω-

γικότητα των επιχειρήσεων 

αυτών και δεν τους επιτρέ-

πει να εξαντλήσουν τις δυνα-

τότητες ανάπτυξης. Το υπό 

κρίση καθεστώς αποσκοπεί 

να περιορίσει τους οικονομι-

κούς κινδύνους που συνδέ-

ονται με την πρόσληψη νέων 

υπαλλήλων και να ενθαρρύ-

νει τους εργαζόμενους να 

εξακολουθήσουν να εργά-

ζονται σε μικρότερες επιχει-

ρήσεις, μειώνοντας το συνο-

λικό εργοδοτικό κόστος για 

τις νέες και μικρές επιχειρή-

σεις που παρέχουν στους 

εργαζόμενους μετοχικά δι-

καιώματα προαίρεσης.    

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

δημόσια παρέμβαση, τόσο 

σε επίπεδο εργοδότη όσο 

και σε επίπεδο εργαζομέ-

νου, είναι απαραίτητη, προ-

κειμένου να επιτρέψει στις 

Έγκριση σλοβακικής ενίσχυσης για το εθνικό στάδιο στη 

Μπρατισλάβα — SA.46530 

στους της επένδυσης και 

του ποσού της κρατικής 

επιχορήγησης.  

Η Επιτροπή εξέτασε το μέ-

τρο σύμφωνα με το άρθρο 

107 § 3 γ’ της ΣΛΕΕ και το 

έκρινε συμβατό, εφόσον θα 

έχουν ελεύθερη πρόσβαση 

σε αυτό τόσο επαγγελματι-

κές ομάδες, περιλαμβα-

νομένων και της εθνικής 

ομάδας ποδοσφαίρου και 

των ομάδων της Α’ εθνικής 

κατηγορίας, όσο και ερα-

Σλοβακία – συμβατή κρατι-

κή ενίσχυση για κατασκευή 

εθνικού σταδίου ποδοσφαί-

ρου της Μπρατισλάβα – 

άρθρο 107 § 3 γ’ ΣΛΕΕ  

Τον Σεπτέμβριο του 2016, οι 

σλοβακικές αρχές κοινοποί-

ησαν στην Επιτροπή σχεδια-

ζόμενη κρατική ενίσχυση, 

ύψους 35,96 εκατ. €, για 

την κατασκευή του εθνικού 

σταδίου ποδοσφαίρου στην 

Μπρατισλάβα. Πιο συγκεκρι-

μένα, η Σλοβακία σκοπεύει 

να επιχορηγήσει τη δικαιού-

χο εταιρεία, NFS a.s., με 

ποσό 27,2 εκατ. € εκ του 

συνολικού προϋπολογιζόμε-

νου κόστους της επένδυσης, 

ανερχόμενου σε 75,2 εκατ. 

€. Επιπλέον, η Σλοβακία θα 

χορηγήσει στη δικαιούχο 

εταιρεία δικαίωμα πώλησης 

του σταδίου προς το κρά-

τος, έναντι αποζημίωσης 

ύψους 48 εκατ. €, η οποία 

αντιστοιχεί στη διαφορά 

μεταξύ του συνολικού κό-

Σουηδικές φοροαπαλλαγές για δικαιώματα προαίρεσης των 

εργαζομένων – SA.47144 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1794_en.htm


 

 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

για να αποκλειστεί η δυνατό-

τητα καταλογισμού στο Δη-

μόσιο μιας απόφασης για 

διευκόλυνση αποπληρωμής 

χρέους που έχει λάβει η εν 

λόγω εταιρία και η οποία 

συνιστά μέτρο κρατικής  

ενίσχυσης. Διευκολύνσεις 

πληρωμών δύνανται να συ-

νιστούν κρατική ενίσχυση, 

εάν η επωφελούμενη επιχεί-

ρηση προδήλως δεν θα είχε 

ΔΕΕ C-150/16, Fondul Pro-

prietatea SA/Complexul 

Energetic Oltenia SA  

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – απαί-

τηση εταιρίας της οποίας το 

κεφάλαιο κατέχει κατά πλει-

οψηφία το Ρουμανικό Δημό-

σιο, έναντι εταιρίας της   

οποίας μόνος μέτοχος είναι 

το ίδιο το Δημόσιο – δόση 

αντί καταβολής – έννοια της 

«κρατικής ενισχύσεως» –

υποχρέωση κοινοποιήσεως 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Νομικό Ζήτημα 

Το γεγονός και μόνον ότι μια 

δημόσια επιχείρηση έχει συ-

σταθεί υπό τη μορφή κεφα-

λαιουχικής εταιρίας δεν θε-

ωρείται επαρκές στοιχείο, 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 3/2017 

Η Επιτροπή ξεκινά διάλογο με την Κίνα για τον έλεγχο των κρατι-

κών ενισχύσεων 

αυτό το πλαίσιο.  

Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύ-

τερη οικονομία στον κόσμο 

και ο δεύτερος μεγαλύτερος 

εμπορικός εταίρος της ΕΕ.  

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος   

εμπορικός εταίρος της Κί-

νας.  

Ο διάλογος θα υποστηρίζε-

ται με την επιμέρους συνερ-

γασία ομάδων εργασίας σε 

τεχνικό επίπεδο και αναμέ-

νεται να λαμβάνει χώρα 

τουλάχιστον μία φορά τον 

χρόνο στις Βρυξέλλες ή στο 

Πεκίνο.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1520_en.htm 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κίνα 

– Μνημόνιο Συνεργασίας – 

διάλογος για τον έλεγχο των 

κρατικών ενισχύσεων   

Ο διάλογος επί θεμάτων 

κρατικών ενισχύσεων εγκα-

θιδρύει έναν δίαυλο διαβού-

λευσης, συνεργασίας και 

διαφάνειας μεταξύ της Κί-

νας και της Ε.Ε. στο πεδίο 

του ελέγχου των κρατικών 

ενισχύσεων.  

Μέσω του διαλόγου η Κίνα 

θα ενημερωθεί για την ευ-

ρωπαϊκή εμπειρία από την 

επιβολή ελέγχου κρατικών 

ενισχύσεων. Ακόμη, μέσω 

του διαλόγου η ΕΕ θα ενημε-

ρωθεί αναλυτικότερα σχετι-

κά με την πρόσφατη νομο-

θεσία για την αποκατάστα-

ση του ανταγωνισμού στην 

Κίνα, η οποία προορίζεται 

να αποτρέψει την πρόκληση 

στρεβλώσεων και τον περιο-

ρισμό του ανταγωνισμού 

από την εφαρμογή δημό-

σιων πολιτικών. 

Αυτός ο νέος διάλογος συ-

νεργασίας αναμένεται να 

προάγει τα αμοιβαία συμφέ-

ροντα και τις κοινές προ-

σπάθειες της ΕΕ και της Κί-

νας, προκειμένου να προω-

θήσουν τον παγκόσμιο αντα-

γωνισμό. Αποτελεί μέρος 

της ευρύτερης στρατηγικής 

της Επιτροπής να αντιμετω-

πίσει τις στρεβλώσεις που 

προκαλούν οι πολιτικές εθνι-

κών επιχορηγήσεων στην 

προώθηση παγκόσμιων ισό-

τιμων όρων ανταγωνισμού.  

Η ΕΕ ενδιαφέρεται να προω-

θήσει τις ανταγωνιστικές 

αγορές παγκοσμίως και, 

προς τον σκοπό αυτόν, χαι-

ρετίζει την υιοθέτηση της 

νομοθεσίας για την αποκα-

τάσταση του ανταγωνισμού 

και προσβλέπει σε στενή 

συνεργασία με την Κίνα σ’ 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

1451_en.htm 

σιτεχνικές ομάδες, αθλητι-

κές ενώσεις, σχολεία και 

πολίτες για την πραγματο-

ποίηση αθλητικών, κοινωνι-

κών ή και πολιτιστικών εκδη-

λώσεων. Οι σλοβακικές αρ-

χές θα διασφαλίσουν ότι η 

πρόσβαση θα παρέχεται 

χωρίς διακρίσεις και με 

όρους διαφάνειας. Ακόμη, 

οι χρεώσεις για τη χρήση 

του σταδίου θα αναρτώνται 

δημοσίως. Τέλος, η ενίσχυση 

είναι αναλογική, καθώς δεν 

υπερβαίνει το χρηματοδοτι-

κό έλλειμμα της επένδυσης.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1520_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1451_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1451_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1451_en.htm
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της «κρατικής ενισχύσεως» – 

έννοιες της «επιχειρήσεως» 

και της «οικονομικής δρα-

στηριότητας» – λοιπές προϋ-

ποθέσεις εφαρμογής του 

άρθρου 107 § 1 ΣΛΕΕ – 

άρθρο 108 §§ 1, 3 ΣΛΕΕ – 

έννοιες «υφιστάμενων ενι-

σχύσεων» και «νέων ενισχύ-

σεων» – συμφωνία της 3ης 

Ιανουαρίου 1979 συναφθεί-

σα μεταξύ της Ισπανίας και 

της Αγίας Έδρας – φόρος 

επί κατασκευών, εγκαταστά-

σεων και έργων – απαλλαγή 

υπέρ των ακινήτων της Κα-

θολικής Εκκλησίας 

Νομικό Ζήτημα 

Στον βαθμό που μια δραστη-

ριότητα χαρακτηρίζεται ως 

«οικονομική», το γεγονός ότι 

ασκείται από θρησκευτική 

κοινότητα δεν εμποδίζει την 

εφαρμογή των κανόνων της 

Συνθήκης για τις κρατικές 

ενισχύσεις. Περαιτέρω, εφό-

σον ένας φορέας ασκεί τό-

σο οικονομικές όσο και μη 

οικονομικές δραστηριότη-

τες, θα πρέπει να τηρεί χω-

ριστά λογιστικά βιβλία όσον 

αφορά τις διάφορες χρημα-

τοδοτήσεις που λαμβάνει, 

ώστε να αποκλείεται κάθε 

κίνδυνος σταυροειδούς επι-

δοτήσεως των οικονομικών 

του δραστηριοτήτων.       

επιτύχει παρόμοιες διευκο-

λύνσεις εκ μέρους του ιδιώ-

τη πιστωτή, ο οποίος τελεί 

σε παρόμοια κατάσταση με 

τον δημόσιο πιστωτή και 

επιδιώκει την είσπραξη των 

οφειλόμενων ποσών από την 

επιχείρηση που αντιμετωπί-

ζει οικονομικές δυσχέρειες.     

 

 

ΔΕΕ C-228/16 P, Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΑΕ/Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – απόφαση 

περί θέσεως καταγγελίας 

στο αρχείο – άρνηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να 

συνεχίσει την εξέταση της 

καταγγελίας της προσφεύ-

γουσας – απουσία ενισχύ-

σεως κατά το τέλος του προ-

καταρκτικού σταδίου εξετά-

σεως – αμιγώς επιβεβαιωτι-

κή απόφαση – προϋποθέ-

σεις νομιμότητας της ανα-

κλήσεως αποφάσεως περί 

θέσεως καταγγελίας στο 

αρχείο  

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή μπορεί να προ-

βεί στην ανάκληση αποφά-

σεως περί θέσεως στο αρ-

χείο καταγγελίας που αφο-

ρά ενίσχυση, η οποία φέρε-

ται ως παράνομη, προκειμέ-

νου να επανορθώσει έλ-

λειψη νομιμότητας από την 

οποία πάσχει η εν λόγω από-

φαση, πλην, όμως, η έκδοση 

αμιγώς επιβεβαιωτικής απο-

φάσεως δεν μπορεί να λογί-

ζεται ως τέτοια ανάκληση. Η 

προσφυγή κατά επιβεβαιω-

τικής αποφάσεως είναι απα-

ράδεκτη, μόνον εάν η επιβε-

βαιούμενη απόφαση έχει 

καταστεί απρόσβλητη έναντι 

του ενδιαφερομένου, λόγω 

μη εμπρόθεσμης ασκήσεως 

ένδικης προσφυγής. Στην 

αντίθετη περίπτωση, ο     

ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να προσβάλει είτε την επιβε-

βαιούμενη είτε την επιβεβαι-

ωτική απόφαση ή και τις 

δύο.  

 

 

ΔΕΕ C-74/16, Congregacion 

de Escuelas Pias Provincia 

Betania/Ayuntamiento de 

Getafe 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – άρ-

θρο 107 § 1 ΣΛΕΕ – έννοια 
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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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