
 

 

Έγκριση παράτασης του ελληνικού καθεστώτος τραπεζικών 

εγγυήσεων – SA.51087 

θεσης SA.51087 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα περί 

απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

4096_en.htm 

Ελλάδα – παράταση – κα-

θεστώς τραπεζικών εγγυή-

σεων – Τραπεζική Ανακοί-

νωση 2013 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράταση του ελληνικού 

καθεστώτος εγγυήσεων για 

τα πιστωτικά ιδρύματα έως 

τις 30 Νοεμβρίου 2018, 

σύμφωνα με την Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013, καθώς, 

παρά τη βελτίωση της κα-

τάστασης ρευστότητας των 

ελληνικών τραπεζών, εξα-

κολουθούν να υπάρχουν 

προκλήσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Επιτροπή αποφάν-

θηκε ότι η παράταση του 

καθεστώτος εγγύησης είναι 

σύμφωνη με την Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013, ιδίως 

επειδή το παρατεταμένο 

μέτρο έχει σαφή στόχο, 

είναι αναλογικό, ισχύει για 

περιορισμένο χρονικό διά-

στημα και έχει περιορισμέ-

νο πεδίο εφαρμογής. Το 

καθεστώς είναι διαθέσιμο 

για τις τράπεζες που δεν 

έχουν κεφαλαιακό έλλειμ-

μα. Το ελληνικό καθεστώς 

εγγυήσεων εγκρίθηκε αρχι-

κά τον Νοέμβριο του 2008 

και παρατάθηκε αρκετές 

φορές, με τελευταία αυτήν 

του Δεκεμβρίου 2017.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημο-

σιευθεί με τον αριθμό υπό-
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ριστικής Τράπεζας Κύπρου, 

συμπεριλαμβανομένης της 

πώλησης και της πλήρους 

ενσωμάτωσης ορισμένων 

περιουσιακών στοιχείων και 

Kυπριακά μέτρα – εκκαθά-

ριση – Συνεταιριστική Τρά-

πεζα Κύπρου – Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013 

Στις 17 Ιουνίου 2018, οι 

κυπριακές αρχές κοινοποί-

ησαν στην Επιτροπή τα σχέ-

διά τους για στήριξη της 

εκκαθάρισης της Συνεται-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4096_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4096_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-4096_en.htm
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υπηρεσίας που της έχει ανα-

τεθεί, οπότε δεν υπάρχει 

υπεραντιστάθμιση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.47707 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-

3965_en.htm 

Δανία – Post Danmark – 

Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011 

Τον Φεβρουάριο του 2018, 

η Δανία κοινοποίησε σχέδιο 

αποζημίωσης της Post Dan-

mark ως αντιστάθμιση για 

την εκπλήρωση της υποχρέ-

ωσής της για παροχή καθο-

λικών ταχυδρομικών υπηρε-

σιών κατά την περίοδο 

2017-2019. Αυτή η υποχρέ-

ωσή της αφορά την παροχή 

βασικών ταχυδρομικών υπη-

ρεσιών σε όλη τη Δανία, σε 

προσιτές τιμές και τηρώντας 

ορισμένες ελάχιστες απαιτή-

σεις ποιότητας. Η Post Dan-

mark θα λάβει ως αντιστάθ-

μιση, μέσω της μητρικής της 

εταιρείας, του ομίλου Post-

Nord (που ανήκει από κοι-

νού στο δανικό και το σουη-

δικό δημόσιο), χρηματο-

δότηση συνολικού ποσού 

1,192 δισεκατομμυρίων 

DKK (1,683 δισεκατομμύρια 

SEK ή περίπου 160 εκατομ-

μυρίων SEK) για την περίοδο 

2017-2019, σύμφωνα με τη 

διμερή συμφωνία μεταξύ 

Σουηδίας και Δανίας που 

υπογράφηκε τον Οκτώβριο 

του 2017. 

Η Επιτροπή έκρινε ότι το εν 

λόγω μέτρο είναι σύμφωνο 

με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011 

και ότι η σχετική αντιστάθμι-

ση στην Post Danmark δεν 

υπερβαίνει το καθαρό κό-

στος της παροχής δημόσιας 

Έγκριση ΥΓΟΣ για την Post Danmark στη Δανία – SA.47707 

στούν πιθανές στρεβλώ- 

σεις του ανταγωνισμού που    

απορρέουν από την ενίσχυ-

ση. 

Τέλος, η Επιτροπή αποφάν-

θηκε επίσης ότι τα μέτρα 

δεν συνιστούν κρατική ενί-

σχυση προς την Ελληνική 

Τράπεζα, διότι αυτή επελέγη 

μετά από ανοικτή, δίκαιη 

και διαφανή διαδικασία 

ιδιωτικής πώλησης, με την 

οποία διασφαλίστηκε ότι η 

πώληση έγινε στο βέλτιστο 

προσφερόμενο αντίτιμο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.35334 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-

4212_el.htm 

καταθέσεών της σε μια άλλη 

κυπριακή τράπεζα, την Ελ-

ληνική Τράπεζα. Ειδικότερα, 

η Κύπρος προτίθεται να χο-

ρηγήσει περίπου 3,5 δισεκα-

τομμύρια ευρώ στην Συνε-

ταιριστική Τράπεζα Κύπρου 

(εκ των οποίων 2,5 δισεκα-

τομμύρια ευρώ χορηγήθη-

καν ήδη τον Απρίλιο του 

2018) και να αντεγγυηθεί 

τις εγγυήσεις που παρασχέ-

θηκαν από αυτήν στην Ελλη-

νική Τράπεζα στο πλαίσιο 

της πώλησης, συμπεριλαμ-

βανομένου ενός εκτεταμέ-

νου καθεστώτος προστα-

σίας περιουσιακών στοιχεί-

ων. 

Δεδομένου ότι η αναδιάρ-

θρωση της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Κύπρου ξεκίνησε 

βάσει της εθνικής νομοθε-

σίας πριν τεθούν σε ισχύ οι 

κανόνες της ΕΕ [η Οδηγία 

για την Ανάκαμψη και την 

Εξυγίανση των Τραπεζών 

(BRRD) και ο Κανονισμός 

για τον Ενιαίο Μηχανισμό 

Εξυγίανσης (ΚΕΜΕ)], η διαδι-

κασία εξακολουθεί να διέπε-

ται από το κυπριακό δίκαιο, 

ενώ για τυχόν κρατικές ενι-

σχύσεις προς αυτή τυγχά- 

νει εφαρμογής η Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα κυπριακά μέτρα στήριξης 

συνιστούν συμβατή ενίσχυ-

ση, σύμφωνα με την Τραπε-

ζική Ανακοίνωση 2013. Ειδι-

κότερα, η δημόσια στήριξη 

θα χρηματοδοτήσει την ομα-

λή έξοδο της τράπεζας από 

την αγορά, μέσω της πώλη-

σης και της πλήρους ενσω-

μάτωσης ορισμένων δρα-

στηριοτήτων σε άλλο πιστω-

τικό ίδρυμα και την παύση 

των υπολοίπων δραστηριο-

τήτων της τράπεζας. Η ενα-

πομένουσα οντότητα της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Κύπρου θα επικεντρωθεί εξ 

ολοκλήρου στη διευθέτηση 

των υπολοίπων περιουσια-

κών της στοιχείων. Ως εκ 

τούτου, δεν θα ασκεί νέες 

επιχειρηματικές δραστηριό-

τητες, οπότε θα περιορι-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3965_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3965_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3965_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4212_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4212_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4212_el.htm
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Έγκριση ενίσχυσης για το αεροδρόμιο Erfurt – Weimar στη 

Γερμανία – SA.46945 

ρικές εταιρείες 2014, κα-

θώς θα συμβάλει στη βελτί-

ωση των συνδέσεων και στη 

διευκόλυνση της περιφερει-

ακής ανάπτυξης στη Θου-

ριγγία, χωρίς να στρεβλώνει 

αδικαιολόγητα τον ανταγω-

νισμό στην ενιαία αγορά.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.46945 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-27-06-

2018.htm 

Γερμανία – Erfurt-Weimar – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για αερολιμένες και αεροπο-

ρικές εταιρείες 2014 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

οι λειτουργικές ενισχύσεις, 

ύψους 10,7 εκατομμυρίων 

ευρώ, για τη διασφάλιση της 

λειτουργίας του αεροδρο-

μίου Erfurt-Weimar στη Γερ-

μανία είναι σύμφωνες με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για αερολιμένες και αεροπο-

ρικές εταιρείες 2014. Ο 

μικρός περιφερειακός αερο-

λιμένας, με επιβατική κίνη-

ση περίπου 230.000 επιβα-

τών ετησίως, είναι 100% 

δημόσιος και βρίσκεται στο 

ομόσπονδο κρατίδιο της 

Θουριγγίας. Η λειτουργική 

ενίσχυση έχει ως στόχο να 

διατηρήσει το αεροδρόμιο 

σε λειτουργία έως ότου κα-

λύψει το ίδιο τα έξοδά του, 

όπως αναμένεται από το 

2024 και μετά. Αυτό βασίζε-

ται, αφενός σε ένα νέο επι-

χειρηματικό μοντέλο, καθι-

στώντας τον αερολιμένα 

ανεξάρτητο από τις αεροπο-

ρικές εταιρείες χαμηλού 

κόστους και, αφετέρου, σε 

μια στρατηγική για τη μείω-

ση των δαπανών. Η Επιτρο-

πή έλαβε επίσης υπόψη ότι 

μέρος των λειτουργικών εξό-

δων του αεροδρομίου οφεί-

λεται στο γεγονός ότι ο αε-

ρολιμένας χρησιμοποιείται 

από την Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία και την Αστυνομία. Η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το μέτρο είναι σύμφωνο με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για αερολιμένες και αεροπο-

Έγκριση ΥΓΟΣ για το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μπακάου στη 

Ρουμανία – SA.49203 

και δεν υπάρχει σιδηροδρο-

μική γραμμή υψηλής ταχύ-

τητας. Επιπλέον, ο αερολιμέ-

νας του Bacau είναι σημα-

ντικός για την κινητικότητα 

των κατοίκων και για πολ-

λούς ντόπιους ρουμάνους 

πολίτες που εργάζονται στο 

εξωτερικό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49203 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-

3969_en.htm 

Ρουμανία – αποζημίωση 

ΥΓΟΣ – Διεθνές Αεροδρόμιο 

Μπακάου – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για αερολιμένες 

και αεροπορικές εταιρείες 

2014  

Το αεροδρόμιο Bacau βρί-

σκεται στα βορειοανατολικά 

της Ρουμανίας, κοντά στα 

σύνορα με τη Δημοκρατία 

της Μολδαβίας. Η κρατική 

χρηματοδότηση, που θα δο-

θεί στον φορέα διαχείρισης 

του αεροδρομίου, θα διευ-

κολύνει την περιφερειακή 

συνδεσιμότητα και θα συμ-

βάλει στην ανάπτυξη της 

περιοχής, χωρίς να στρε-

βλώσει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό στην ενιαία 

αγορά. Η χρηματοδότηση 

αυτή, που ανέρχεται σε πε-

ρίπου 57 εκατομμύρια ευρώ 

και θα χορηγηθεί για δέκα 

χρόνια, αξιολογήθηκε από 

την Επιτροπή ως ΥΓΟΣ σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για αερολιμένες 

και αεροπορικές εταιρείες 

2014. Οι εν λόγω Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές περιλαμβά-

νουν κανόνες που επιτρέ-

πουν στα κράτη μέλη να 

χορηγούν ενισχύσεις υπό 

μορφή αποζημίωσης ΥΓΟΣ 

σε αεροδρόμια που διαδρα-

ματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην περιφερειακή συνδεσι-

μότητα και την κοινωνικοοι-

κονομική ανάπτυξη της πε-

ριοχής που εξυπηρετούν. Η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

προσήκει να χορηγηθεί η 

χρηματοδότηση υπό τη μορ-

φή αποζημίωσης ΥΓΟΣ, διότι 

οι πλησιέστεροι αερολιμέ-

νες βρίσκονται σε μεγάλες    

αποστάσεις, ιδίως στην Iasi 

και στη Suceava, όπου υφί-

σταται κακή οδική υποδομή 

http://europa.eu/rapid/midday-express-27-06-2018.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-27-06-2018.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-27-06-2018.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3969_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3969_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3969_en.htm
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Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49153 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-

3803_en.htm 

Τσεχία – κρατική ενίσχυση – 

συνδυασμένες μεταφορές – 

ευθεία εφαρμογή του 

άρθρου 93 ΣΛΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή   

ενέκρινε ένα τσέχικο κάθε-

στώς ενισχύσεων, ύψους 

400 εκατομμυρίων CZK (πε-

ρίπου 16 εκατομμύρια ευ-

ρώ), για τη στήριξη της με-

τατόπισης της εμπορευματι-

κής κίνησης από τις οδικές 

στις σιδηροδρομικές και 

εσωτερικές πλωτές μεταφο-

ρές. Το καθεστώς, το οποίο 

θα διαρκέσει μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2023, θα στηρί-

ξει την αγορά στόλου που 

προορίζεται για συνδυασμέ-

νες μεταφορές, όπως τα 

ρυμουλκούμενα και τα κον-

τέινερ εμπορευμάτων. Οι 

δικαιούχοι θα είναι φορείς 

συνδυασμένων μεταφορών. 

Η κυβέρνηση θα στηρίξει 

έως και το 30% των επιλέξι-

μων δαπανών, με τη συγχρη-

ματοδότηση εν μέρει από το 

Ταμείο Συνοχής της ΕΕ. Η 

Επιτροπή κατέληξε στο συμ-

πέρασμα ότι το μέτρο είναι 

συμβατό, με ευθεία εφαρ-

μογή του άρθρου 93 ΣΛΕΕ, 

και ότι είναι απαραίτητο για 

τη βελτίωση της ανταγωνι-

στικότητας των υπηρεσιών 

συνδυασμένων μεταφορών 

στην Τσεχία. 

Έγκριση καθεστώτος για συνδυασμένες μεταφορές στην Τσεχία – 

SA.49153 

Έγκριση παράτασης συμφωνίας παραχώρησης αυτοκινητοδρόμου 

στην Κροατία – SA.48472 

ραχώρησης του αυτοκινητο-

δρόμου Istrian Y σύμφωνα 

με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011, 

καθώς το μέτρο θα προωθή-

σει την ανάπτυξη και την 

απελευθέρωση των επενδύ-

σεων, περιορίζοντας συγχρό-

νως τον αντίκτυπο στους 

χρήστες των αυτοκινητοδρό-

μων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48472 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-

4156_en.htm 

Κροατία – παράταση – συμ-

φωνία παραχώρησης –  αυ-

τοκινητόδρομος  Istria Y – 

Bina-Istra –  Πλαίσιο ΥΓΟΣ 

2011 

Η Επιτροπή ενέκρινε την πα-

ράταση της συμφωνίας πα-

ραχώρησης του αυτοκινητο-

δρόμου Istria Y μεταξύ της 

Κροατίας και της εταιρείας 

Bina-Istra, η οποία θα επιτρέ-

ψει την πραγματοποίηση 

νέων επενδύσεων, ύψους 

165 εκατομμυρίων ευρώ, 

περιορίζοντας παράλληλα τις 

στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού. Ο αυτοκινητόδρομος 

Istrian Y, μήκους 145 χιλιο-

μέτρων, συνδέει την περιοχή 

της Ιστρίας με την υπόλοιπη 

Κροατία και λειτουργεί υπό 

παραχώρηση προς την εται-

ρεία Bina – Istra από το 

1995 έως το 2027. Τον Μάρ-

τιο του 2018, η Κροατία κοι-

νοποίησε στην Επιτροπή την 

παράταση της σύμβασης 

παραχώρησης μέχρι το 

2032.  

Η παράταση της παραχώρη-

σης θα επιτρέψει στη Bina – 

Istra να χρηματοδοτήσει την 

κατασκευή ενός δεύτερου 

οδοστρώματος, μήκους 28 

χιλιομέτρων, στη βορειοανα-

τολική πλευρά του αυτοκινη-

τοδρόμου. Η επένδυση αυτή 

αναμένεται να κοστίσει 165 

εκατομμύρια ευρώ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, 

σύμφωνα με το σχέδιο της 

Κροατίας για παράταση της 

συμφωνίας παραχώρησης 

του αυτοκινητοδρόμου Istria 

Y, η παραχωρησιούχος δεν 

θα λάβει υπεραντιστάθμιση, 

ενώ παράλληλα η παράταση 

της παραχώρησης είναι ανά-

λογη προς το ποσό που απαι-

τείται για τη χρηματοδότηση 

των έργων που απαιτούνται 

για την κατασκευή του νέου 

τμήματος του οδοστρώμα-

τος. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επι-

τροπή ενέκρινε την ενίσχυση 

της Κροατίας που χορηγήθη-

κε με την παράταση της πα-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4156_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4156_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4156_en.htm
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2022. Η Επιτροπή κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι τα εν 

λόγω καθεστώτα θα προω-

θήσουν βιώσιμες πλωτές 

μεταφορές που θα είναι πιο 

φιλικές προς το περιβάλλον 

και σύμφωνες με το άρθρο 

107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48804 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-

3979_en.htm 

Γαλλία – παράταση –   κα-

θεστώς για ποτάμιες μετα-

φορές –  άρθρο 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή ενέκρινε σύμ-

φωνα με το άρθρο 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ την παράταση δύο 

γαλλικών καθεστώτων ενι-

σχύσεων για ποτάμιες μετα-

φορές. Πρόκειται για την 

ενίσχυση εκσυγχρονισμού 

και καινοτομίας (PAMI) και 

την ενίσχυση αλλαγής τρό-

που μεταφοράς (PARM). Τα 

δύο καθεστώτα στήριξης 

αποσκοπούν στην ενίσχυση 

της μεταφοράς εμπορευμά-

των μέσω πλωτών ποταμών. 

Το πρώτο καθεστώς (PAMI), 

με προβλεπόμενο προϋπο-

λογισμό 6,2 εκατομμυρίων 

ευρώ, αποσκοπεί στην προ-

ώθηση της προσαρμογής 

του στόλου στις ανάγκες 

υλικοτεχνικής υποστήριξης 

των μεταφορέων, στο να 

κάνει το επάγγελμα πιο ελ-

κυστικό και να ανανεώσει το 

προσωπικό που δραστηριο-

ποιείται σε αυτόν τον χώ-  

ρο. Το δεύτερο καθεστώς 

(PARM), με προβλεπόμενο 

προϋπολογισμό 20 εκατομ-

μυρίων ευρώ, αποσκοπεί 

στην προώθηση της αλλα-

γής του τρόπου μεταφοράς, 

μειώνοντας το κόστος των 

αλυσίδων εφοδιασμού, συμ-

περιλαμβανομένων των πο-

τάμιων μεταφορών. Και στις 

δύο περιπτώσεις, η ενίσχυ-

ση θα χορηγηθεί με τη μορ-

φή επιχορηγήσεων στους 

φορείς εκμετάλλευσης πο-

ταμών. Και τα δύο καθεστώ-

τα καλύπτουν περίοδο 5 

ετών, από το 2018 έως το 

Έγκριση παράτασης γαλλικών καθεστώτων για ποτάμιες 

μεταφορές – SA.48804,SA.48332 

Παράνομη η γερμανική απαλλαγή τελών δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας – SA.34045 

φάλαια ελέγχονται από το 

γερμανικό κράτος. Αυτό 

σημαίνει ότι η πλήρης απαλ-

λαγή από τα τέλη που χορη-

γήθηκε το 2012 και το 

2013 συνιστούσε κρατική 

ενίσχυση, διότι το έλλειμα 

που δημιουργήθηκε εξαιτίας 

της χρηματοδοτήθηκε από 

την προσαύξηση σε βάρος 

των υπολοίπων τελικών χρη-

στών. Η εν λόγω κρατική 

ενίσχυση κρίθηκε παράνομη 

και ασυμβίβαστη, σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ, καθώς δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί η πλήρης  

απαλλαγή από τα τέλη δι-

κτύου για τους χρήστες  

ηλεκτρικής ενέργειας, ακό-

μη και αν έχουν σταθερή 

κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας, αφού κάθε χρή-

στης θα πρέπει να επιβαρύ-

νεται με το κόστος που προ-

Γερμανία – τέλη δικτύου – 

απαλλαγή μεγάλων χρηστών 

ηλεκτρικής ενέργειας –  πα-

ράνομη και μη συμβατή 

κρατική ενίσχυση – ανάκτη-

ση 

Από το 2011 έως το 2013, 

οι χρήστες ηλεκτρικής ενέρ-

γειας που είχαν ετήσια κα-

τανάλωση άνω των 10    

ωρών gigawatt και ιδιαίτερα 

σταθερή κατανάλωση ηλε-

κτρικής ενέργειας απαλλάσ-

σονταν πλήρως από την κα-

ταβολή τελών δικτύου, σύμ-

φωνα με την ειδική ρύθμιση 

του γερμανικού νόμου για 

τα τέλη δικτύου. Έτσι, το 

2012, οι χρήστες αυτοί απο-

κόμισαν κέρδος περίπου 

300 εκατομμυρίων ευρώ 

από την ως άνω απαλλαγή. 

Το ποσό αυτό καλύφθηκε 

από ειδική εισφορά που 

επιβλήθηκε στους τελικούς 

καταναλωτές ηλεκτρικού 

ρεύματος (η αποκαλούμενη 

«προσαύξηση» της ειδικής 

ρύθμισης), την οποία εισή-

γαγε η Γερμανία το 2012. 

Μετά από καταγγελίες από 

ενώσεις καταναλωτών, επι-

χειρήσεις ενέργειας και πο-

λίτες, η Επιτροπή κίνησε τον 

Μάρτιο του 2013 επίσημη 

διαδικασία έρευνας, για να 

διαπιστώσει εάν η απαλλαγή 

αυτή συνιστά κρατική ενί-

σχυση και κατά πόσον είναι 

σύμφωνη με το άρθρο 107 

ΣΛΕΕ. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα έσοδα από την προσαύ-

ξηση αποτελούν κρατικούς 

πόρους, επειδή, παρ’ όλο 

που η εν λόγω προσαύξηση 

επιβαρύνει τους ιδιώτες κα-

ταναλωτές, τα εν λόγω κε-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3979_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3979_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3979_en.htm
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 τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

3966_en.htm 

καλεί στο δίκτυο.  Συνεπώς, 

το γερμανικό κράτος οφείλει 

να υπολογίσει τις απαλλαγές 

που δόθηκαν στους δικαιού-

χους της ενίσχυσης τα έτη 

2012 και 2013 και να ανα-

κτήσει τις παράνομες ενι-

σχύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.34045 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

Παράνομο φορολογικό πλεονέκτημα στον όμιλο Engie στο Λουξεμ-

βούργο – SA.44888 

να εξαιρούνται από τη φο-

ρολογία τα έσοδα από επεν-

δύσεις σε μετοχές. Οι φορο-

λογικές αποφάσεις (‘tax 

rulings’) που εκδόθηκαν 

από το Λουξεμβούργο αντι-

μετωπίζουν με άνισο τρόπο 

την ίδια συναλλαγή, τόσο ως 

χρέος όσο και ως ίδια κεφά-

λαια. Συνεπώς, η Επιτροπή 

αποφάνθηκε ότι το επιλεκτι-

κό οικονομικό πλεονέκτημα 

που χορηγήθηκε στον όμιλο 

Engie, επιτρέποντάς του να 

πληρώνει λιγότερο φόρο 

από άλλες εταιρείες που 

υπόκεινται στους ίδιους εθ-

νικούς φορολογικούς κανό-

νες, δεν μπορεί να δικαιολο-

γηθεί και συνιστά παράνομη 

και μη συμβατή κρατική 

ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.44888 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-

4228_en.htm 

Φορολογικό πλεονέκτημα – 

Λουξεμβούργο  – Engie – 

“tax ruling” – παράνομη – 

μη συμβατή κρατική ενίσχυ-

ση  

Η απόφαση της Επιτροπής 

αφορά τη φορολογική μετα-

χείριση από το Λουξεμβούρ-

γο των κερδών που πραγμα-

τοποίησαν δύο εταιρείες του 

ομίλου Engie, ήτοι η Engie 

LNG Supply (η οποία αγορά-

ζει, εμπορεύεται και εμπο-

ρεύεται υγροποιημένο φυσι-

κό αέριο και συναφή προϊ-

όντα στο Λουξεμβούργο) και 

η Engie Treasury Manage-

ment (η οποία διευθύνει την 

εσωτερική χρηματοδότηση 

στον όμιλο). Και οι δύο εται-

ρείες ανήκουν πλήρως στον 

όμιλο Engie και ελέγχονται 

από την Engie S.A. στη Γαλ-

λία.  

Το 2008 και το 2010 αντί-

στοιχα, ο όμιλος Engie υλο-

ποίησε δύο πολύπλοκα προ-

γράμματα χρηματοδότησης 

για δύο εταιρείες του ομίλου 

της στο Λουξεμβούργο, την 

Engie LNG Supply και την 

Engie Treasury Manage-

ment. Αυτά αφορούσαν μια 

τριγωνική σχέση μεταξύ της 

Engie LNG Supply και της 

Engie Treasury Manage-

ment, αντίστοιχα, με δύο 

άλλες εταιρείες του ομίλου 

Engie στο Λουξεμβούργο. 

Μέσω αυτής χρηματοδοτή-

θηκε η εξαγορά του εμπο-

ρίου φυσικού αερίου από 

την υπάρχουσα επιχείρηση 

Engie LNG Supply. Η Engie 

LNG Supply εμφάνισε τη 

συναλλαγή αυτή ως χρέος, 

πετυχαίνοντας έτσι σημαντι-

κές μειώσεις από τα φορο-

λογητέα κέρδη της, σαν να 

οφειλόταν τόκος βάσει δα-

νείου, μειώσεις που έφτα-

ναν στο 99% των κερδών 

της. Για περίπου μια δεκαε-

τία, ο πραγματικός φορολο-

γικός συντελεστής που ε-

φαρμόστηκε για την Engie 

σε αυτά τα κέρδη ήταν μι-

κρότερος από 0,3%.  

Η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η φορολο-

γική μεταχείριση από το 

Λουξεμβούργο αυτών των 

προγραμμάτων χρηματοδό-

τησης δεν αντανακλά την 

οικονομική πραγματικότητα, 

καθώς οδηγεί σε αποφυγή 

φορολόγησης σε όλα τα επί-

πεδα. Οι εν λόγω εταιρείες 

μειώνουν σημαντικά τα φο-

ρολογητέα κέρδη τους στο 

Λουξεμβούργο, αφαιρώντας 

ως έξοδα τις πληρωμές τό-

κων δανείου, ενώ ταυτόχρο-

Έγκριση αναδιάρθρωσης κροατικής ναυτιλιακής εταιρείας – 

SA.48121 

ματικών επιχειρήσεων 2014 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα σχέδια της Κροατίας για 

Κροατία – κρατική ενίσχυση 

– αναδιάρθρωση ναυτιλια-

κής εταιρείας – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβλη-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3966_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3966_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3966_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4228_en.htm
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αποφάνθηκε ότι το σχέδιο 

αναδιάρθρωσης είναι σύμ-

φωνο με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση μη χρηματο-

πιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48121 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-

3647_en.htm 

την αναδιάρθρωση της ναυ-

τιλιακής εταιρείας Jadroplov 

είναι σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση 

μη χρηματοπιστωτικών προ-

βληματικών επιχειρήσεων 

2014. Η Jadroplov, η οποία 

εδρεύει στο Σπλιτ και πλήτ-

τεται από μειωμένους 

όγκους συναλλαγών και 

πτώση των τιμών στο πα-

γκόσμιο εμπόριο φορτίων 

μεγάλης κλίμακας, άρχισε 

να εφαρμόζει ένα ολοκλη-

ρωμένο πρόγραμμα αναδι-

άρθρωσης με στόχο τη μεί-

ωση του κόστους, εστιάζο-

ντας στις βασικές επιχειρη-

ματικές δραστηριότητες και 

ανακουφίζοντας τις οικονο-

μικές πιέσεις που προκύ-

πτουν από την υπερχρέωση.  

Η Κροατία θα στηρίξει τη 

διαδικασία αναδιάρθρωσης 

με επιδότηση και δύο κρατι-

κές εγγυήσεις για τραπεζικά 

δάνεια με συνολικό ποσό 

κρατικής ενίσχυσης ύψους 

105,6 εκατομμυρίων HRK 

(περίπου 14,2 εκατομμυ-

ρίων ευρώ). Η Επιτροπή κα-

τέληξε ότι το σχέδιο αναδι-

άρθρωσης της Jadroplov θα 

επιτρέψει στην εταιρεία να 

εξασφαλίσει την μακροπρό-

θεσμη βιωσιμότητά της χω-

ρίς συνεχή κρατική στήριξη. 

Η Jadroplov θα συνεισφέρει 

σημαντικά στο κόστος της 

αναδιάρθρωσης με 144,9 

εκατομμύρια HRK (περίπου 

19,5 εκατομμύρια ευρώ), 

ιδίως εξασφαλίζοντας χρη-

ματοδότηση από την ιδιωτι-

κή αγορά και από πωλήσεις 

περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, η πώληση περιου-

σιακών στοιχείων συμβάλλει 

στη μείωση των δυνητικών 

στρεβλώσεων του ανταγω-

νισμού που προκαλεί η ενί-

σχυση αναδιάρθρωσης. Κα-

τά συνέπεια, η Επιτροπή 

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης της Semenarna Ljubljana στη 

Σλοβενία – SA.49214 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49214 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-25-06-

2018.htm 

Αναδιάρθρωση – Se-

menarna Ljubljana – Σλοβε-

νία – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τη διάσωση και ανα-

διάρθρωση μη χρηματοπι-

στωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014 - 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη χο-

ρήγηση ενίσχυσης αναδιάρ-

θρωσης στη σλοβενική Se-

menarna Ljubljana μέσω 

μακροπρόθεσμου δανείου, 

ύψους 3 εκατομμυρίων ευ-

ρώ. Η εταιρεία εδρεύει στη 

Λιουμπλιάνα και δραστηριο-

ποιείται στην έρευνα, παρα-

γωγή και πώληση προϊόντων 

για κηπουρούς και αγρότες, 

απασχολώντας 235 εργαζό-

μενους. Το δάνειο, σε συν-

δυασμό με τη συνεισφορά 

της Semenarna κυρίως από 

την πώληση περιττού εξο-

πλισμού, καθώς και από 

οικονομική αναδιάρθρωση 

που συμφωνήθηκε με τους 

κύριους πιστωτές της, θα 

της επιτρέψει να πραγματο-

ποιήσει μια εις βάθος οργα-

νωτική αναδιάρθρωση. Τα 

αντισταθμιστικά μέτρα, στα 

οποία συμπεριλαμβάνεται 

το κλείσιμο μιας επιχείρη-

σης γεωργικών ειδών, θα 

μειώσουν τις πιθανές στρε-

βλώσεις του ανταγωνισμού 

που προκαλεί η εν λόγω  

ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι, 

υπό τους όρους αυτούς, το 

σχέδιο αναδιάρθρωσης εί-

ναι σύμφωνο με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τη 

διάσωση και αναδιάρθρωση 

μη χρηματοπιστωτικών προ-

βληματικών επιχειρήσεων 

2014 – 2020. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3647_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3647_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3647_en.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-25-06-2018.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-25-06-2018.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-25-06-2018.htm
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Όχι ενίσχυση οι μετοχές προς την France Télécom στη Γαλλία – 

SA.12594 

απέρριψε την ασκηθείσα 

από την Επιτροπή αναίρεση.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.12594 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-

3864_en.htm 

Γαλλία – France Telecom 

(σήμερα Orange) – ιδιώτης 

επενδυτής – άρθρο 107 

παρ. 1 ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η δε-

σμευση του γαλλικού κρά-

τους, τον Δεκέμβριο του 

2002, για προσφορά μετο-

χών από το γαλλικό δημόσιο 

στη France Télécom SA 

(σήμερα Orange) δεν συνι-

στά κρατική ενίσχυση σύμ-

φωνα με το άρθρο 107 παρ. 

1 ΣΛΕΕ, καθώς δεν μπορεί 

να αποδειχθεί πειστικά ότι 

ένας μεγάλος ιδιώτης επεν-

δυτής, ως μέτοχος πλειοψη-

φίας, δεν θα είχε πράξει το 

ίδιο.  

Η αρχική απόφαση της Επι-

τροπής της 02.08.2004, 

που έκρινε παράνομη και 

ασυμβίβαστη την εν λόγω 

ενίσχυση ακυρώθηκε με την 

απόφαση του Γενικού Δι-

καστηρίου (T‑425/04 RENV 

και T‑444/04 RENV) της 

02.07.2015. Με την παρού-

σα απόφαση η Επιτροπή 

ολοκληρώνει την επίσημη 

διαδικασία έρευνας, συμ-

φωνώντας με την ως άνω 

κρίση του ΓεΔΕΕ και του 

ΔΕΕ (C‑486/15 P) που   

Επίσημη διαδικασία έρευνας για την αναδιάρθρωση της ρουμανι-

κής CNU – SA.48394 

δαπάνες αναδιάρθρωσης, 

εξασφαλίζοντας έτσι ότι το 

σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν 

βασίζεται κυρίως στη δημό-

σια χρηματοδότηση και ότι 

η ενίσχυση είναι αναλογική, 

και γ) εάν η Ρουμανία προ-

σφέρει κατάλληλα μέτρα για 

τον περιορισμό των στρε-

βλώσεων του ανταγωνισμού 

που δημιουργούνται από την 

εν λόγω ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48394 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-

3733_en.htm 

Ρουμανία – επίσημη διαδι-

κασία έρευνας – αναδιάρ-

θρωση της Εθνικής Εταιρεί-

ας Ουρανίου – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τη διάσω-

ση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβλη-

ματικών επιχειρήσεων 2014 

Στις 12 Ιουνίου 2017, η  

Ρουμανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης της εταιρείας Com-

pania Nationala a Uraniului 

SA (CNU - Εθνική Εταιρεία 

Ουρανίου). Το σχέδιο αναδι-

άρθρωσης προβλέπει χρη-

ματοδότηση περίπου 95 

εκατομμυρίων ευρώ (441 

εκατομμυρίων RON) για τη 

στήριξη της CNU, με τη μορ-

φή επιχορηγήσεων, επιδοτή-

σεων, διαγραφής χρέους 

και κεφαλαιοποίησης του 

χρέους. Το μέτρο αποτελεί 

συνέχεια του βοηθήματος 

διάσωσης, ύψους περίπου 

13,3 εκατομμυρίων ευρώ 

(62 εκατομμυρίων RON), το 

οποίο η Επιτροπή ενέκρινε 

προσωρινά στις 30 Σεπτεμ-

βρίου 2016 για τη διάσωση 

της επιχείρησης. 

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη 

διαδικασία έρευνας, για να 

αξιολογήσει εάν τα ως άνω 

διάφορα μέτρα δημόσιας 

στήριξης από τη Ρουμανία 

υπέρ της Εθνικής Εταιρείας 

Ουρανίου (CNU) είναι σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση μη χρηματο-

πιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014. Συγκε-

κριμένα η Επιτροπή θα εξε-

τάσει: α) εάν το προτεινόμε-

νο σχέδιο αναδιάρθρωσης 

θα μπορούσε να εξασφαλί-

σει τη μακροπρόθεσμη βιω-

σιμότητα της CNU χωρίς 

συνεχιζόμενη κρατική ενί-

σχυση, β) κατά πόσον η CNU 

ή οι επενδυτές στην αγορά 

συμβάλλουν επαρκώς στις 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3864_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3864_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3864_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3733_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3733_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3733_en.htm
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Έγκριση  παράτασης καθεστώτος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

στο ΗΒ – SA.47789 

γικό πλεονέκτημα τόσο σε 

επίπεδο εργαζομένων όσο 

και εργοδοτών, εξασφαλί-

ζοντας ότι οι δυνητικές στρε-

βλώσεις του ανταγωνισμού 

είναι περιορισμένες. Με βά-

ση τα ανωτέρω, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το καθεστώς είναι σύμ-

φωνο με το άρθρο 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ. Με την επιφύλαξη 

τυχόν διατάξεων της Συμ-

φωνίας Αποχώρησης του 

ΗΒ από την ΕΕ, η οποία 

βρίσκεται υπό διαπραγμά-

τευση, η παρούσα απόφαση 

της Επιτροπής ισχύει μόνον 

έως ότου το Ηνωμένο Βασί-

λειο παύσει να είναι κράτος 

μέλος.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.47789 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-

3803_en.htm 

Ηνωμένο Βασίλειο – παρά-

ταση καθεστώτος – πρωτο-

βουλία διαχείρισης επιχειρή-

σεων – ΜΜΕ – ευθεία εφαρ-

μογή του άρθρου 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή   

ενέκρινε την παράταση του 

καθεστώτος πρωτοβουλίας 

διαχείρισης επιχειρήσεων 

του Ηνωμένου Βασιλείου με 

ευθεία εφαρμογή του άρ-

θρου 107 ΣΛΕΕ. Το εν λόγω 

καθεστώς μειώνει τη φορο-

λόγηση των δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς μετο-

χών για ΜΜΕ. Στο πλαίσιο 

του καθεστώτος, οι εργαζό-

μενοι των ΜΜΕ θα επωφε-

ληθούν από τις μειώσεις του 

φόρου εισοδήματος ή/και 

των αναλογουσών ασφαλι-

στικών εισφορών κατά την 

άσκηση των δικαιωμάτων 

προαίρεσης αγοράς μετο-

χών. Επιπλέον, ο εργοδότης 

(δηλαδή οι ΜΜΕ που είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστή-

ριο και, κατά συνέπεια, υπό-

κεινται σε ασφαλιστικές 

εισφορές κατά την άσκηση 

των δικαιωμάτων προαίρε-

σης) θα επωφεληθεί από 

μειώσεις αυτών των εισφο-

ρών. Στόχος του καθεστώ-

τος είναι να επιτρέψει στις 

ΜΜΕ να προσλάβουν και να 

διατηρήσουν τους εργαζόμε-

νούς τους και να επιτρέψει, 

κατά συνέπεια, την ανάπτυ-

ξή τους, χωρίς να στρεβλώ-

σει αδικαιολόγητα τον αντα-

γωνισμό στην ενιαία αγορά.  

Η Επιτροπή ενέκρινε αρχικά 

το καθεστώς το 2009. Τον 

Μάρτιο του 2018, οι αρχές 

του Ηνωμένου Βασιλείου 

κοινοποίησαν τα σχέδιά  

τους για την παράταση του 

προγράμματος στην Επιτρο-

πή. Η Επιτροπή αποφάνθηκε 

ότι η παράταση του μέτρου 

είναι απαραίτητη για να βο-

ηθηθούν οι ΜΜΕ του ΗΒ να 

προσελκύσουν και να διατη-

ρήσουν ικανό και εξειδικευ-

μένο προσωπικό. Διαπίστω-

σε, επίσης, ότι το μέτρο πε-

ριέχει ορισμένες διασφαλί-

σεις, όπως η ύπαρξη πλα-

φόν στην αξία των δικαιω-

μάτων προαίρεσης μετοχών 

που υπάγονται στο φορολο-

Παράταση ιρλανδικού καθεστώτος στήριξης ΜΜΕ – SA.50651 

μείς της οικονομίας, εκτός 

από τον τομέα του χάλυβα, 

του άνθρακα και του χρημα-

τοπιστωτικού τομέα.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50651 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-

3702_en.htm 

Παράταση ιρλανδικού κα-

θεστώτος – προβληματικές 

ΜΜΕ –  Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και 

αναδιάρθρωση μη χρηματο-

πιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014 - 2020 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

η παράταση του καθεστώ-

τος ενισχύσεων, ύψους 10 

εκατομμυρίων ευρώ για τη 

διευκόλυνση της αναδιάρ-

θρωσης των ΜΜΕ που αντι-

μετωπίζουν οικονομικές δυ-

σκολίες στην Ιρλανδία είναι 

σύμφωνη με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβλη-

ματικών επιχειρήσεων 2014 

- 2020. Το αρχικό καθεστώς 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

στις 30 Νοεμβρίου 2017. Η 

παράταση του καθεστώτος 

θα επιτρέψει τη χορήγηση 

προσωρινής στήριξης αναδι-

άρθρωσης με τη μορφή δα-

νείων σε ΜΜΕ που αντιμετω-

πίζουν οικονομικές δυσκο-

λίες ή βρίσκονται σε οξεία 

ανάγκη ρευστότητας. Η πα-

ράταση, όπως και το αρχικό 

καθεστώς, θα διαρκέσει 

έως το 2020 και θα είναι 

ανοικτή σε όλους τους το-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3803_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3702_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3702_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3702_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

νείς δεν μπορεί να επικαλεί-

ται την αρχή της ίσης μετα-

χείρισης σε περιπτώσεις 

χορήγησης παράνομης και 

ασυμβίβαστης ενίσχυσης. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-818/16, Netflix 

International BV και Netflix, 

Inc./ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

16.05.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προσφυγή ακυρώσεως – 

κρατικές ενισχύσεις – Γερ-

μανία – ενίσχυση για τη χρη-

ματοδότηση της παραγωγής 

και της διανομής ταινιών – 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση συμβατή με την 

εσωτερική αγορά – κανονι-

στική πράξη – εκτελεστικά 

μέτρα – απαράδεκτο 

Νομικό Ζήτημα 

Η επιβολή τέλους σε τηλεο-

πτικούς παρόχους, εφόσον 

δεν αποδεικνύεται από τις 

προσφεύγουσες ότι θίγει 

άμεσα τα έννομα συμφέρο-

ντά τους επηρεάζοντας τη 

θέση  τους στην εσωτερική 

αγορά, δεν δικαιολογεί την 

παραδεκτή άσκηση προ-

σφυγής ακυρώσεως κατά 

απόφασης της Επιτροπής 

που ενέκρινε το σχετικό κα-

θεστώς ενισχύσεων. 

ΔΕΕ C-203/16 P, Dirk 

Andres/ Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, 28.06.2018, C-208/16 

P, République fédérale d’Al-

lemagne/ Dirk Andres και 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 28. 

06.2018, C-209/16 P, Ré-

publique fédérale d’Alle-

magne/ Lowell Financial 

Services GmbH και Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, 28.06.2018, 

C-219/16 P, Lowell Finan-

cial Services GmbH/ Ευρω-

παϊκή Επιτροπή και Répub-

lique fédérale d’Allemagne, 

28.06.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – γερμα-

νική φορολογική νομοθεσία 

– ρήτρα εξυγίανσης –  μετα-

φορά ζημιών σε επόμενα 

φορολογικά έτη – προσφυγή 

ακυρώσεως – παραδεκτό –  

επιλεκτικός χαρακτήρας – 

καθορισμός του πλαισίου 

αναφοράς – νομικός χαρα-

κτηρισμός των πραγματικών 

περιστατικών – υποχρέωση 

αιτιολόγησης 

Νομικό Ζήτημα 

Για να κριθεί ο επιλεκτικός 

χαρακτήρας ενός φορολογι-

κού μέτρου, είναι απαραίτη-

το να οριοθετηθεί πρώτα το 

πλαίσιο αναφοράς εντός του 

οποίου εντάσσεται το επίμα-

χο μέτρο. Το αποφασιστικό 

κριτήριο δεν μπορεί να είναι 

η χρησιμοποιηθείσα νομοθε-

τική τεχνική, δηλαδή το γε-

γονός ότι οι κρίσιμες ρυθμί-

σεις θεσπίστηκαν με ειδικό 

νομοθέτημα και δεν εντάσ-

σονται στο ευρύτερο νομο-

θετικό πλαίσιο, αλλά οι επι-

πτώσεις του μέτρου στην 

εσωτερική αγορά. 

 
 

ΓεΔΕΕ T-160/16, Groningen 

Seaports NV / Royaume des 

Pays-Bas και Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 31.05.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατική ενίσχυση – Κάτω 

Χώρες – φοροαπαλλαγή 

υπέρ των έξι ολλανδικών 

δημόσιων λιμένων – απόφα-

ση κηρύσσουσα το καθε-

στώς ενισχύσεων ασυμβί-

βαστο με την εσωτερική  

αγορά – ίση μεταχείριση  

Νομικό Ζήτημα 

Η αρχή της ίσης μεταχείρι-

σης συνεπάγεται ότι δεν 

μπορούν να αντιμετωπίζο-

νται με διαφορετικό τρόπο 

παρόμοιες περιπτώσεις ού-

τε και να αντιμετωπίζονται 

με όμοιο τρόπο διαφορετι-

κές περιπτώσεις, εκτός εάν 

μια τέτοια αντιμετώπιση 

μπορεί να θεωρηθεί αντικει-

μενικά δικαιολογημένη. Κα-
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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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