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Ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων για χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής λόγω ζημιών από θεομηνίες
ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων – πλημμύρες – αποκατάσταση ζημιών – ζημίες
σε κτίρια από κατολισθήσεις – απαλλακτικός Κανονισμός 702/2014 – απαλλακτικός Κανονισμός 651/
2014
Βάσει των Απαλλακτικών
Κανονισμών 651/2014 και
702/2014 θεσπίστηκαν ελληνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες σε κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους,
αγροτικά κτίρια και αγροικίες εποχικής χρήσης, οι
οποίες χορηγήθηκαν από
τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αττικής
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις παρακάτω
περιπτώσεις:
α) SA.42140
Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων αφορά την Περιφέρεια Αττικής, θα έχει
διάρκεια από 26.06.2015
μέχρι και 09.12.2018 και
συνολικό προϋπολογισμό
ύψους 4,0873 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_42140

β) SA.42142
Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων αφορά τις Περιφέρειες Ηπείρου και Στερεάς
Ελλάδας, θα έχει διάρκεια
από 26.06.2015 μέχρι και
09.12.2018 και συνολικό προϋπολογισμό ύψους
1,9832 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_42142
γ) SA.42144
Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων αφορά τους Νομούς Χαλκιδικής, Έβρου, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης και
Ξάνθης, θα έχει διάρκεια
από 26.06.2015 μέχρι και
09.12.2018 και συνολικό

προϋπολογισμό 3,9222 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_42144
δ) SA.42147
Το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων αφορά τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας,
Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας, θα έχει διάρκεια από
26. 06.2015 μέχρι και
28.02. 2019 και συνολικό
προϋπολογισμό
21,9511
εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_42147
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Κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων για την καταπολέμηση
ασθενειών ζώων
κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων – καταπολέμηση
σαλμονέλας – γρίπη των
πτηνών – σμήνη ορνίθων
αναπαραγωγής – σμήνη
ορνίθων αυγοπαραγωγής –
σμήνη γαλόπουλων κρεοπαραγωγής – βοοειδή – αιγοπρόβατα – βρουκέλλωση –
σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια
βοοειδών – χοίροι - ιπποειδή
Βάσει του Απαλλακτικού Κανονισμού 702/2014 για τις
ενισχύσεις στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας,
θεσπίστηκαν κυπριακά καθεστώτα ενισχύσεων για την
καταπολέμηση ασθενειών
των ζώων, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Κύπρου, στις παρακάτω
περιπτώσεις:
α) Έλεγχος σαλμονέλας στα
σμήνη αναπαραγωγής –
SA.41705
Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα
σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, θα έχει διάρκεια από
19.06.2015 μέχρι και 31.
12.2019 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 0,03 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41705
β) Έλεγχος σαλμονέλας στα
σμήνη ορνίθων αυγοπαραγωγής – SA.41706
Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα
σμήνη ορνίθων αυγοπαρα-

γωγής, θα έχει διάρκεια από
19.06.2015 μέχρι και 31.
12.2019 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 0,04 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41706
γ) Έλεγχος σαλμονέλας στα
σμήνη γαλόπουλων κρεοπαραγωγής – SA.41708
Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ελέγχου της σαλμονέλας στα
σμήνη γαλόπουλων κρεοπαραγωγής, θα έχει διάρκεια
από 19.06.2015 μέχρι και
31.12.2019 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 0,002 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41708
δ) Επιτήρηση της γρίπης των
πτηνών – SA.41709
Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά της οργανωμένης πτηνοτροφίας και άγρια
πτηνά, θα έχει διάρκεια από
19.06.2015 μέχρι και 31.
12.2019 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 0,7 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41709
ε) Πρόγραμμα για την εκρίζωση και επιτήρηση της
βρουκέλλωσης – SA.41711

Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα εκρίζωσης και επιτήρησης βρουκέλωσης βοοειδών και αιγοπροβάτων, θα έχει διάρκεια από 19.06.2015 μέχρι
και 31.12.2015 και ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 6,1 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41711
στ) Καταπολέμηση της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας
των Βοοειδών – SA.41719
Το εν λόγω καθεστώς εντάσσεται στο Πρόγραμμα επιτήρησης της Σπογγώδους
Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών, θα έχει διάρκεια από
19.06.2015 μέχρι και 31.
12.2019 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 0,06 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41719
ζ) Επιτήρηση ασθενειών των
χοίρων – SA.41712
Το εν λόγω καθεστώς αφορά την ενίσχυση του κλάδου εκτροφής χοίρων, με
στόχο την καταπολέμηση
ασθενειών των ζώων και
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και εντάσσεται
στο Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών των χοίρων
(κλασική πανώλη, αφρικανική πανώλη, φυσαλιδώδης
νόσος και νόσος του Aujeszky). Η διάρκειά του είναι
από 19.06.2015 μέχρι και
31.12.2019 και ο συνολικός
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προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 0,02 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41712
η) Επιτήρηση ασθενειών των
ιπποειδών – SA.41726
Το εν λόγω καθεστώς αφο-

ρά την ενίσχυση του κλάδου
εκτροφής αλόγων και άλλων
ιπποειδών, με στόχο την
καταπολέμηση ασθενειών
των ζώων και επιβλαβών για
τα φυτά οργανισμών. Εντάσσεται στο Πρόγραμμα επιτήρησης ασθενειών των ιπποειδών (αφρικανική πανώλη
των ιπποειδών, λοιμώδης
αναιμία των ιπποειδών και
ιός του Δυτικού Νείλου)

και έχει διάρκεια από
19.06.2015
μέχρι
και
31.12.2019, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 0,01 εκατ.
ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41726

Παράταση του κυπριακού καθεστώτος παροχής εγγυήσεων –
SA.42080
Κύπρος – τραπεζικά ιδρύματα – καθεστώς παροχής
κρατικών εγγυήσεων – έκτη
παράταση
Στις 13/07/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε
να μην προβάλει αντιρρήσεις στο αίτημα των κυπριακών αρχών για χορήγηση
της έκτης κατά σειρά παράτασης στο καθεστώς παροχής κρατικών εγγυήσεων

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, κρίνοντας
συμβατό με την εσωτερική
αγορά το εν λόγω κάθεστώς, σύμφωνα με το άρθρο
107 παρ. 3 στοιχ. β) ΣΛΕΕ. Η
παραπάνω παράταση του
καθεστώτος θα διαρκέσει
από 13.07.2015 έως 31.12.
2015.

θεί με αριθμό υπόθεσης
SA.42080 στον διαδικτυακό
τόπο για τον ανταγωνισμό,
αφού διευθετηθούν τυχόν
ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_42080

Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευ-

Τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της αυστριακής τράπεζας
ÖVAG – SA.31883
Αυστρία – τραπεζικός τομέας – αναδιάρθρωση – μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
– απουσία κρατικής ενίσχυσης
Στις 02/07/2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι
το
τροποποιημένο
σχέδιο αναδιάρθρωσης της
Österreichische
Volksbanken AG (ÖVAG) και της
Volksbanken-Verbund
(Verbund) είναι σύμφωνο με
τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων. Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα
οδηγήσουν σε ριζική αναδιάρθρωση του αυστριακού
τραπεζικού τομέα, έτσι ώστε

να τον καταστήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμο χωρίς ανάγκη για περαιτέρω
κρατική ενίσχυση. Οι εν λόγω αλλαγές κρίθηκαν απαραίτητες μετά από τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, στο πλαίσιο
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, ότι θα υπήρχε
κεφαλαιακό έλλειμμα στην
ÖVAG.
Σημειωτέον ότι ο αυστριακός τραπεζικός τομέας συγκροτείται από ένα κεντρικό
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
την ÖVAG, ενώ η Volksbanken-Verbund είναι ένα
σύστημα κοινής οικονομικής
ευθύνης και μεταφοράς
ρευστότητας ανάμεσα στην

ÖVAG και τις 51 ανεξάρτητες αυστριακές τράπεζες
πρώτης βαθμίδας. Οι τράπεζες πρώτης βαθμίδας κατέχουν το 51.6% της ÖVAG,
ενώ το αυστριακό κράτος το
43,3%. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κεφαλαιακό έλλειμμα, η ÖVAG από
κοινού με τις 51 αυστριακές
τράπεζες αποφάσισαν να
προχωρήσουν σε μια δομική
μετατροπή του αυστριακού
τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της ÖVAG,
ως κεντρικού οργανισμού
της Verbund, θα μεταφέρονταν σε μια τράπεζα πρώτης
βαθμίδας, την Volksbank

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 4/2015

Wien-Baden. Ταυτόχρονα,
τα εναπομείναντα λιγότερο σημαντικά περιουσιακά
στοιχεία θα μεταφέρονταν,
προκειμένου να εκκαθαριστούν,
στην
τράπεζα
«Immigon», η οποία κατόπιν
θα έπαυε να λειτουργεί ως
τράπεζα. Εν συνεχεία, οι 51
τράπεζες πρώτης βαθμίδας
θα συγχωνεύονταν σε 10
μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία θα ευθύνονταν απεριόριστα για τις
υποχρεώσεις της Verbund
και της ÖVAG.

παραπάνω τροποποιημένο
σχέδιο
αναδιάρθρωσης,
σύμφωνα με τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων της
ΕΕ για την αναδιάρθρωση
των τραπεζών κατά την
οικονομική κρίση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
νέος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που θα δημιουργούνταν θα ήταν σε θέση να
επιστρέψει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ως ένα
πιο μικρό και πιο ευέλικτο
σχήμα, χωρίς επιπλέον κρατικούς πόρους.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το

Η μη εμπιστευτική εκδοχή

της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.31883 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155302_en.htm

Ενίσχυση για την εκκαθάριση της τράπεζας Banca Romagna
Cooperativa – SA.41924
Ιταλία – συνεταιριστική τράπεζα – καθεστώς εκκαθάρισης – κρατική ενίσχυση
Στις 18/07/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης από το ιταλικό κράτος
υπέρ της μικρής ιταλικής
συνεταιριστικής τράπεζας
«Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo
Romagna
Centro
e
Macerone»
(Banca
Romagna Cooperativa) ήταν
σύμφωνη με τους κανόνες
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.
Η ως άνω συνεταιριστική
τράπεζα λειτουργούσε με
ειδική διοίκηση από το
2013 και τέθηκε σε κάθεστώς εκκαθάρισης από τις
ιταλικές αρχές την 17.07.

2015, σύμφωνα με το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο. Τα
στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού της, συμπεριλαμβανομένων και των
καταθέσεων, μεταβιβάστηκαν στην Banca Sviluppo,
μέλος του Ομίλου ICCREA.
Οι μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες θα επέστρεφαν,
έτσι, στη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα μέσω του νέου
τραπεζικού οργανισμού. Το
μέτρο που κοινοποιήθηκε
από την Ιταλία προέβλεπε
ότι το υποχρεωτικό σύστημα
εγγυήσεως καταθέσεων από
το ιταλικό κράτος θα κάλυπτε, πέρα από τις καταθέσεις, και την αρνητική διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού που μεταφέρθηκαν.
Η Επιτροπή έκρινε ότι η εν

λόγω ενίσχυση ήταν συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ
περί κρατικών ενισχύσεων
και ειδικότερα με την Τραπεζική Ανακοίνωση του
2013.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.41924 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155403_en.htm

Υποχρέωση ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων από την
EDF – SA.13869
Γαλλία – εταιρία ηλεκτρισμού – παράνομες φορολογικές ελαφρύνσεις – διαταγή ανάκτησης

Στις 22/07/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η
γαλλική εταιρία ηλεκτρισμού
EDF, η οποία αποτελεί τον
κύριο πάροχο ηλεκτρικής

ενέργειας στη Γαλλία, επωφελήθηκε από φορολογικές
ελαφρύνσεις ασυμβίβαστες
με τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων.
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Ειδικότερα, το 1997 το γαλλικό κράτος δεν εισέπραξε
φόρο από την EDF, διότι της
είχε χορηγηθεί αδικαιολόγητα απαλλαγή λόγω ενσωματώσεως στο κεφάλαιο. Αυτή
η φορολογική ελάφρυνση
συνιστούσε αδικαιολόγητο
οικονομικό πλεονέκτημα σε
βάρος των ανταγωνιστριών
επιχειρήσεων της EDF και,
κατά συνέπεια, προκάλεσε
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η στρέβλωση, η EDF όφειλε να
επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο, από τον
οποίο απαλλάχτηκε. Ωστόσο, η σχετική απόφαση της
Επιτροπής ακυρώθηκε από
το Δικαστήριο και η Επιτρο-

πή κίνησε εκ νέου το 2013
τη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να διαπιστώσει αν
η απώλεια φορολογικών
εσόδων για το γαλλικό κράτος, την οποία συνεπάγονταν οι φοροαπαλλαγές που
δόθηκαν στην EDF, ήταν
σύμφωνη με το κριτήριο του
ιδιώτη επενδυτή.
Η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι επρόκειτο
για κρατική ενίσχυση που
ενδυνάμωσε τη θέση της
EDF σε βάρος των ανταγωνιστών της, χωρίς να εξυπηρετείται ταυτόχρονα κάποιος σκοπός κοινού ενδιαφέροντος. Επομένως, η ενίσχυση είναι ασυμβίβαστη με
την εσωτερική αγορά και η

EDF οφείλει να την επιστρέψει στο γαλλικό κράτος.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.13869 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155424_en.htm

Σταθερή ζεύξη οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών Fehmarn Belt
– SA.39078
Δανία – Γερμανία – σταθερή
ζεύξη οδικών – σιδηροδρομικών μεταφορών – σύνδεση Κεντρικής Ευρώπης και
Σκανδιναβίας
Η Δανία κοινοποίησε στην
Επιτροπή επενδυτικό σχέδιο
χρηματοδότησης για τον
σχεδιασμό, την κατασκευή
και τη λειτουργία τόσο της
σταθερής ζεύξης οδικώνσιδηροδρομικών
μεταφορών όσο και των οδικών και
σιδηροδρομικών συνδέσεων
στη Δανία. Το συνολικό κόστος του ως άνω σχεδίου
εκτιμάται στα 8,7 εκατομμύρια ευρώ, μέρος των οποίων
θα χρηματοδοτηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
προγράμματος Connecting
Europe Facility.
Με την από 23/07/2015
απόφασή της, η Επιτροπή
έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητο να αποφανθεί σχετικά
με το εάν τα μέτρα κρατικής
χρηματοδότησης που θε-

σπίστηκαν υπέρ της Femern
A/S για τον σχεδιασμό, την
κατασκευή και λειτουργία
της σταθερής ζεύξης οδικών
– σιδηροδρομικών μεταφορών Fehmarn Belt αποτελούσαν κρατική ενίσχυση
κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ, διότι, σε κάθε
περίπτωση, αυτά ήταν σύμφωνα με τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων, εφόσον συνέβαλαν στην υλοποίηση ενός σημαντικού
σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος.
Περαιτέρω και ειδικότερα
για τις χερσαίες σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις
στη Δανία, δηλαδή στις οδικές και σιδηροδρομικές
συνδέσεις που οδηγούν στη
σταθερή ζεύξη οδικώνσιδηροδρομικών
μεταφορών Fehmarn Belt στη δανική πλευρά, η Επιτροπή
έκρινε ότι δεν συνιστούν
κρατικές ενισχύσεις, διότι
εντάσσονται στο ενιαίο δη-

μόσιο δίκτυο μεταφορών
της Δανίας και η κρατική
χρηματοδότηση μιας τέτοιας γενικής υποδομής δεν
είναι ικανή ούτε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό
ούτε να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.
39078 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155433_en.htm
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Κρατική χρηματοδότηση για την επέκταση του λιμανιού του Calais
– SA.39688
Γαλλία – λιμάνι Calais – κατασκευή νέου τερματικού
σταθμού – κρατική χρηματοδότηση – κρατική ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά – άρθρο 107 παρ.
3 στοιχ. γ’ ΣΛΕΕ
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή με
την από 02/07/2015 απόφασή της εκτίμησε ότι η
κρατική
χρηματοδότηση,
ύψους 270 εκατομμυρίων
ευρώ, για την κατασκευή
νέου τερματικού σταθμού
στο λιμάνι Calais είναι συμβιβάσιμη ενίσχυση, εφόσον
προάγει τους σκοπούς της
Ένωσης στον τομέα των μεταφορών, χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο του
2015, οι γαλλικές αρχές
εξέφρασαν την επιθυμία
τους να χρηματοδοτήσουν
ένα σχέδιο επέκτασης του
λιμανιού του Calais, με τη
συμμετοχή τόσο του γαλλι-

κού δημοσίου όσο και των
τοπικών αρχών στην περιοχή Pas-de-Calais, καθώς ο
φορέας εκμετάλλευσης του
λιμανιού δεν μπορούσε να
αναλάβει εξ ολοκλήρου το
κόστος μιας τέτοιας επένδυσης. Το σχέδιο περιελάμβανε την κατασκευή ενός νέου
τερματικού σταθμού που θα
εξυπηρετούσε καλύτερα τις
θαλάσσιες μεταφορές στο
στενό της Μάγχης.
Η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η κρατική
χρηματοδότηση ήταν περιορισμένη στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, προκειμένου
να καταστήσει δυνατή την
επένδυση. Επιπλέον, η ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού θα ήταν επίσης
περιορισμένη,
δεδομένων
των προβλέψεων για την
ανάπτυξη της κυκλοφορίας
και του γεγονότος ότι τόσο
το Eurotunnel όσο και τα
υπόλοιπα λιμάνια της περιοχής θα συνέχιζαν να ασκούν
τις δραστηριότητές τους

που είναι ανταγωνιστικές
προς το λιμάνι του Calais.
Επομένως, η Επιτροπή έκρινε ότι οι θετικές συνέπειες
του παραπάνω επενδυτικού
σχεδίου θα αντιστάθμιζαν
πιθανές στρεβλώσεις στον
ανταγωνισμό λόγω της υπό
εξέταση ενίσχυσης, η οποία
κρίθηκε συμβιβάσιμη βάσει του άρθρου 107 παρ. 3
στοιχ. γ’ ΣΛΕΕ.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.39688 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155301_en.htm

Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου στην Πολωνία – SA.39050
Πολωνία – κατασκευή εννέα
έργων φυσικού αερίου –
κρατική επένδυση – Ενεργειακή Ένωση
Η Επιτροπή έκρινε με την
από 17/07/2015 απόφασή
της ότι τα σχέδια της Πολωνίας για χορήγηση ενίσχυσης, ύψους 758 εκατ. ευρώ,
σχετικά με εννέα έργα φυσικού αερίου είναι σύμφωνα
με τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων. Το
συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.191,6
εκατομμύρια ευρώ, εκ των
οποίων 758 εκατομμύρια
ευρώ συνιστούν κρατική

χρηματοδότηση, η οποία
καλύπτει το 64% του συνολικού κόστους. Η εν λόγω
κρατική
χρηματοδότηση
προέρχεται από Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υπό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομής και Περιβάλλοντος
2014-2020, οι πόροι του
οποίου θεωρούνται κρατικοί
πόροι. Το υπόλοιπο κόστος
θα καλυφθεί από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς GAZ-System.
Τα εν λόγω σχέδια κατάσκευής αγωγών φυσικού
αερίου θα συνεισφέρουν

στην οικοδόμηση μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης, αυξάνοντας τη δυναμικότητα διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Πολωνίας και των γειτονικών
χωρών, εξαλείφοντας τα
προβλήματα συμφόρησης
και ενδυναμώνοντας το πολωνικό δίκτυο μεταφοράς
φυσικού αερίου. Η Επιτροπή
σημείωσε ότι η κρατική χρηματοδότηση για τα εννέα
σχέδια προωθεί σκοπούς
κοινού ενδιαφέροντος, σε
συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές
ενισχύσεις, και ιδίως τις Κατευθυντήριες Γραμμές για
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την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ενέργεια του
2014.
Επίσης, αποδείχθηκε ότι τα
εν λόγω σχέδια δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν
χωρίς κρατική χρηματοδότηση, καθώς μια χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε εις βάθος ότι τα αναμενόμενα έσοδα της GAZSystem από τη χρήση των
νέων υποδομών φυσικού
αερίου θα ήταν ανεπαρκή,
για να καλύψουν το κόστος
των επενδύσεων για τα εν-

νέα έργα υποδομής αερίου
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 25 ετών. Αν το συνολικό επενδυτικό κόστος έπρεπε να χρηματοδοτηθεί μόνο
από ίδιους πόρους της GAZSystem, αυτό θα είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση του
μέσου όρου του τιμολογίου
μεταφοράς κατά 22,34%,
γεγονός που θα καθιστούσε
τη λύση αυτή μη βιώσιμη.

τικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155403_en.htm

Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.39050 στο μητρώο κρα-

Εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών στην Τσεχία – SA.39720
Τσεχία – εργοστάσιο παραγωγής ελαστικών – κρατική
επένδυση – περιφερειακή
ανάπτυξη
Με την από 23/07/2015
απόφασή της, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έκρινε ότι η χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης, ύψους περίπου 117
εκατομμυρίων ευρώ, στην
εταιρία Nexen Tire Corporation Czech s.r.o (Nexen) για
την κατασκευή εργοστασίου
παραγωγής ελαστικών στην
πόλη Žatec της Τσεχίας είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών
ενισχύσεων, διότι προάγει
την περιφερειακή ανάπτυξη,
χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στον
ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς.
Ειδικότερα, η τσεχική
βέρνηση, προκειμένου
στηρίξει την κατασκευή
ανωτέρω εργοστασίου

κυνα
του
πα-

ραγωγής ελαστικών, κοινοποίησε μέτρα ενισχύσεων
συνολικού ύψους 116,8
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
39,7 εκατ. ευρώ αποτελούσαν άμεση επιχορήγηση,
10,1 εκατ. ευρώ επιχορήγηση για θέσεις εργασίας και
περίπου 67 εκατ. ευρώ θα
προκύψουν από φοροελαφρύνσεις υπέρ της Nexen.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το
εν λόγω επενδυτικό σχέδιο
σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις
Περιφερειακές Ενισχύσεις
2007-2013 και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους κανόνες για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Δεδομένου ότι,
ακόμα και μετά την επένδυση, οι μετοχές και η δυνατότητα παραγωγής της Nexen
παρέμειναν κάτω από συγκεκριμένα κατώτατα όρια,
η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η θετική
συνεισφορά των θεσπιζόμε-

νων μέτρων στην περιφερειακή ανάπτυξη υπερτερεί
έναντι πιθανών στρεβλώσεων που αυτά μπορεί να
προκαλέσουν στον ανταγωνισμό.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης
SA.39720 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155435_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΓεΔΕΕ Τ-425/04 RENV, T444/04 RENV, 02.07.2015,
Γαλλία/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
μέτρα στήριξης της France
Telecom – οίκοι αξιολόγησης
– αναγγελία της διάθεσης
προκαταβολής μετόχου –
δημόσιες δηλώσεις της γαλλικής κυβέρνησης για τη στήριξη δημόσιας επιχείρησης –
δυνητική επιβάρυνση κρατικών πόρων – κριτήριο ιδιώτη
επενδυτή – συνθήκες οικονομίας της αγοράς

Νομικό ζήτημα
Η Επιτροπή εσφαλμένα έλαβε υπόψη, για την εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη
επενδυτή, την κατάσταση
της αγοράς πριν αυτή επηρεαστεί από δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών
και όχι την πραγματικά επικρατούσα κατάσταση κατά
τη θέσπιση των μέτρων ενίσχυσης

ΔΕΕ C-63/14, 09.07.2015,
Επιτροπή/Γαλλία
Λέξεις κλειδιά
παράβαση κράτους μέλους
– υποχρέωση ανάκτησης –
απόλυτη αδυναμία ανάκτησης – προσφυγή – παροχή
δημόσιας υπηρεσίας – θαλάσσιες συγκοινωνίες –
αντιστάθμιση για υπηρεσία
συμπληρωματική προς τη
βασική
Νομικό ζήτημα
Η επίκληση απόλυτης αδυναμίας ανάκτησης παράνομων ενισχύσεων λόγω ενδεχόμενης κοινωνικής αναταραχής ευσταθεί, εάν το
κράτος αποδείξει ότι κατά
την αντιμετώπιση της κοινωνικής αναταραχής δεν
μπορεί να διατηρήσει τη
δημόσια τάξη με τα μέσα
που διαθέτει

ΔΕΕ C-39/14, 16.07.2015,
BVVG
Bodenverwertungsund-verwaltungs GmbH
Λέξεις κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
έννοια κρατικής ενίσχυσης
– πώληση αγροτικών ακινήτων από δημόσιες αρχές –
προσφερόμενη τιμή προδήλως δυσανάλογη σε σχέση
με την αγοραία – άρνηση
έγκρισης της αγοραπωλησίας βάσει εθνικής ρύθμισης – οικονομικό πλεονέκτημα
Νομικό ζήτημα
Εθνική ρύθμιση, που απαγορεύει σε δημόσια αρχή, την
πώληση ακινήτου στην υψηλότερη προσφερόμενη τιμή,
δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, εφόσον η εφαρμογή της
επιτρέπει τη διαμόρφωση
μιας τιμής η οποία να είναι
σύμφωνη με την αγοραία
τιμή του ακινήτου
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Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή,
που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο Υπουργείο
Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς νομική υποστήριξη, προκειμέ-

νου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι νόμιμες και σύμφωνες με το
ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο στόχο να αποτρέπεται ο
κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων.

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

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 551 02 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 486947, Fax: 2310 476105
e-mail: moke@cieel.gr
http://moke.cieel.gr

