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Κώδικας βέλτιστων πρακτικών                 

για έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων από 

την Επιτροπή 

μεθόδων εργασίας της Επι-

τροπής συνεχίζονται στο 

πλαίσιο του Πολυετούς Δη-

μοσιονομικού Πλαισίου 

2021-2027. Η Επιτροπή 

πρότεινε την απλοποίηση 

των διαδικασιών χορήγησης 

ενισχύσεων με τη συχρημα-

τοδότηση της ΕΕ και των 

κρατών μελών μέσω της 

αναθεώρησης του ΓΑΚ. Αυ-

τό συμπληρώνει τη μεταρ-

ρύθμιση για εκσυγχρονισμό 

των κρατικών ενισχύσεων, η 

οποία έχει ήδη διασφαλίσει 

ότι το 97% των κρατικών 

ενισχύσεων μπορεί να υλο-

ποιηθεί χωρίς καμία εμπλο-

κή της Επιτροπής. 

Ο Κώδικας Βέλτιστων Πρα-

κτικών για τον έλεγχο των 

Νέος Κώδικας Βέλτιστων 

Πρακτικών – έλεγχος κρατι-

κών ενισχύσεων – αποτελε-

σματικότητα – διαφάνεια – 

προβλεψιμότητα  

Κατά τα τελευταία έτη, η 

Επιτροπή εφάρμοσε σημα-

ντικές μεταρρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό των κρα-

τικών ενισχύσεων, ώστε να 

βοηθήσει τα κράτη μέλη να 

χορηγούν γρήγορα κρατικές 

ενισχύσεις που προωθούν 

τις επενδύσεις, την οικονομι-

κή ανάπτυξη και τη δημι-

ουργία θέσεων εργασίας.  

Αυτές οι προσπάθειες για 

εκσυγχρονισμό των κανόνων 

της ΕΕ για τις κρατικές ενι-

σχύσεις και τη βελτίωση των 
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κατά τις νυχτερινές ώρες, 

όταν η μείωση της παραγω-

γής ηλιακής ενέργειας συ-

μπίπτει με την αυξανόμενη 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργει-

ας. Για τον περιορισμό του 

κόστους, ο ΑΔΜΗΕ θα επιλέ-

ξει τους παραγωγούς ευέ-

λικτης ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω ανταγωνιστικών δη-

μοπρασιών, με μέγιστο προ-

σφερόμενο όγκο για τη συμ-

μετοχή στο διαγωνισμό τα 

4.500 MW. Το μέτρο θα 

εφαρμοστεί μέχρι το τέλος 

Eλληνικός μηχανισμός – ευέ-

λικτη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 – 

2020 

Στο πλαίσιο αυτού του μηχα-

νισμού, οι παραγωγοί ευέ-

λικτης ηλεκτρικής ενέργει-

ας, όπως οι σταθμοί ηλε-

κτροπαραγωγής φυσικού 

αερίου, οι υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί και, σε ένα δεύτερο 

στάδιο, οι φορείς ζήτησης 

απόκρισης και αποθήκευ-

σης μπορούν να λάβουν 

αποζημίωση, για να είναι 

διαθέσιμοι για την παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας ή, 

στην περίπτωση παρόχων 

ζήτησης απόκρισης, για να 

είναι έτοιμοι να μειώσουν 

την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτή η ευελιξία 

στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας θα επιτρέψει στον 

ΑΔΜΗΕ να αντιμετωπίσει τη 

μεταβλητότητα της παραγω-

γής και της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως 

Έγκριση ελληνικού μηχανισμού παραγωγής ευέλικτης ηλεκτρικής 

ενέργειας – SA. 50152 

σεις, όπως έργα που υπο-

στηρίζουν την κατασκευή 

και την αναβάθμιση της  

υποδομής μεταφορών, 

- πώς η Επιτροπή μπορεί να 

αποκτήσει σχετικές πληρο-

φορίες απευθείας από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές ή 

επιχειρήσεις, χρησιμοποιώ-

ντας εργαλεία πληροφόρη-

σης της αγοράς, 

- πώς συνεργάζεται η Επι-

τροπή με τα κράτη μέλη για 

την αξιολόγηση και τον έλεγ-

χο των μέτρων κρατικής ενί-

σχυσης, και 

- πώς η Επιτροπή χειρίζεται 

τις καταγγελίες για κρατικές 

ενισχύσεις μετά από τις αλ-

λαγές στον Κανονισμό για 

τις κρατικές ενισχύσεις. 

Ο Κώδικας έχει συζητηθεί 

εκτενώς με τα κράτη μέλη 

και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το κείμενο του κώδικα βέλ-

τιστων πρακτικών για τον 

έλεγχο των κρατικών ενισχύ-

σεων διατίθεται στον ιστότο-

πο της Επιτροπής. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

4544_en.htm 

κρατικών ενισχύσεων παρέ-

χει καθοδήγηση σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο η 

Επιτροπή, τα κράτη μέλη και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι φο-

ρείς συνεργάζονται στις δια-

δικασίες κρατικών ενισχύ-

σεων. Αυτό καλύπτει, για 

παράδειγμα, τον τρόπο με 

τον οποίο εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότερη εξέτα-

ση των περιπτώσεων περί-

πλοκων κρατικών ενισχύ-

σεων, τον τρόπο με τον οποί-

ο παρακολουθούνται οι κα-

ταγγελίες για κρατικές ενι-

σχύσεις και τον έλεγχο του 

τρόπου με τον οποίο τα κρά-

τη μέλη εφαρμόζουν μέτρα 

κρατικών ενισχύσεων στην 

πράξη. 

Ο Κώδικας των Βέλτιστων 

Πρακτικών εξηγεί πώς διε-

ξάγονται οι διαδικασίες κρα-

τικών ενισχύσεων και καθο-

ρίζει τα μέτρα που λαμβάνει 

η Επιτροπή για να αυξήσει 

την ταχύτητα, τη διαφάνεια 

και την προβλεψιμότητα αυ-

τών των διαδικασιών. Ειδικό-

τερα, περιλαμβάνει οδηγίες 

σχετικά με το: 

- πώς θα επικοινωνήσει η 

Επιτροπή με τις αρχές των 

κρατών μελών και θα πα-

ράσχει καθοδήγηση πριν 

από την επίσημη κοινοποίη-

ση των μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης, 

- πώς οι αρχές των κρατών 

μελών μπορούν να εφαρμό-

σουν μέτρα τα οποία είναι 

απίθανο να στρεβλώσουν 

τον ανταγωνισμό, χωρίς επί-

σημη κοινοποίηση στην Επι-

τροπή, 

- πώς η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη θα συνεργα-

στούν, για να διευκολύνουν 

τη διεκπεραίωση των υποθέ-

σεων κρατικών ενισχύσεων, 

επιτρέποντας στα κράτη 

μέλη να ενημερώνουν την 

Επιτροπή για το ποιες περι-

πτώσεις θεωρούν ως επεί-

γουσες και θα πρέπει να 

εξεταστούν κατά προτεραιό-

τητα, 

- πώς η Επιτροπή διατηρεί 

ένα δίκτυο συντονιστών σε 

κάθε χώρα για καθημερινές 

επαφές με κάθε κράτος 

μέλος, ώστε να παρέχει άμε-

ση υποστήριξη για την αντι-

μετώπιση ζητημάτων που 

ανακύπτουν, 

- πώς συνεργάζεται η Επι-

τροπή με τα κράτη μέλη, 

μεταξύ άλλων για το πώς θα 

εξετάζονται νέες, πολύπλο-

κες ή επείγουσες περιπτώ-
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Έγκριση μειώσεων τελών ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία – SA. 

36511 

από τη Γαλλία να ανακτήσει 

το λοιπό μέρος των μειώ-

σεων, ύψους λιγότερο από 

50 εκατομμύρια ευρώ, κα-

θώς κρίθηκαν παράνομες 

και ασυμβίβαστες ενισχύ-

σεις σύμφωνα  με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 – 2020. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.36511 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-

4761_en.htm 

Γαλλία – τέλη ηλεκτρικής 

ενέργειας – μεγάλοι κατανα-

λωτές – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 – 

2020 

Στη Γαλλία, κάθε καταναλω-

τής ηλεκτρικής ενέργειας 

πρέπει να καταβάλει ένα 

γενικό τέλος για την κατανά-

λωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

τη λεγόμενη «συνεισφορά 

στη δημόσια υπηρεσία ηλε-

κτρισμού (CSPE)». Το τέλος 

CSPE χρησιμοποιείται για  

τη χρηματοδότηση μέτρων, 

όπως η στήριξη των ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας, η 

συμπαραγωγή υψηλής από-

δοσης, η εξισορρόπηση των 

δασμών και η εφαρμογή του 

κοινωνικού τιμολογίου για 

την ηλεκτρική ενέργεια. Η 

Γαλλία έχει θεσπίσει ένα 

καθεστώς για τη μείωση του 

τέλους CSPE για τις μεγάλες 

εταιρείες που καταναλώ-

νουν ηλεκτρική ενέργεια, 

προκειμένου να διατηρηθεί 

η διεθνής τους ανταγωνιστι-

κότητα, το οποίο όμως δεν 

είχε κοινοποιήσει στην Επι-

τροπή. Μετά από σχετική 

καταγγελία και επίσημη δια-

δικασία έρευνας, η Επιτρο-

πή ενέκρινε το μεγαλύτερο 

μέρος των μειώσεων κατα-

βολής του τέλους CSPE που 

χορήγησε η Γαλλία στις επι-

χειρήσεις ηλεκτροσυγκολλή-

σεων μεταξύ 2003 και 

2015 σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

το περιβάλλον και την ενέρ-

γεια 2014 – 2020. Τα μέ-

τρα αυτά συνέβαλαν στην 

εξυπηρέτηση των στόχων 

της ΕΕ για το κλίμα και την 

ενέργεια χωρίς να προκαλεί-

ται στρέβλωση του ανταγω-

νισμού στην ενιαία αγορά. 

Ωστόσο, η Επιτροπή ζήτησε 

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

4744_en.htm 

του 2019. Η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι το καθεστώς 

είναι σύμφωνο με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 – 2020 και θα επιτρέ-

ψει την ομαλή μετάβαση 

προς μια αναμορφωμένη 

αγορά ηλεκτρικής ενέργει-

ας, την οποία η Ελλάδα δε-

σμεύεται να εφαρμόσει στο 

πλαίσιο του προγράμματος 

στήριξης του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας, 

περιορίζοντας ταυτόχρονα 

τις στρεβλώσεις του ανταγω-

νισμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50152 στο Μητρώο Κρα-

Έγκριση τριών μέτρων στήριξης για ΑΠΕ στη Δανία – SA. 49918, 

50715, 50717 

για την υποστήριξη των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας: 

Το πρώτο καθεστώς αφορά 

ένα πολυτεχνολογικό πρό-

γραμμα για τοποθέτηση χερ-

σαίων και υπεράκτιων ανε-

μογεννητριών και ηλιακών 

εγκαταστάσεων, με προϋπο-

Δανία – ΑΠΕ – καθεστώτα 

στήριξης παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 

Η Δανία έχει ως στόχο να 

εξασφαλίζει το 50% της κα-

τανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας έως το 2030 και να κα-

ταστεί ανεξάρτητη από τα 

ορυκτά καύσιμα έως το 

2050. Σύμφωνα με τον στό-

χο αυτόν, οι δανικές αρχές 

θα εφαρμόσουν τρία μέτρα 
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φωνα με τους περιβαλλοντι-

κούς στόχους της ΕΕ, ενώ 

ελαχιστοποιείται οποιαδήπο-

τε στρέβλωση του ανταγω-

νισμού που προκαλείται από 

την κρατική χρηματοδότη-

ση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τους αριθμούς υπόθε-

σης SA.49918, 50715, 

50717 στο Μητρώο Κρατι-

κών Ενισχύσεων στον ιστότο-

πο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5042_en.htm 

λογισμό 842 εκατομμύρια 

DKK (112 εκατομμύρια ευ-

ρώ). Οι δικαιούχοι της ενί-

σχυσης θα επιλεγούν μέσω 

δύο διαγωνισμών που θα 

διεξαχθούν το 2018 και το 

2019, με τις διαφορετικές 

τεχνολογίες να ανταγωνίζο-

νται μεταξύ τους. Οι δικαι-

ούχοι θα προσφέρουν την 

ηλεκτρική τους ενέργεια 

στην αγορά και θα λάβουν 

στήριξη υπό μορφή  πριμο-

δότησης “premium” στην 

τιμή αγοράς. 

Το δεύτερο μέτρο αφορά 

ένα καθεστώς ενισχύσεων 

για ανάπτυξη έργων δοκι-

μών και επίδειξης αιολικής 

ενέργειας σε χερσαίο έδα-

φος, εκτός των δύο υφιστά-

μενων εθνικών κέντρων δο-

κιμών για μεγάλες ανεμογε-

ννήτριες, με προβλεπόμενο 

προϋπολογισμό 200 εκατομ-

μύρια DKK (27 εκατομμύρια 

ευρώ). Το τρίτο καθεστώς 

είναι στην ουσία ένα μετα-

βατικό καθεστώς ενισχύ-

σεων για αιολική ενέργεια 

στην ξηρά, με προϋπολογι-

σμό 40 εκατομμύρια DKK (5 

εκατομμύρια ευρώ). 

Η κρατική χρηματοδότηση 

για τα τρία καθεστώτα θα 

χορηγηθεί για περίοδο 20 

ετών από τη στιγμή της σύν-

δεσης στο δίκτυο. Η Επιτρο-

πή αποφάνθηκε ότι τα τρία 

δανικά καθεστώτα είναι 

σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014 και θα ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη υπεράκτιων 

και χερσαίων αιολικών και 

ηλιακών τεχνολογιών. Τα με-

τρα θα βοηθήσουν τη Δανία 

να αυξήσει το ποσοστό της 

ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ανανεώσι-

μες πηγές ενέργειας, σύμ-

Έγκριση πολωνικού καθεστώτος συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής 

απόδοσης – SA. 50305 

2014, καθώς θα συμβάλει 

στην επίτευξη των ενεργεια-

κών και περιβαλλοντικών 

στόχων της ΕΕ χωρίς αδικαι-

ολόγητη στρέβλωση του  

ανταγωνισμού στην εσωτερι-

κή αγορά. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50305 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-

4981_en.htm 

Πολωνία – στήριξη συμπα-

ραγωγής υψηλής απόδοσης 

– Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014 

Η Επιτροπή ενέκρινε τα σχέ-

δια της Πολωνίας να συμπε-

ριλάβει στο υφιστάμενο κα-

θεστώς της ένα εργοστάσιο 

συνδυασμένης παραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρι-

σμού ισχύος 600 megawatt 

στο Πλοκ, με στόχο τη στήρι-

ξη συμπαραγωγής θερμότη-

τας και ηλεκτρικής ενέρ-

γειας υψηλής απόδοσης. Η 

συμπαραγωγή αυξάνει την 

ενεργειακή απόδοση μέσω 

της ανακύκλωσης της θερ-

μότητας από την παραγωγή 

ενέργειας για άλλες χρή-

σεις, προς το συνολικό όφε-

λος του περιβάλλοντος. Το 

πολωνικό καθεστώς εγκρί-

θηκε από την Επιτροπή τον 

Σεπτέμβριο του 2016. Στο 

πλαίσιο του καθεστώτος, οι 

συνδυασμένες μονάδες πα-

ραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρικής ενέργειας λαμ-

βάνουν πιστοποιητικά για 

κάθε μεγαβάτ/ώρα ηλεκτρι-

κής ενέργειας που παρά-

γουν με συνδυασμένη παρα-

γωγή θερμότητας και ενέρ-

γειας. Αυτά τα πιστοποιητι-

κά έχουν αξία, επειδή όλοι 

οι προμηθευτές στην πολω-

νική αγορά καλούνται να 

αγοράσουν συγκεκριμένα 

πιστοποιητικά. Διαφορετικά, 

υποχρεούνται στην καταβο-

λή προστίμου. Η Επιτροπή 

αποφάνθηκε ότι η προσθή-

κη του εργοστασίου  του 

Πλοκ στο καθεστώς είναι 

σύμφωνη με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 
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ριξης αποσκοπεί στην απο-

τροπή της υπεραντιστάθμι-

σης των αυτοπρομηθευτών 

ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρησιμοποιούν υψηλής από-

δοσης συμπαραγωγή και 

είναι σύμφωνο με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49522 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-

4781_en.htm 

Γερμανία – μείωση των πρό-

σθετων επιβαρύνσεων από 

ΑΠΕ – εγκαταστάσεις απο-

δοτικής συμπαραγωγής  

υψηλής απόδοσης – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 

Ο γερμανικός νόμος για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας ("Erneuerbare Energien 

Gesetz" - EEG) παρέχει στή-

ριξη για την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας από ανα-

νεώσιμες πηγές. Η στήριξη 

αυτή χρηματοδοτείται μέσω 

πρόσθετου τέλους, το οποίο 

επιβάλλεται από τον Αύ-

γουστο του 2014 σε όλους 

τους χρήστες ηλεκτρικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανο-

μένων των χρηστών που πα-

ράγουν τη δική τους ηλε-

κτρική ενέργεια. Η Γερμανία 

χορηγεί μειώσεις στους 

χρήστες που παράγουν τη 

δική τους ηλεκτρική ενέρ-

γεια χρησιμοποιώντας συ-

μπαραγωγή, δηλαδή συνδυ-

ασμένη παραγωγή θερμότη-

τας και ηλεκτρικής ενέρ-

γειας (CHP). 

Το γερμανικό καθεστώς στή-

ριξης λαμβάνει υπόψη διά-

φορα κριτήρια, τα οποία 

επηρεάζουν την κερδοφο-

ρία του αυτοπρομηθευτή: 

την ηλεκτρική ένταση του 

τομέα στον οποίο δραστηρι-

οποιείται, την εγκατεστημέ-

νη ηλεκτρική ισχύ και τον 

αριθμό ωρών λειτουργίας 

της εγκατάστασης. Βάσει 

αυτών των κριτηρίων, το κα-

θεστώς διακρίνει διάφορες 

κατηγορίες εγκαταστάσεων 

και παρέχει ανάλογες μειώ-

σεις στο επιβαλλόμενο τέ-

λος. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το γερμανικό καθεστώς στή-

Έγκριση γερμανικού καθεστώτος για παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας – SA. 49522 

Έγκριση ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

απόβλητα – SA.47957 

αυτή θα βοηθήσει τις βιομη-

χανίες να μετατρέψουν τα 

αέρια που εκπέμπονται σε 

χώρους υγειονομικής ταφής 

σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα 

αέρια αυτά θα εξακολουθή-

σουν να εκπέμπονται από 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

σε χώρους υγειονομικής τα-

φής πριν να γίνει η σχετική 

διαλογή και θα συμβάλει 

στη μείωση των εκπομπών 

CO2 στη Γαλλία. Δεδομένου 

ότι τα αέρια αυτά θεωρού-

νται ανανεώσιμη πηγή ενέρ-

γειας, το καθεστώς που  

εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014 - 2020 θα βοηθήσει 

επίσης τη Γαλλία να αυξήσει 

Γαλλικές ενισχύσεις – παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από αέρια υγειονομικής  

ταφής – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014  

Η Γαλλία προτίθεται να ενι-

σχύσει την κατασκευή και 

τη λειτουργία νέων σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής   

ενέργειας έως και 60 MW 

από αέρια υγειονομικής τα-

φής, αλλά και τον εκσυγχρο-

νισμό ανάλογων εγκαταστά-

σεων αυτού του τύπου που 

ήδη λειτουργούν. Τα αέρια 

υγειονομικής ταφής είναι τα 

αέρια που εκπέμπονται από 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα 

τα οποία έχουν υποστεί υγει-

ονομική ταφή. Η ποσότητα 

των βιοαποδομήσιμων από-

βλήτων, που προορίζονται 

για υγειονομική ταφή, θα 

μειωθεί τα προσεχή έτη λό-

γω της σταδιακής εισαγω-

γής περαιτέρω υποχρεώ-

σεων διαλογής των αποβλή-

των στην πηγή. Για τον λόγο 

αυτόν, η συνολική δυναμικό-

τητα των νέων μονάδων που 

είναι επιλέξιμες για να λά-

βουν κρατική ενίσχυση περι-

ορίζεται στα 60 MW. Η ενί-

σχυση θα λάβει τη μορφή 

πριμοδότησης της τιμής της 

αγοράς  (“premium”) για 

σταθμούς παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας ισχύος 

500 kW ή παραπάνω, με 

αντίστοιχη πρόβλεψη τιμής 

αγοράς για μικρότερες   

εγκαταστάσεις. Η ενίσχυση 
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 αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-20-07-

2018.htm 

το ποσοστό ηλεκτρικής   

ενέργειας που παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, σύμφωνα με  

τους περιβαλλοντικούς στό-

χους της ΕΕ .  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.47957 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

Έγκριση γαλλικής ενίσχυσης για ενέργεια από παλιρροϊκά κύματα 

– SA.46874 

σε υπεραντιστάθμιση, σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014. Επι-

πλέον, το μέτρο θα προωθή-

σει τη χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές, σύμφωνα με τους 

στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ενεργειακής Ένωσης, χωρίς 

να προκαλεί αδικαιολόγητη 

στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.46874 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-

4685_en.htm 

Γαλλικό μέτρο – προώθηση 

της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από παλιρροϊκά 

κύματα – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 

Ο σταθμός Normandie Hy-

dro είναι μια εγκατάσταση 

επίδειξης για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από 

παλιρροϊκή ενέργεια. Το 

εργοστάσιο, το οποίο θα βρί-

σκεται στο Raz Blanchard, 

δυτικά της χερσονήσου Co-

tentin, στη Μάγχη, θα ανα-

πτυχθεί από την OpenHydro 

και θα λειτουργεί από την 

EDF EN. Το εργοστάσιο επί-

δειξης θα περιλαμβάνει επ-

τά τουρμπίνες με δυναμικό-

τητα παραγωγής ενέργειας 

14 MW. Οι τουρμπίνες θα 

έχουν διάμετρο στροφέα 16 

μέτρων και θα εγκαταστα-

θούν στον βυθό της θάλασ-

σας. 

Ο στόχος της κρατικής χρη-

ματοδότησης για την ανά-

πτυξη και τη λειτουργία της 

εγκατάστασης επίδειξης πα-

ραγωγής  ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από παλιρροϊκή ενέρ-

γεια του Raz Blanchard εί-

ναι αυτή η νέα τεχνολογία 

να δοκιμαστεί και να επαλη-

θεύσει τις δυνατότητες της 

παλιρροϊκής ενέργειας στη 

Γαλλία, πριν την ανάπτυξη 

σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το 

μέτρο θα διευκολύνει την 

ανάπτυξη αυτού του τύπου 

ενέργειας και θα βοηθήσει 

τη Γαλλία να επιτύχει τον 

στόχο του 2020 που έθεσε 

για την ανανεώσιμη ενέρ-

γεια. 

Η μονάδα επίδειξης θα λά-

βει ενίσχυση λειτουργίας 

αλλά και επενδυτική ενίσχυ-

ση. Μέρος της επενδυτικής 

ενίσχυσης θα καταβληθεί 

υπό μορφή επιστρεπτέων 

προκαταβολών που θα επι-

στραφούν, εάν η τεχνολογία 

είναι επιτυχής. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το μέτρο προωθεί τη διείσ-

δυση στην αγορά μιας νέας 

τεχνολογίας ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και ότι το 

επίπεδο της ενίσχυσης είναι 

αναλογικό, χωρίς να οδηγεί 

Όχι ενίσχυση η χρηματοδότηση για ζημιές από εξαγωγή φυσικού 

αερίου – SA.47866 

παρ. 1 ΣΛΕΕ. Οι ολλανδικές 

αρχές κοινοποίησαν στην 

Επιτροπή σχέδιο σύστασης 

ΜΚΟ για τη διαχείριση ακι-

νήτων που σχετίζονται με 

την επισκευή και την πώλη-

ση κτιρίων στην εν λόγω πε-

ριοχή, πράγμα που απαιτεί-

Ολλανδία – αποκατάσταση 

ζημιών που συνδέονται με 

την εξαγωγή φυσικού αε-

ρίου – όχι κρατική ενίσχυση  

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα μέτρα χρηματοδότησης 

που έχουν τεθεί σε εφαρμο-

γή από τις Κάτω Χώρες για 

την αντιστάθμιση ζημιών σε 

ακίνητα, που προκαλούνται 

από σεισμούς συνεπεία γεώ-

τρησης στον αγωγό φυσικού 

αερίου του Groningen, δεν 

συνιστούν κρατική ενίσχυση 

σύμφωνα με το άρθρο 107 
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Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.47866 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-13-07-

2018.htm 

ται, επειδή η συγκεκριμένη 

επαρχία υποφέρει από σει-

σμούς που προκαλούνται 

από την εξόρυξη αερίου στο 

αέριο Groningen. Τα τρία 

τέταρτα των δραστηριοτή-

των της ΜΚΟ θα χρηματο-

δοτηθούν από την Neder-

landse Aardolie 

Maatschapij, μια εταιρεία 

που ασχολείται με την εξό-

ρυξη φυσικού αερίου στην 

επαρχία Groningen, ενώ το 

υπόλοιπο ένα τέταρτο θα 

καλυφθεί εν μέρει από το 

κράτος μέσω χρηματοδότη-

σης, ύψους 10 εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Η Επιτροπή κα-

τέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι δραστηριότητες επι-

σκευής χρηματοδοτούνται 

τελικά από την Nederlandse 

Aardolie Maatschapij, σύμ-

φωνα με την αρχή «ο ρυπαί-

νων πληρώνει». Η κρατική 

χρηματοδότηση απλώς δι-

ασφαλίζει τη συνέχεια των 

συναλλαγών που αφορούν 

τα ακίνητα στην περιοχή, 

χωρίς να παρέχει πλεονέ-

κτημα στην Nederlandse 

Aardolie Maatschapij, και, 

συνεπώς, το μέτρο δεν συ-

νιστά κρατική ενίσχυση. 

Έγκριση ενίσχυσης για έμμεσες δαπάνες εκπομπών στο 

Λουξεμβούργο – SA.51097 

των παγκόσμιων εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου λόγω 

της μετεγκατάστασης επιχει-

ρήσεων σε χώρες εκτός της 

ΕΕ με λιγότερο αυστηρές 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51097 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-06-07-

2018.htm 

Λουξεμβούργο – καθεστώς 

– αποζημίωση εταιρειών με-

γάλης ενεργειακής κλίμακας 

– Κατευθυντήριες Γραμμές 

για εκπομπή αερίων θερμο-

κηπίου 

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για εκπομπή αερί-

ων θερμοκηπίου μετά το 

2012, ένα καθεστώς στήρι-

ξης για την αποζημίωση των 

εταιρειών μεγάλης ενεργεια-

κής κλίμακας στο Λουξεμ-

βούργο για τις υψηλότερες 

τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 

που οφείλονται στο κόστος 

έμμεσων εκπομπών στο  

πλαίσιο του συστήματος 

εμπορίας εκπομπών της ΕΕ 

(ETS). 

Το καθεστώς θα καλύψει 

την περίοδο 2017-2020, με 

συνολικό προϋπολογισμό 

έως 60 εκατομμύρια ευρώ. 

Το μέτρο ωφελεί εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται σε 

τομείς που αντιμετωπίζουν 

σημαντικό κόστος ηλεκτρι-

κής ενέργειας και οι οποίοι 

είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι 

στον διεθνή ανταγωνισμό. Η 

αποζημίωση θα χορηγηθεί 

με μερική επιστροφή του 

κόστους ηλεκτρικής ενέργει-

ας σε επιλέξιμες εταιρείες. 

Ο στόχος του μέτρου είναι 

να αποφευχθεί η αύξηση 

Έγκριση μείωσης της «πυρηνικής εισφοράς» για τους μεγάλους 

χρήστες στη Σλοβακία – SA.50877 

ναλωτές ηλεκτρικής ενέρ-

γειας. 

Από το 2019, η Σλοβακία 

προτίθεται να χορηγήσει 

μειώσεις της εισφοράς αυ-

τής σε ορισμένους μεγάλους 

βιομηχανικούς χρήστες που 

εκτίθενται στο διεθνές εμπό-

Σλοβακία – μείωση «πυρηνι-

κής εισφοράς» – μεγάλοι 

χρήστες ηλεκτρικής ενέργει-

ας – άρθρο 107 παρ. 3γ 

ΣΛΕΕ 

Το 2006, η Σλοβακία ίδρυσε 

το Εθνικό Πυρηνικό Ταμείο 

για τη χρηματοδότηση του 

κόστους παροπλισμού    

απαρχαιωμένων πυρηνικών 

σταθμών παραγωγής ενέρ-

γειας. Το Εθνικό Πυρηνικό 

Ταμείο χρηματοδοτείται με-

σω εισφοράς, η οποία κατα-

βάλλεται από τελικούς κατα-
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Παράταση δανικού καθεστώτος εξυγίανσης για μικρές τράπεζες – 

SA.51200 

SA.51200 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-

5375_en.htm 

Δανία – καθεστώς εξυγίαν-

σης για μικρές τράπεζες – 

Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράταση ενός δανικού 

καθεστώτος εξυγίανσης για 

τις μικρές τράπεζες με συνο-

λικό ενεργητικό κάτω των 3 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 

καθεστώς αφορά τράπεζες 

που θα βρεθούν σε κατά-

σταση κινδύνου από τις αρ-

μόδιες εθνικές αρχές. Ο 

στόχος του καθεστώτος εί-

ναι να διευκολύνει το έργο 

των δανικών αρχών επίλυ-

σης διαφορών για τη λύση 

μιας μικρής τράπεζας, σε 

περίπτωση που ανέκυπτε 

ανάγκη να συμβεί αυτό. Η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το καθεστώς είναι σύμφωνο 

με Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 και αποφάσισε την 

παράτασή του έως  τις 31 

Αυγούστου 2019. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

βάλει στην ανταγωνιστικότη-

τα αυτών των εταιρειών, 

χωρίς να στρεβλώνει αδικαι-

ολόγητα τον ανταγωνισμό 

στην ενιαία αγορά. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50877 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-

4383_en.htm 

ριο, όπως εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή εξευγενισμένων 

προϊόντων πετρελαίου, σιδή-

ρου, χάλυβα, σιδηροκραμά-

των και αλουμινίου. Το ποσό 

της μείωσης θα διαφέρει 

ανάλογα με την κατανάλω-

ση ηλεκτρικής ενέργειας 

των εταιρειών. Οι μειώσεις 

θα προσφέρουν ένα πλεο-

νέκτημα σε αυτές τις εται-

ρείες, καθώς θα μειώσουν 

το οικονομικό βάρος τους 

σε σύγκριση με άλλες εται-

ρείες που δεν θα επωφελη-

θούν από αυτές. 

Η Σλοβακία κοινοποίησε το 

μέτρο αυτό στην Επιτροπή 

για αξιολόγηση  και η Επι-

τροπή αποφάνθηκε ότι οι 

μειώσεις περιορίζονται σε 

εταιρείες που δραστηριοποι-

ούνται σε κλάδους κατανά-

λωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

μεγάλης έντασης που εκτί-

θενται στο διεθνές εμπόριο 

και 

είναι αναλογικές, καθώς 

παρέχουν μια βιώσιμη βάση 

χρηματοδότησης για τον 

ασφαλή και έγκαιρο παρο-

πλισμό των απαρχαιωμένων 

πυρηνικών σταθμών ηλε-

κτροπαραγωγής στη Σλοβα-

κία, χωρίς να τίθεται σε κίν-

δυνο η ανταγωνιστικότητα 

των εταιρειών που εκτίθε-

νται στο διεθνές εμπόριο. 

Βάσει αυτών, η Επιτροπή 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι το σλοβακικό μέτρο για 

τη χορήγηση μειώσεων της 

πυρηνικής εισφοράς είναι 

σύμφωνο με το άρθρο 107 

παρ. 3γ ΣΛΕΕ, διότι θα συμ-

Έγκριση πολωνικού καθεστώτος εξυγίανσης για τράπεζες – SA. 

51403 

αρμόδιες εθνικές αρχές ότι 

βρίσκονται σε κατάσταση 

κινδύνου. Στόχος του καθε-

στώτος είναι να διευκολύνει 

το έργο των πολωνικών αρ-

χών εξυγίανσης, εάν προκύ-

ψει συγκεκριμένη περίπτω-

ση και ανάγκη γι’ αυτό. Η 

Πολωνικό καθεστώς εξυγίαν-

σης – συνεταιριστικές και 

μικρές εμπορικές τράπεζες 

– Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 

Το καθεστώς εγκρίθηκε αρ-

χικά τον Δεκέμβριο του 

2016. Το μέτρο θα εξακο-

λουθήσει να είναι διαθέσιμο 

για τις συνεταιριστικές τρά-

πεζες και τις μικρές εμπορι-

κές τράπεζες με συνολικό 

ενεργητικό κάτω των 3 δισε-

κατομμυρίων ευρώ, μόνον 

εάν διαπιστωθεί από τις 
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αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

4965_en.htm 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η 

παράταση του καθεστώτος 

είναι σύμφωνη με την Τρα-

πεζική Ανακοίνωση 2013 

και ενέκρινε την παράτασή 

του για δώδεκα μήνες. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51403 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

Παράταση πολωνικού καθεστώτος εκκαθάρισης πιστωτικών 

ιδρυμάτων – SA.51482 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51482 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-

5375_en.htm 

Πολωνία – παράταση καθε-

στώτος εκκαθάρισης πιστω-

τικών ιδρυμάτων – Τραπεζι-

κή Ανακοίνωση 2013 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

όγδοη παράταση του καθε-

στώτος εκκαθάρισης πιστω-

τικών ιδρυμάτων της Πολω-

νίας. Το μέτρο θα εξακολου-

θήσει να είναι διαθέσιμο για 

συνεταιριστικά πιστωτικά 

ιδρύματα που παρέχουν 

δάνεια, λογαριασμούς ταμι-

ευτηρίου και υπηρεσίες πλη-

ρωμών μόνο προς τα μέλη 

τους. Οι εν λόγω πιστωτικές 

ενώσεις δεν εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του κα-

θεστώτος εξυγίανσης των 

τραπεζών στην Πολωνία. Η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η 

παράταση του καθεστώτος 

είναι σύμφωνη με την Τρα-

πεζική Ανακοίνωση 2013, 

καθώς το καθεστώς είναι 

καλά στοχοθετημένο, αναλο-

γικό και περιορισμένο σε 

χρόνο και πεδίο εφαρμογής. 

Το καθεστώς εγκρίθηκε αρ-

χικά τον Φεβρουάριο του 

2014 και έπειτα από επτά 

παρατάσεις, εγκρίνεται με 

την παρούσα απόφαση με-

χρι τις 15 Ιουλίου 2019. 

Έγκριση παράτασης πολωνικού καθεστώτος τραπεζικών 

εγγυήσεων – SA.51235 

σαρμόζει αναλόγως τους 

σχετικούς όρους. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51235 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-11-07-

2018.htm 

Πολωνικό καθεστώς – τρα-

πεζικές εγγυήσεις – παράτα-

ση – Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 

Το πολωνικό καθεστώς πα-

ρέχει κρατικές εγγυήσεις 

για διάφορα πιστωτικά ιδρύ-

ματα υπό εκκαθάριση στην 

Πολωνία. Η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι η παράταση 

του καθεστώτος είναι σύμ-

φωνη με την Τραπεζική Ανα-

κοίνωσή 2013, διότι είναι 

καλά στοχοθετημένη, ανα-

λογική και περιορισμένη 

στον χρόνο και το πεδίο  

εφαρμογής. Το καθεστώς 

εγκρίθηκε αρχικά τον Σε-

πτέμβριο του 2009 και πα-

ρατάθηκε αρκετές φορές, 

με τελευταία φορά τον Δε-

κέμβριο του 2017. Η Επιτρο-

πή εγκρίνει καθεστώτα εγγύ-

ησης των υποχρεώσεων των 

τραπεζών για διαδοχικές 

περιόδους έως έξι μηνών, 

προκειμένου να παρακολου-

θεί τις εξελίξεις και να προ-

Έγκριση σλοβενικού πακέτου δεσμεύσεων για τη Nova 

Ljubljanska Banka – SA. 33229 

μένα τουλάχιστον ποσοστού 

50% του μετοχικού της κε-

φαλαίου συν μία μετοχή, 

παρατείνοντας τις βασικές 

Σλοβενία – πώληση της 

Nova Ljubljanska Banka 

(NLB) – Τραπεζική Ανακοί-

νωση 2013 

Η Σλοβενία δεσμεύτηκε να 

υλοποιήσει μέχρι το τέλος 

του 2018 την πώληση της 

τράπεζας NLB και συγκεκρι-
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 ρήσει αυστηρά την απαγό-

ρευση εξαγοράς. 

Η NLB θα κλείσει, τέλος, 

πρόσθετα υποκαταστήματα 

τραπεζών στην εγχώρια αγο-

ρά της και, αν δεν ολοκλη-

ρωθεί η πώληση έως τα τέ-

λη του 2018, θα πωλήσει, 

επίσης, το μερίδιό της στη 

θυγατρική της ασφαλιστική 

εταιρία NLB Vita, ενώ για 

την περαιτέρω εξάλειψη 

τυχόν αμφιβολιών βιωσιμό-

τητας, η NLB θα εκδώσει, 

επίσης, ένα λεγόμενο "Tier 2 

bond" (χρέος μειωμένης 

εξασφάλισης). 

Η επίσημη διαδικασία έρευ-

νας της Επιτροπής κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι το νέο 

πακέτο δεσμεύσεων της 

Σλοβενίας είναι επαρκές για 

να αρθούν οι αμφιβολίες 

της Επιτροπής σχετικά με τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότη-

τα της NLB και τις στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού στη 

σλοβενική τραπεζική αγορά. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, η 

Επιτροπή ενέκρινε το νέο 

πακέτο δεσμεύσεων της 

Σλοβενίας για την NLB σύμ-

φωνα με την Τραπεζική Ανα-

κοίνωση 2013. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.33229 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-

4961_en.htm 

της δεσμεύσεις και προ-

σφέροντας, επίσης, νέες 

δεσμεύσεις ως αντιστάθμι-

ση για την καθυστέρηση της  

διαδικασίας πώλησης και 

αναδιάρθρωσης της NLB. 

Η Επιτροπή κίνησε επίσημη 

διαδικασία έρευνας στις 26 

Ιανουαρίου 2018, για να 

ερευνήσει εάν τα νέα μέτρα 

που προτάθηκαν από τις 

σλοβενικές αρχές σχετικά 

με την αναδιάρθρωση της 

τράπεζας NLB αντισταθμί-

ζουν επαρκώς την καθυστέ-

ρηση της πώλησης της τρά-

πεζας. Ειδικότερα, η Επιτρο-

πή εξέφρασε την ανησυχία 

της για το γεγονός ότι η Σλο-

βενία δεν είχε πωλήσει ένα 

μέρος της NLB πριν από το 

τέλος του 2017, σύμφωνα 

με τις δεσμεύσεις που είχε 

αρχικά προτείνει η Σλοβενία 

για τη διασφάλιση της μα-

κροπρόθεσμης βιωσιμότη-

τας της NLB. 

Η πώληση της NLB αποτέλε-

σε κρίσιμο στοιχείο της αξιο-

λόγησης βιωσιμότητας NLB 

στην εγκριτική απόφαση της 

Επιτροπής για τη χορήγηση 

σημαντικής κρατικής ενίσχυ-

σης, ύψους έως 2,32 δισε-

κατομμύρια ευρώ τον Δε-

κέμβριο του 2013. Η Σλοβε-

νία δεσμεύτηκε το 2013 και 

το 2017 να υλοποιήσει την 

πώληση, προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι δεν θα επη-

ρεάσει υπερβολικά τις κα-

θημερινές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της NLB.  

Η Σλοβενία κοινοποίησε αρ-

χικά τροποποιήσεις στις 

δεσμεύσεις της προς την 

Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 

2017. Στην αρχική της από-

φαση της 26ης Ιανουαρίου 

2018, η Επιτροπή αμφέβα-

λε εάν αυτές οι τροποποιη-

μένες δεσμεύσεις ήταν ισο-

δύναμες με τις αρχικές. Στις 

13 Ιουλίου 2018, η Σλοβε-

νία υπέβαλε ένα νέο πακέτο 

δεσμεύσεων για την πώληση 

της NLB. 

Το νέο πακέτο δεσμεύσεων 

που πρότεινε η Σλοβενία πε-

ριλαμβάνει αυστηρές προ-

θεσμίες για την ολοκλήρωση 

της πώλησης 75% μείον μία 

μετοχή της NLB. Ένα σημα-

ντικό τμήμα της πώλησης 

τουλάχιστον του 50% συν 

μία μετοχή θα πωληθεί μέ-

χρι το τέλος του 2018, και η 

κυβέρνηση της Σλοβενίας 

θα μειώσει το μερίδιό της 

στην NLB στο 25% συν μία 

μετοχή μέχρι τα τέλη του 

2019. 

Εάν η Σλοβενία δεν τηρήσει 

τις προβλεπόμενες προθε-

σμίες, θα διοριστεί ένας 

εκκαθαριστής, για να ανα-

λάβει τη διαδικασία πώλη-

σης. Αυτή η δέσμευση είναι 

σημαντική, καθώς η Επιτρο-

πή στην απόφαση του Ια-

νουαρίου 2018 ήδη πρότει-

νε ότι ένας εκκαθαριστής 

θα μπορούσε να βελτιώσει 

περαιτέρω τη βιωσιμότητα 

της NLB. 

Επιπλέον, οι βασικές υφι-

στάμενες δεσμεύσεις παρα-

τείνονται. Σημαντική δέ-

σμευση από την άποψη αυ-

τή είναι η αποδέσμευση με-

τοχών, η οποία διασφαλίζει 

ότι η NLB μπορεί να χορηγή-

σει νέα δάνεια, μόνον εάν η 

τράπεζα λάβει μια ελάχιστη 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

για τα εν λόγω δάνεια. Η 

δέσμευση αυτή θα συμβάλει 

στη διασφάλιση της μα-

κροπρόθεσμης κερδοφο-

ρίας της τράπεζας και θα 

περιορίσει τις αδικαιολόγη-

τες στρεβλώσεις του αντα-

γωνισμού. 

Επίσης, η NLB δεν θα επα-

νεισέλθει σε επιχειρήσεις 

που πώλησε στο πλαίσιο του 

σχεδίου αναδιάρθρωσης 

(όπως η εταιρία χρηματοδο-

τικής μίσθωσης) και θα τη-
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Παράταση ισχύος ιταλικών μέτρων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

– SA.51026 
που είχε κοινοποιήσει η Ιτα-

λία τον Φεβρουάριο του 

2016 και των οποίων ζητά 

ξανά την παράταση, οι κρα-

τικές εγγυήσεις για τα ανώ-

τερα γραμμάτια θα εξακο-

λουθήσουν να εξοφλούνται, 

ανάλογα με τον αναλαμβα-

νόμενο κίνδυνο, με τρόπο 

αποδεκτό για έναν ιδιωτικό 

φορέα που λειτουργεί σε 

συνθήκες αγοράς και, συνε-

πώς, τα μέτρα εξακολου-

θούν να μην συνιστούν κρα-

τική ενίσχυση σύμφωνα με 

το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51026 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-

5375_en.htm 

Ιταλία – παράταση μέτρων – 

εγγυήσεις – μη εξυπηρετού-

μενα δάνεια 

Η Επιτροπή ενέκρινε την πα-

ράταση των ιταλικών μέ-

τρων παροχής εγγυήσεων 

για τη διευκόλυνση της τι-

τλοποίησης των μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων (GACS). 

Το μέτρο εγκρίθηκε αρχικά 

τον Φεβρουάριο του 2016 

και παρατάθηκε τελευταία 

φορά τον Σεπτέμβριο του 

2017. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

ιταλικές τράπεζες που πλη-

ρούν ορισμένες προϋποθέ-

σεις θα εξακολουθούν να 

μπορούν να ζητήσουν κρατι-

κή εγγύηση για τα γραμμά-

τια χαμηλότερου κινδύνου 

που εκδίδουν ιδιωτικοί φο-

ρείς τιτλοποίησης, οι οποίοι 

τους βοηθούν να χρηματο-

δοτήσουν την πώληση των 

μη εξυπηρετούμενων δανει-

ακών χαρτοφυλακίων τους. 

Τα πιο επικίνδυνα τμήματα 

πρόκειται να πωληθούν σε 

ιδιώτες επενδυτές και δεν 

θα τελούν υπό την εγγύηση 

του δημοσίου. Βοηθώντας 

τις τράπεζες να τιτλοποιή-

σουν και να μεταφέρουν τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

εκτός του ισολογισμού τους, 

το καθεστώς αποτελεί ση-

μαντικό στοιχείο της στρατη-

γικής της Ιταλίας για την 

αντιμετώπιση των προβλη-

μάτων ποιότητας των πε-

ριουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών. Από την έναρξη 

ισχύος του μέχρι τον Ιούνιο 

του 2018, το μέτρο χρησιμο-

ποιήθηκε έξι φορές από 

πέντε διαφορετικές τράπε-

ζες, αφαιρώντας 33 δισεκα-

τομμύρια ευρώ από τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια του 

ιταλικού τραπεζικού συστή-

ματος, που αντιστοιχούν σε 

πάνω από 60% μείωση επί 

του συνόλου των μη εξυπη-

ρετούμενων δανείων στην 

Ιταλία κατά την περίοδο 

αυτή. Από την αξιολόγηση 

της Επιτροπής προέκυψε 

ότι, στο πλαίσιο των μέτρων 

Έγκριση αυστριακού καθεστώτος για καινοτόμες μικρές επιχει-

ρήσεις – SA.48840 

στώτος στον ανταγωνισμό 

και στο εμπόριο είναι πολύ 

περιορισμένες. Η Επιτροπή 

ενέκρινε ήδη ανάλογο καθε-

στώς στη Γερμανία. Πρόκει-

ται για το πρόγραμμα 

“INVEST” που εγκρίθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2016. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48840 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-11-07-

2018.htm 

Αυστριακό καθεστώς – τό-

νωση των επενδύσεων σε 

μετοχές καινοτόμων μικρών 

επιχειρήσεων – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τη διάσω-

ση και αναδιάρθρωση μη 

χρηματοπιστωτικών προβλη-

ματικών επιχειρήσεων 2014 

Το καθεστώς έχει συνολικό 

προϋπολογισμό 45 εκατομ-

μυρίων ευρώ και θα διαρκέ-

σει τρία χρόνια για την ικα-

νοποίηση όλων των αιτή-

σεων επιχορήγησης που 

υποβλήθηκαν από τον Ια-

νουάριο του 2017 έως τον 

Δεκέμβριο του 2019. Το 

καθεστώς προβλέπει επιχο-

ρήγηση, ύψους 20% της 

συνολικής επένδυσης, για 

τους επενδυτές με ανώτατο 

όριο επενδύσεων ύψους 

250.000 ευρώ ετησίως σε 

επιλέξιμες εταιρείες. Η Επι-

τροπή αποφάνθηκε ότι το 

καθεστώς είναι σύμφωνο με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τη διάσωση και αναδιάρ-

θρωση μη χρηματοπιστωτι-

κών προβληματικών επιχει-

ρήσεων 2014 και θα πα-

ράσχει κίνητρα στους ιδιώ-

τες επενδυτές να επενδύ-

σουν σε μικρές επιχειρήσεις 

οι οποίες, διαφορετικά, δεν 

θα μπορούσαν να λάβουν τη 

χρηματοδότηση που χρειά-

ζονται για να αναπτυχθούν. 

Από την άλλη πλευρά, οι 

ενδεχόμενες αρνητικές επι-

πτώσεις του εν λόγω κάθε-
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Όχι ενίσχυση το καθεστώς εγγυήσεων των Κάτω Χωρών για δάνεια 

προς ΜΜΕ – SA.48197 

δανειοδοτικές εταιρείες. Τον 

Μάρτιο του 2018, η Επιτρο-

πή ενέκρινε ένα παρόμοιο 

καθεστώς, τη «Διευρυμένη 

Διευκόλυνση Ανάπτυ-

ξης» (Extended Growth facil-

ity). 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.48197 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-09-07-

2018.htm 

Ολλανδικό καθεστώς – διευ-

κόλυνση επενδύσεων – πα-

ροχή εγγυήσεων – όχι κρατι-

κή ενίσχυση 

Στόχος του καθεστώτος εί-

ναι η βελτίωση της πρόσβα-

σης σε χρηματοδότηση των 

ΜΜΕ. Στο πλαίσιο του κα-

θεστώτος για διευκόλυνση 

ανάπτυξης, το ολλανδικό 

κράτος εγγυάται 50% των 

νέων δανείων μειωμένης 

εξασφάλισης και των ιδίων 

κεφαλαίων σε αυτές τις  

εταιρείες, για διάστημα έως 

12 ετών. Τα δάνεια που χο-

ρηγούνται στο πλαίσιο του 

καθεστώτος κυμαίνονται 

από 2,5 έως 25 εκατομμύ-

ρια ευρώ. Η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι η προμήθεια 

που καταβάλλεται ως αντάλ-

λαγμα για τις εγγυήσεις πα-

ρέχει στο ολλανδικό δημό-

σιο ένα κατάλληλο επίπεδο 

αμοιβής, διασφαλίζοντας  

ότι το καθεστώς είναι αυτό-

χρηματοδοτούμενο, συμπε-

ριλαμβανομένων των διοικη-

τικών δαπανών και της πλη-

ρωμής του εικονικού κεφα-

λαίου (virtual capital). H 

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι το ολλανδικό 

καθεστώς εγγύησης δεν συ-

νιστά κρατική ενίσχυση 

προς τις τράπεζες ούτε τις 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για φορολογικές ελαφρύνσεις στην 

περιοχή της Μαδέρα – SA.21259 

ίσως δεν τήρησαν ορισμέ-

νους βασικούς όρους των 

αποφάσεων του 2007 και 

του 2013, μεταξύ των     

οποίων είναι η προϋπόθεση 

ότι τα κέρδη των εταιρειών  

που επωφελούνται από τις 

μειώσεις του φόρου εισοδή-

ματος προέρχονται απο-

κλειστικά από δραστηριότη-

τες που πραγματοποιούνται 

στη Μαδέρα και ότι οι δικαι-

ούχοι εταιρείες δημιούργη-

σαν και διατηρούσαν πρά-

γματι θέσεις εργασίας στη 

Μαδέρα. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.21259 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-

4384_en.htm 

Πορτογαλία – επίσημη διαδι-

κασία έρευνας – καθεστώς 

περιφερειακών ενισχύσεων 

– Ελεύθερη Ζώνη της Μαδέ-

ρα  

Η ελεύθερη ζώνη της Μαδέ-

ρα (Zona Franca da Ma-

deira, "ZFM") δημιουργήθη-

κε από την Πορτογαλία το 

1987 για τη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης στην 

εξόχως αποκεντρωμένη πε-

ριοχή της Μαδέρα. Ο στό-

χος της είναι να προσελκύ-

σει επενδύσεις και να δημι-

ουργήσει θέσεις εργασίας 

στη Μαδέρα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η Πορτογαλία θέ-

σπισε ένα καθεστώς περιφε-

ρειακών ενισχύσεων που 

παρέχει στήριξη σε εται-

ρείες που εγκαθίστανται στη 

ζώνη αυτή και συνίσταται σε 

μειώσεις του φόρου εισοδή-

ματος για τα κέρδη που 

προκύπτουν από δραστηριό-

τητες που πραγματοποιού-

νται στη Μαδέρα και άλλες 

φορολογικές ελαφρύνσεις, 

όπως απαλλαγή από τους 

δημοτικούς και τοπικούς 

φόρους, καθώς και απαλλα-

γή από τον φόρο μεταβίβα-

σης ακινήτων που συνδέο-

νται με τη σύσταση επιχείρη-

σης στην ZFM. 

Η Επιτροπή ενέκρινε επανει-

λημμένα, μεταξύ 1987 και 

2014,  το εν λόγω καθεστώς 

περιφερειακών ενισχύσεων 

στην ZFM βάσει των κανό-

νων περί κρατικών ενισχύ-

σεων της ΕΕ, και, στο πλαί-

σιο της παρακολούθησης 

της εφαρμογής των αποφά-

σεων περί κρατικών ενισχύ-

σεων, η Επιτροπή προέβη σε 

προκαταρκτική αξιολόγηση 

του τρόπου με τον οποίο η 

Πορτογαλία εφάρμοσε το 

καθεστώς ενισχύσεων στην 

ZFM μέχρι τη λήξη του στο 

τέλος του 2014, λαμβάνο-

ντας υπόψη το πλαίσιο των 

εγκριτικών αποφάσεών της 

του 2007 και 2013. 

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτρο-

πή εκφράζει την ανησυχία 

ότι οι πορτογαλικές αρχές 
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Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης στις σιδηροδρομικές μεταφορές – 

SA. 50165 

στηρίζει και προωθεί τις 

σιδηροδρομικές μεταφορές, 

οι οποίες είναι λιγότερο ρυ-

πογόνες σε σύγκριση με τις 

οδικές μεταφορές. Η Επι-

τροπή διαπίστωσε επίσης, 

ότι το μέτρο είναι αναλογικό 

και απαραίτητο για την επί-

τευξη του επιδιωκόμενου 

στόχου, δηλαδή τη στήριξη 

της μετάβασης από τις οδι-

κές στις σιδηροδρομικές με-

ταφορές. Η Επιτροπή κατέ-

ληξε ότι το μέτρο είναι σύμ-

φωνο με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις σιδηροδρο-

μικές επιχειρήσεις 2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50165 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-

4686_en.htm 

Γερμανικό καθεστώς – σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις – 

τεχνολογίες ενεργειακής 

απόδοσης – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις 

2008 

Τον Ιανουάριο του 2018, η 

Γερμανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ένα καθεστώς πα-

ροχής δημόσιας στήριξης 

για επενδύσεις σε τεχνολο-

γίες που καθιστούν τις σιδη-

ροδρομικές μεταφορές λιγό-

τερο ακριβές και ενεργεια-

κά αποδοτικές. Το καθε-

στώς έχει συνολικό προϋπο-

λογισμό 500 εκατομμυρίων 

ευρώ και θα διαρκέσει από 

το 2018 έως το 2022. 

Στο πλαίσιο του καθεστώ-

τος, οι επιχειρήσεις που πα-

ρέχουν ηλεκτροκίνητες σιδη-

ροδρομικές μεταφορές μπο-

ρούν να λάβουν επιχορήγη-

ση, ύψους έως και 50% των 

δαπανών που προκύπτουν 

από μέτρα ενεργειακής  

απόδοσης, όπως η απόκτη-

ση σύγχρονων σιδηροδρομι-

κών βαγονιών εξοικονόμη-

σης ενέργειας, συμπεριλαμ-

βανομένων υβριδικών μηχα-

νών ή αυτοματοποιημένων 

λύσεων. Αυτές οι επενδύσεις 

επιτρέπουν στις εταιρείες σι-

δηροδρομικών μεταφορών 

να αυξήσουν την ενεργειακή 

τους αποδοτικότητα, δηλα-

δή τη μείωση κατανάλωσης 

ενέργειας ανά επιβάτη ή 

τονοχιλιόμετρο. 

Για να επωφεληθούν από 

αυτή τη δημόσια επιχορήγη-

ση, οι εταιρείες σιδηροδρο-

μικών μεταφορών πρέπει να 

επιδείξουν ετήσια βελτίωση 

της ενεργειακής τους από-

δοσης κατά 1,75%. Από το 

2020, αυτή η ενεργειακή 

απόδοση πρέπει να αυξηθεί 

κατά τουλάχιστον 2% ετησί-

ως, ώστε οι επιχειρήσεις να 

είναι επιλέξιμες για στήριξη. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το καθεστώς είναι επωφε-

λές για το περιβάλλον και 

την κινητικότητα, διότι υπο-

Όχι ενίσχυση το δάνειο στη σλοβακική σιδηροδρομική εταιρεία 

ZSSK – SA.29198 

Cargo θα μπορούσε να   

αποπληρώσει το δάνειο και 

προτείνει μέτρα αναδιάρ-

θρωσης που θα αποκαθι-

στούσαν τη βιωσιμότητα της 

εταιρείας.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.29198 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

midday-express-20-07-

2018.htm 

Σλοβακία – δημόσιο δάνειο 

– σλοβακική σιδηροδρομική 

εταιρεία ZSSK – όχι κρατική 

ενίσχυση  

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το δάνειο, ύψους 166 εκα-

τομμυρίων ευρώ, που χορή-

γησε η Σλοβακία στην εται-

ρεία εκμετάλλευσης σιδη-

ροδρομικών εμπορευματι-

κών μεταφορών Železničná 

Spoločnosť Cargo Slovakia, 

a.s. ("ZSSK Cargo") δεν συ-

νιστά κρατική ενίσχυση σύμ-

φωνα με το άρθρο 107 παρ. 

1 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή κατέλη-

ξε στο συμπέρασμα ότι το 

σλοβακικό κράτος λειτούρ-

γησε σύμφωνα με το κριτή-

ριο του ιδιώτη επενδυτή, 

οπότε δεν παρείχε οικονομι-

κό πλεονέκτημα στην ZSSK 

Cargo. Ειδικότερα, η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι: (i) υπήρ-

χαν παρόμοιες ενδεικτικές 

τραπεζικές προσφορές που 

πραγματοποιήθηκαν ταυτό-

χρονα με τη χορήγηση του 

δημόσιου δανείου, (ii) με 

βάση μια διαδικασία συγκρι-

τικής αξιολόγησης που διε-

νήργησε η Επιτροπή, το επι-

βαλλόμενο επιτόκιο είναι 

ανάλογο με τα επιτόκια που 

καταβάλλουν οι εταιρείες σε 

συγκρίσιμη οικονομική κα-

τάσταση και (iii) το δάνειο 

χορηγήθηκε βάσει μελέτης 

που αποδεικνύει ότι η ZSSK 
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Έγκριση ενίσχυσης 5 νησιωτικών συνδέσεων στην Κροατία – 

SA.48119, 48120, 49523 

διαγωνισμών που διοργανώ-

νονται από τον Οργανισμό 

για παράκτιες γραμμές και 

θαλάσσια κυκλοφορία 

(Agencija za obalni linijski 

pomorski promet). Ο συνολι-

κός προϋπολογισμός για την 

αποζημίωση δημόσιας υπη-

ρεσίας ανέρχεται σε 249,2 

εκατομμύρια HRK (33,8 

εκατομμύρια ευρώ). 

Η κρατική χρηματοδότηση 

θα καλύψει τη διαφορά με-

ταξύ εσόδων από τα ακτο-

πλοϊκά εισιτήρια και το κό-

στος εκτέλεσης τακτικών 

δρομολογίων των πλοίων, 

ώστε να επιτρέπεται στους 

Κροατία – συνδέσεις πορ-

θμείων – νησιά – Πλαίσιο 

ΥΓΟΣ 2011 

Η Επιτροπή ενέκρινε το σχέ-

διο της Κροατίας να χορηγή-

σει αντιστάθμιση για την 

παροχή δημόσιας υπηρε-

σίας για τη λειτουργία πέντε 

γραμμών οχηματαγωγών 

που εξυπηρετούν επιβάτες 

και οχήματα στις εξής δια-

δρομές: Από το Preko στο 

νησί Ugljan, το νησί Ošljak 

και το Zadar προς την 

Gaženica στην ηπειρωτική 

χώρα, από το Tkon στο νησί 

Pašman προς το Biograd 

στην ηπειρωτική χώρα, από 

το Sućuraj στο νησί Hvar 

προς το Drvenik στην ηπει-

ρωτική χώρα, και από το 

Stari Grad στο νησί Hvar και 

το Σπλιτ στην ηπειρωτική 

χώρα. Η Επιτροπή προχώρη-

σε στην έγκριση της χρημα-

τοδότησης επειδή θεώρησε 

ότι αυτή θα συμβάλει στη 

συνδεσιμότητα και την ανά-

πτυξη των νησιών, χωρίς να 

στρεβλώσει αδικαιολόγητα 

τον ανταγωνισμό στην ενιαία 

αγορά. 

Η κρατική χρηματοδότηση 

θα χορηγηθεί σε ναυτιλια-

κές εταιρείες, οι οποίες θα 

επιλεγούν μέσω δημόσιων 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για ενισχύσεις υπέρ της Ryanair στη 

Γαλλία – SA.47867 

όροι των συμφωνιών εμπε-

ριέχουν κάποιο αδικαιολό-

γητο οικονομικό πλεονέκτη-

μα προς την Ryanair έναντι 

των ανταγωνιστών της, λόγω 

του γεγονότος ότι οι συνθή-

κες είναι υπερβολικά ευνοϊ-

κές για αυτήν και κανένας 

ιδιωτικός φορέας εκμετάλ-

λευσης δεν θα δεχόταν να 

συνάψει με την Ryanair πα-

ρόμοιες συμφωνίες για υπη-

ρεσίες μάρκετινγκ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.47867 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-

4363_en.htm 

Γαλλία – επίσημη διαδικασία 

έρευνας – Εταιρία Προώθη-

σης Τουριστικών και Οικονο-

μικών Ροών – αεροδρόμιο 

του Μονπελιέ – Ryanair – 

Κατευθυντήριες γραμμές 

για αερολιμένες και αεροπο-

ρικές εταιρείες 2014 

Το αεροδρόμιο Montpellier 

είναι περιφερειακό αερο-

δρόμιο που βρίσκεται στη 

γαλλική περιοχή Occitanie. 

Ο αερολιμένας είναι ένας 

από τους είκοσι μεγαλύτε-

ρους στη Γαλλία και εξυπη-

ρέτησε 1,9 εκατομμύρια 

επιβάτες το 2017. 

Η Επιτροπή έλαβε καταγγε-

λία σχετικά με τις συμφω-

νίες εμπορίας μεταξύ της 

Εταιρίας Προώθησης Του-

ριστικών και Οικονομικών 

Ροών (APFTE) και της      

Ryanair και της θυγατρικής 

της AMS. Σύμφωνα με την 

καταγγελία, οι συμφωνίες 

αποτελούσαν παράνομη 

κρατική ενίσχυση υπέρ της 

Ryanair. 

Από το 2010, η APFTE έχει 

συνάψει διάφορες συμφω-

νίες με τη Ryanair, βάσει 

των οποίων η Ryanair έχει 

λάβει σημαντικές απολαβές, 

σε αντάλλαγμα για την προ-

ώθηση του Μονπελιέ και της 

ευρύτερης περιοχής ως του-

ριστικού προορισμού στην 

ιστοσελίδα της. Η APFTE εί-

ναι  εταιρία ανεξάρτητη από 

τον φορέα εκμετάλλευσης 

του αερολιμένα και χρημα-

τοδοτείται σχεδόν εξ ολο-

κλήρου από περιφερεια-

κούς και τοπικούς δημό-

σιους φορείς. Ως εκ τούτου, 

η Επιτροπή αποφάνθηκε 

προκαταρκτικά ότι οι συμ-

φωνίες με τη Ryanair χρη-

ματοδοτούνται από κρατι-

κούς πόρους και καταλογί-

ζονται στο κράτος. 

Στο παρόν στάδιο, η Επιτρο-

πή θα ελέγξει κατά πόσον οι 
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θεσης SA.48119, SA. 

48120, SA.49523 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετη-

θούν τυχόν ζητήματα περί 

απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

4482_en.htm 

κατοίκους των νησιών να 

μετακινούνται καθημερινά 

για εργασία ή σπουδές, κα-

θώς και να μεταφέρουν οχή-

ματα και προμήθειες από 

και προς τα νησιά. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

η κρατική χρηματοδότηση 

θα συμβάλει στη συνδεσιμό-

τητα και στην κοινωνική και 

οικονομική ανάπτυξη των 

νησιών και είναι απαραίτητη 

για να εξασφαλιστεί η λει-

τουργία των δρομολογίων με 

επαρκή συχνότητα καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους, κα-

θώς τα έσοδα από τα εισιτή-

ρια υπερβαίνουν το κόστος 

εκτέλεσης των δρομολογίων 

μόνο κατά τη διάρκεια της 

καλοκαιρινής περιόδου. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

των αποφάσεων θα δημοσι-

ευθεί με τους αριθμούς υπό-

Ανάκτηση ασυμβίβαστης ισπανικής ενίσχυσης προς τα 

ταχυδρομεία Correos – SA.37977 

Correos και αποφάνθηκε ότι 

οι εισφορές κεφαλαίου που 

χορηγήθηκαν στην Correos 

μεταξύ 2004 και 2006 έγι-

ναν με τους όρους που θα 

δεχόταν ένας ιδιώτης επεν-

δυτής που λειτουργούσε υπό 

συνθήκες αγοράς (κριτήριο 

ΦΟΑ). Συνεπώς, το εν λόγω 

μέτρο δεν συνιστά κρατική 

ενίσχυση σύμφωνα με το 

άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Τέ-

λος, η αποζημίωση που χο-

ρηγήθηκε στην Correos από 

το 2004 για την παράδοση 

εκλογικού υλικού προηγήθη-

κε της προσχώρησης της 

Ισπανίας στην ΕΕ και, κατά 

συνέπεια, το εν λόγω μέτρο 

ως υφιστάμενη ενίσχυση 

δεν χρειάζεται να ανακτη-

θεί. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.37977 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-

4444_en.htm 

Ισπανία – δημόσια ταχυδρο-

μεία –  παροχή καθολικής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας – 

υπεραντιστάθμιση – Πλαίσιο 

ΥΓΟΣ 2011 –  ανάκτηση  

Η Ισπανία ανέθεσε στην  

Correos την υποχρέωση πα-

ροχής καθολικής ταχυδρομι-

κής υπηρεσίας, η οποία συ-

νίσταται στην παροχή βασι-

κών ταχυδρομικών υπηρε-

σιών σε ολόκληρη τη χώρα 

σε προσιτές τιμές και με 

ορισμένες ελάχιστες απαιτή-

σεις, όπως για παράδειγμα 

τον αριθμό των παραδόσε-

ων ανά εβδομάδα. 

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, 

η Επιτροπή κίνησε επίσημη 

διαδικασία έρευνας, για να 

εξετάσει κατά πόσον ορι-

σμένα κρατικά μέτρα στήρι-

ξης που χορηγήθηκαν στην 

Correos ως αποζημίωση για 

παροχή ΥΓΟΣ ήταν σύμφω-

να με τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων της 

ΕΕ. 

Η Επιτροπή εξέτασε τα μέ-

τρα στήριξης σύμφωνα με 

το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011, κατά 

το οποίο τα κράτη μέλη μπο-

ρούν να χορηγούν κρατικές 

ενισχύσεις σε εταιρείες για 

να τους αποζημιώσουν για 

τα επιπλέον έξοδα παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, με  

την προϋπόθεση ότι δεν θα 

υπάρχει υπεραντιστάθμιση 

και θα ελαχιστοποιούνται οι 

στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού, εξασφαλίζοντας πα-

ράλληλα την αποτελεσματι-

κή χρήση των δημόσιων πό-

ρων. 

Από την αξιολόγηση της  

Επιτροπής προέκυψε ότι η 

Correos έλαβε υπεραντι-

στάθμιση, ύψους περίπου 

166 εκατομμυρίων ευρώ, 

για την παροχή καθολικής 

ταχυδρομικής υπηρεσίας 

στην Ισπανία κατά την περί-

οδο 2004-2010, ενώ ταυ-

τόχρονα συγκεκριμένες φο-

ροαπαλλαγές που χορηγή-

θηκαν από το 2004 στην 

Correos της έδωσαν αδι-

καιολόγητο πλεονέκτημα, 

ύψους περίπου 0,9 εκατομ-

μυρίων ευρώ, συνολικά. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η χρηματο-

δότηση που χορηγήθηκε 

μέσω αυτών των δύο με-

τρων ήταν ασυμβίβαστη με 

την εσωτερική αγορά σύμ-

φωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 

2011 και διέταξε την Ισπα-

νία να ανακτήσει τα αχρε-

ωστήτως καταβληθέντα πο-

σά από την Correos. 

Κατά την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας, η Επιτροπή 

αξιολόγησε επίσης δύο άλλα 

μέτρα στήριξης προς την 
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρα-

τηρήσεων – διαδικασία συ-

νάψεως δημόσιας σύμβα-

σης – υποχρέωση αιτιολόγη-

σης  

Νομικό Ζήτημα 

Προκειμένου μία κρατική 

ενίσχυση να κριθεί συμβατή 

σύμφωνα με το άρθρο 107 

παρ. 3γ ΣΛΕΕ, θα πρέπει να 

χορηγείται για την ανάπτυξη 

δραστηριότητας που εξυπη-

ρετεί το κοινό συμφέρον. Το 

κοινό συμφέρον δεν απαιτεί-

ται υποχρεωτικά να είναι 

αποδεκτό από όλα τα κράτη 

μέλη ή από την πλειοψηφία 

των κρατών μελών. 

 
 

ΓεΔΕΕ T-185/15, Buonot-

ourist Srl/Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, 11.07.2018, T-

186/15, CSTP Azienda 

della Mobilità SpA/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 11. 

07.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – επι-

χειρήσεις που εκμεταλλεύο-

νται δρομολόγια λεωφορεί-

ων στην Regione Campania 

– πλεονέκτημα – ΥΓΟΣ – 

αποζημίωση – απαλλαγή 

από την υποχρέωση κοινο-

ποιήσεως – δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη – ασφάλεια 

δικαίου 

Νομικό Ζήτημα 

Η πρόσθετη αντιστάθμιση 

για την παροχή ΥΓΟΣ, η  ο-

ποία χορηγείται σε εκτέλεση 

απόφασης εθνικού δικαστη-

ρίου, συνιστά νέα ενίσχυση. 

ΔΕΕ C-135/16, Georgs-

marienhütte GmbH, Stahl-

werk Bous GmbH, 

Schmiedag GmbH και Harz 

Guss Zorge GmbH/

Bundesrepublik Deutsch-

land, 25.07.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – κα-

θεστώς για τη στήριξη ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας 

και μεγάλων καταναλωτών 

ενέργειας – παραδεκτό – μη 

άσκηση προσφυγής ακυρώ-

σεως από τις προσφεύγου-

σες της κύριας δίκης 

Νομικό Ζήτημα 

Εφόσον οι προσφεύγουσες 

δεν άσκησαν, αν και είχαν 

το σχετικό δικαίωμα, προ-

σφυγή ακυρώσεως ενώπιον 

του ΓεΔΕΕ κατά απόφασης 

της Επιτροπής που έκρινε 

παράνομες και ασυμβίβα-

στες κρατικές ενισχύσεις 

υπέρ αυτών δεν έχουν τη 

δυνατότητα προσφυγής για 

την ακύρωση της απόφασης 

της Επιτροπής ενώπιον των 

εθνικών δικαστηρίων και, 

συνεπώς, είναι απαράδεκτη 

η υποβολή προδικαστικού 

ερωτήματος από το εθνικό 

δικαστήριο στο πλαίσιο της 

διαφοράς ενώπιον τους.  

 

 

ΔΕΕ C-128/16 P, Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή/Βασίλειο της 

Ισπανίας, Lico Leasing SA, 

και Pequeños y Medianos 

Astilleros Sociedad de Re-

conversión SA, 25.07.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – ισπανικό 

φορολογικό καθεστώς χρη-

ματοδοτικής μίσθωσης – 

προσδιορισμός των αποδε-

κτών της ενίσχυσης – επι-

λεκτικότητα – στρέβλωση 

του ανταγωνισμού και επη-

ρεασμός του εμπορίου μετα-

ξύ των κρατών μελών – υπο-

χρέωση αιτιολόγησης 

Νομικό Ζήτημα 

Οι Όμιλοι Οικονομικού Σκο-

πού (ΟΟΣ), εφόσον ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα, 

αποτελούν «επιχείρηση» κα-

τά το άρθρο 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ, ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή και από 

τους συνδεόμενους με αυ-

τήν κανόνες φορολόγησης 

των κερδών. Οι ίδιοι οι ΟΟΣ 

είναι οι αποδέκτες του ευνο-

ϊκού φορολογικού μέτρου 

και όχι οι επενδυτές που 

συμμετέχουν σ’ αυτούς. 

 

 

ΓεΔΕΕ T-356/15, Republic 

of Austria/Ευρωπαϊκή Επιτ-

ροπή, 12.07.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατική ενίσχυση του ΗΒ 

προς τον πυρηνικό σταθμό 

Hinkley Point C – σύμβαση 

για κόστος αντιστάθμισης – 

στόχος δημοσίου συμφέρο-

ντος – προώθηση της πυρη-

νικής ενέργειας – ανάγκη 

κρατικής παρεμβάσεως – 

αναλογικότητα – επενδύσεις 

– δικαίωμα υποβολής παρα-
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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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