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Διαβούλευση για τους νέους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων στις ΤΓΟ
Διαβούλευση για τους
νέους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων στις ΤΓΟ

Επιτροπή – δημόσια διαβούλευση – κρατικές ενισχύσεις – ΥΓΟΣ

Η Επιτροπή ενέκρινε την
παράταση της χορήγησης εγγυήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις λόγω
της χρηματοπιστωτικής
κρίσης

Δημοσιεύθηκαν την 16.09.
2011, προς τον σκοπό δημόσιας διαβούλευσης και
πριν την υποβολή τους στο
υμβούλιο, τέσσερα κείμενα τα οποία περιλαμβάνουν
τους νέους κανόνες που
προτείνει η Επιτροπή αναφορικά με την χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που παρέχουν
Τπηρεσίες Γενικού Οικονομικού υμφέροντος (ΤΓΟ).
Σα νέα αυτά κείμενα θα
αντικαταστήσουν
εκείνα
που είχαν θεσπιστεί το έτος
2005 για τις ΤΓΟ, η εφαρμογή των οποίων αξιολογήθηκε από την Επιτροπή στα
πλαίσια προηγούμενης διαβούλευσης.

Έγκριση επενδυτικού Ν.
3908/2011
Πρόγραμμα ενισχύσεων
για νέες επιχειρήσεις
Ελληνικό καθεστώς
ενισχύσεων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων
Ανάκτηση ενισχύσεων
από επιχειρήσεις διαφόρων νομών της Ελλάδας
για την ρύθμιση οφειλών
Εθνικά μέτρα κατά την
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Πρόσφατη νομολογία
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις

Βάσει των νέων κανόνων
σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων,
η διεύρυνση του φάσματος
των κοινωνικών υπηρεσιών
που εξαιρούνται από τον
προληπτικό έλεγχο της Επιτροπής, στις οποίες προς το
παρόν
περιλαμβάνονται
μόνο τα νοσοκομεία και οι
οργανισμοί κοινωνικής κατοικίας, καθώς και η θέσπιση του κανόνα de minimis
όσον αφορά τις ενισχύσεις

μικρού ύψους
για ΤΓΟ. Σελικός
στόχος
είναι να καταστεί απλούστερη
και πιο αποτελεσματική
η
λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών,
ούτως
ώστε να διευκολυνθεί η εκπλήρωση του σκοπού τους.
Σα κείμενα που αποτελούν
το αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης είναι
συγκεκριμένα τα εξής:
(α) Ανακοίνωση, στην οποία
αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες που θα διέπουν
την εφαρμογή των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις
στην αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
την Ανακοίνωση καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία
αντιστάθμιση για ΤΓΟ απαλλάσσεται του χαρακτηρισμού της ως κρατικής
ενίσχυσης, μέσα από μία
ανάλυση των κριτηρίων της
νοµολογίας Altmark.
(β) Απόφαση, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις υπό
τις οποίες ορισμένα είδη
αντισταθμίσεων για την παροχή υπηρεσιών γενικού

οικονομικού συμφέροντος
πρέπει να θεωρούνται ενισχύσεις συµβιβάσιµες µε το
άρθρο 106 παρ. 2 ΛΕΕ και
να εξαιρούνται της υποχρέωσης προηγούμενης κοινοποίησης σύμφωνα με το
άρθρο 108 παρ. 3 ΛΕΕ. Η
Απόφαση αντικαθιστά την
Απόφαση 2005/ 842/ΕΚ
της Επιτροπής [ΕΕ 2005 L
312/67].
(γ) Πλαίσιο, στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις
υπό τις οποίες κρατικές ενισχύσεις για ΤΓΟ που δεν
καλύπτονται από την παραπάνω Απόφαση και οι οποίες υπόκεινται σε κοινοποίηση, μπορούν τελικά να
θεωρηθούν συμβιβάσιμες
με την κοινή αγορά. Σο νέο
αυτό Πλαίσιο αντικαθιστά το
μέχρι σήμερα ισχύον της
29ης Νοεµβρίου 2005 [ΕΕ
2005 C 297/4].
(δ) Σέλος, η Επιτροπή εξέδω-
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σε ένα σχέδιο Κανονισμού
de minimis ειδικά για τις
ΤΓΟ, που αφορά σε αντισταθμίσεις μικρού ύψους οι
οποίες δεν επηρεάζουν τις
συναλλαγές μεταξύ κρατών
μελών ή/και δεν στρεβλώνουν ή απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και,
επομένως, δεν συνιστούν

κρατική ενίσχυση.
Σα κείμενα της διαβούλευσης διατίθενται σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ
στην παρακάτω διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
legislation/
sgei.html#review

Οι νέοι κανόνες αναμένεται
να τεθούν σε ισχύ μέχρι τον
Ιανουάριο του 2012. Πολίτες, οργανισμοί και δημόσιες αρχές κλήθηκαν να υποβάλουν στην Επιτροπή τις
απόψεις τους σχετικά με τα
προτεινόμενα κείμενα, μέχρι
τις 16.10.2011.

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος για
τη χορήγηση εγγυήσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης
κρατικές ενισχύσεις – καθεστώς Ν 308/2009 – παράταση – χρηματοπιστωτική
κρίση
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C
281/4] η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής για την
παράταση, υπό αυστηρότερες, όμως, προϋποθέσεις,
του ελληνικού καθεστώτος
ενισχύσεων Ν 308/2009, το
οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες
εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σο καθεστώς προβλέπει συγκεκριμέ-

να την δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων υπό την
μορφή επιδοτούμενων εγγυήσεων για επενδυτικά
δάνεια και δάνεια κεφαλαίων κίνησης που λαμβάνουν
οι παραπάνω επιχειρήσεις,
για το χρονικό διάστημα
από τις 31.07.2011 έως τις
31.12.2011. ημειώνεται ότι η μέγιστη διάρκεια των
νέων εγγυήσεων που θα
χορηγούνται βάσει του παραταθέντος καθεστώτος είναι δεκαετής, εν αντιθέσει
με το προϊσχύον καθεστώς
που περιοριζόταν στα πέντε
έτη.

Η Επιτροπή έκρινε ότι το
παραταθέν καθεστώς ανταποκρίνεται στα κριτήρια του
Προσωρινού Πλαισίου για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης [ΕΕ 2011 C
6/5] και, ως εκ τούτου, είναι
συμβατό με το άρθρο 107
παρ. 3 στοιχ. β ΛΕΕ, που
επιτρέπει την χορήγηση ενισχύσεων για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_33204

Έγκριση επενδυτικού Ν. 3908/2011
καθεστώς ενισχύσεων –
επενδύσεις – Ν. 3908/2011
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα ΕΕ [ΕΕ 2011 C
288/36] το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων που
θεσπίστηκε με τον Ν.
3908/2011 (Επενδυτικός
Νόμος) βάσει του Κανονισμού 800/2008 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός ΓΑΚ) και φέρει τον τίτλο
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική
ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή».
το καθεστώς, που εφαρμόζεται από την 21.04.2011

και θα διαρκέσει έως την
31.12.2013, υπάγονται τα
επενδυτικά σχέδια που θα
πραγματοποιήσουν
ΜΜΕ
και μεγάλες επιχειρήσεις
όλων των οικονομικών τομέων, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. Σα επενδυτικά σχέδια
του Ν. 3908/2011 διακρίνονται σε δύο επιμέρους
κατηγορίες: τα Γενικά Επενδυτικά χέδια (Γενικής Επιχειρηματικότητας, Σεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής υνοχής) και τα
Ειδικά Επενδυτικά χέδια
(Επιχειρηματικότητας των
Νέων, Μεγάλων Επενδυτικών χεδίων, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματι-

κών χεδίων και υνέργειας
και Δικτύωσης).
Οι ενισχύσεις έχουν την μορφή άμεσων επιδοτήσεων,
φορολογικών
απαλλαγών
και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και
η έντασή τους κυμαίνεται
μεταξύ 20% και 50%.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_33330
http://www.ependyseis.gr/
sub/nomos3908/files/
N3908_el.pdf
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Πρόγραμμα ενισχύσεων για νέες επιχειρήσεις
καθεστώς ενισχύσεων –
επενδυτικά σχέδια – Ν.
3908/2011 – επιχειρηματικότητα των νέων
Σο Τπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε, βάσει
του Κανονισμού 800/2008,
Πρόγραμμα για την παροχή
ενισχύσεων σε νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν
επενδυτικά σχέδια, τα οποία
υπάγονται στο ειδικό κάθεστώς της «Επιχειρηματικότη-

τας των Νέων» του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011. Οι
ενισχύσεις θα χορηγηθούν
σε νεοϊδρυθείσες μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις και
αφορούν δαπάνες για την
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης,
καθώς και τις δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.
Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης προβλέπεται να αγ-

γίξει το 40% των επιλέξιμων
δαπανών, ενώ η διάρκεια
του καθεστώτος είναι από
την 01.07.2011 μέχρι την
31.12.2013.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:296:0013:0
018:EN:PDF
http://www.ependyseis.gr/
sub/nomos3908/files/
YA_neanikis_epixeirimatiko
titas.pdf

Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών
Πάρκων
καθεστώς ενισχύσεων –
ανάπτυξη επιχειρηματικών
πάρκων – εκσυγχρονισμός
Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει
του άρθρου 107 παρ. 3 στοιχ. α και γ ΛΕΕ, ελληνικό
καθεστώς ενισχύσεων, υπό
την μορφή επιδοτήσεων και
διάφορων φορολογικών πλεονεκτημάτων, προς ΜΜΕ
και μεγάλες επιχειρήσεις, με

στόχο την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό των Επιχειρηματικών Πάρκων [ΕΕ
2011 C 296/25].
Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 40%-60%, ανάλογα με την κατηγορία
της επιχείρησης. Σο κάθεστώς θα χρηματοδοτηθεί,
κατά ένα μέρος, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αν-

ταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_33504
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:296:0025:0
029:EN:PDF

Ανάκτηση ενισχύσεων από επιχειρήσεις διαφόρων νομών της
Ελλάδας για την ρύθμιση οφειλών
Επιτροπή – ενισχύσεις –
ανάκτηση – ρύθμιση οφειλών – επιδοτούμενα δάνεια
– κρατική εγγύηση
Η Επιτροπή, μετά από πληροφορίες που έλαβε, και
κατόπιν κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας,
εξέδωσε απόφαση με την
οποία έκρινε ότι ορισμένα
μέτρα ενισχύσεων που εφάρμοσε η Ελλάδα μετά το
1993, άνευ προηγούμενης
κοινοποίησης, υπέρ διαφόρων επιχειρήσεων για την
ρύθμιση των οφειλών τους

δεν είναι συμβιβάσιμα με
την κοινή αγορά και πρέπει
να ανακτηθούν. Σα μέτρα
αυτά είναι ειδικότερα τα
εξής:
Κρατική ενίσχυση αριθ. C23/2004 – Ενισχύσεις στις
επιχειρήσεις των νομών
Καστοριάς και Εύβοιας
Κρατική ενίσχυση αριθ. C20/2005 – Ενισχύσεις για
τις επιχειρήσεις των νομών
Υλώρινας και Κιλκίς
Οι συγκεκριμένες ενισχύσεις
χορηγήθηκαν σε βιομηχανι-

κές, βιοτεχνικές και γεωργικές επιχειρήσεις των παραπάνω νομών, στο πλαίσιο
σχεδίων ρύθμισης (αναδιαπραγμάτευσης)
οφειλών,
και περιελάμβαναν:
α) την ομαδοποίηση, σε ένα
νέο επιδοτούμενο δάνειο με
δυνατότητα περιόδου χάριτος κατά την αποπληρωμή,
επαχθών οφειλών συνδεομένων με δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις και
σύσταση/τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

Ενισχύσεις για
Επιχειρηματικά
Πάρκα
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β) την παροχή εγγύησης του
ελληνικού δημοσίου στην
πράξη ρύθμισης των οφειλών και

Ανάκτηση ενισχύσεων από επιχειρήσεις διαφόρων
νομών της Ελλάδος

γ) την εφαρμογή προτιμησιακού επιτοκίου πριν ακόμη
και από την επιδότηση επιτοκίων.
Κρατική ενίσχυση αριθ. C50/2005 – Ενισχύσεις σε
επιχειρήσεις των νοµών Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης, Δωδεκανήσων και των νήσων
Λέσβου, άµου και Φίου

Σο μέτρο αυτό προέβλεπε
την συγκέντρωση, σε νέα
επιδοτούμενα δάνεια με
δυνατότητα περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή,
οφειλών με υψηλή επιβάρυνση που συνδέονται με
δάνεια που χορηγήθηκαν
για επενδύσεις και σύσταση/τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης, καθώς και την
παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου στην πράξη
ρύθμισης των οφειλών. Επιχειρήσεις του γεωργικού και
του βιοτεχνικού τομέα, της

ναυπηγικής, της βιομηχανίας και του τομέα του
άνθρακα, των παραπάνω
νομών, επωφελήθηκαν των
εν λόγω ενισχύσεων.
Η μη εμπιστευτική μορφή
της απόφασης της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμη μόλις διευθετηθούν τα θέματα
απορρήτων στοιχείων.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
newsletter/21102011.pdf

Εθνικά μέτρα κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
χρηματοπιστωτική κρίση –
εθνικά μέτρα – Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής κατάλογος με τα μέτρα που έχουν

λάβει τα κράτη μέλη και
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ο κατάλογος είναι ενημερωμένος
έως την 20.09.2011.

http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=MEMO/11/616&form
at=HTML&aged=0&languag
e=EN&guiLanguage=en

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΔΕΕ C-78/08 έως C‑80/08,
08.09.2011, Paint Graphos
Λέξεις κλειδιά
αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – παραδεκτό – κρατικές ενισχύσεις
– φορολογικά πλεονεκτήματα χορηγούμενα στις συνεταιριστικές εταιρίες – χαρακτηρισμός τους ως κρατική ενίσχυση κατά την έννοια
του άρθρου 87 ΕΚ – συμβατό με την κοινή αγορά –
προϋποθέσεις
Νομικό ζήτημα
Σα εθνικά δικαστήρια είναι
αρμόδια να εκτιμήσουν τον
επιλεκτικό χαρακτήρα των
φοροαπαλλαγών που χορηγούνται σε συνεταιριστικές
εταιρίες, καθώς και την δυ-

νατότητα δικαιολόγησης του
μέτρου υπό το πρίσμα του
εθνικού φορολογικού συστήματος και των αρχών της
συνάφειας και της αναλογικότητας

ΔΕΕ C‑279/08 P, 08.09.
2011, Επιτροπή/Κάτω Φώρες
Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – κρατική ενίσχυση – άρθρο 87
παράγραφος 1 ΕΚ – σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων
εκπομπής όσον αφορά τα
οξείδια του αζώτου – χαρακτηρισμός του εθνικού μετρου ως κρατικής ενισχύσεως – απόφαση κηρύσσουσα

την ενίσχυση συμβατή με
την κοινή αγορά – έννοια
της “επιλεκτικότητας” – πλεονέκτημα χρηματοδοτούμενο με κρατικούς πόρους –
προστασία του περιβάλλοντος – υποχρέωση αιτιολογήσεως – παραδεκτό
Νομικό ζήτημα
Σο σύστημα ανταλλαγών των
δικαιωμάτων εκπομπής των
οξειδίων του αζώτου, στο
μέτρο που αφορά μόνον
στις μεγάλες βιομηχανικές
επιχειρήσεις, έχει επιλεκτικό
χαρακτήρα, ο οποίος δεν
δικαιολογείται από οικολογικούς σκοπούς ή από την
οικονομία του φορολογικού
συστήματος
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ΔΕΕ C‑544/09 P, 15.09.
2011, Γερμανία/Επιτροπή

ναι παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά

Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – κρατικές ενισχύσεις – εισαγωγή
της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης
στο
ΒερολίνοΒρανδεμβούργο – άρθρο 87
παρ. 3 γ’ ΕΚ – δυσλειτουργία της αγοράς – αναγκαιότητα – τεχνολογική ουδετερότητα – χαρακτήρας κινήτρου
Νομικό ζήτημα
Οι γερμανικές ενισχύσεις
προς τις ραδιοτηλεοπτικές
επιχειρήσεις δεν συμβιβάζονται με την κοινή αγορά,
διότι δεν αποτέλεσαν κίνητρο για την μετάβαση στις
ψηφιακές εκπομπές και δεν
τηρούν το κριτήριο της τεχνολογικής ουδετερότητας

ΓεΔΕΕ T‑394/08, T‑408/
08, T‑453/08 και T‑454/
08, 20.09.2011, Regione
autonoma della Sardegna/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές
ενισχύσεις
–
ενισχύσεις υπέρ του ξενοδοχειακού κλάδου στην Περιφέρεια της Σαρδηνίας –
απόφαση κηρύσσουσα τις
ενισχύσεις εν μέρει συμβατές και εν μέρει ασύμβατες
προς την κοινή αγορά και
διατάσσουσα την ανάκτησή
τους – νέες ενισχύσεις –
υποχρέωση αιτιολογήσεως –
προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης – παροχή κινήτρου – κανόνας de
minimis
Νομικό ζήτημα
Οι ενισχύσεις για επενδυτικά
σχέδια, των οποίων η εκτέλεση άρχισε πριν από την
υποβολή της αίτησης για την
χορήγηση της ενίσχυσης
κατά παράβαση των όρων
εγκριθέντος καθεστώτος, εί-

ΔΕΕ C‑148/09 P, 22.09.
2011,
Βέλγιο/Deutsche
Post AG κ.λπ.

ξέτασης δεν θεμελιώνουν
την ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών αναφορικά με την
αξιολόγηση της επίμαχης
ενίσχυσης και, άρα, η Επιτροπή δεν όφειλε να κινήσει
την επίσημη διαδικασία
έρευνας του άρθρου 108
παρ. 2 ΛΕΕ

Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – προσφυγή ακυρώσεως – κρατικές ενισχύσεις – άρθρο 88
παράγραφος 3 ΕΚ – απόφαση της Επιτροπής περί μη
προβολής αντιρρήσεων –
έννοια των “αμφιβολιών” –
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
Νομικό ζήτημα
Η μεγάλη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης της
υπόθεσης από την Επιτροπή
και η ανεπαρκής εξέταση
των επίδικων μέτρων από
αυτήν συνιστούν αντικειμενικές ενδείξεις ότι το μέτρο
δημιουργεί αμφιβολίες ως
προς την συμβατότητά του
και η Επιτροπή όφειλε να
κινήσει επίσημη διαδικασία
έρευνας αντί να εκδώσει
απόφαση περί μη διατύπωσης αντιρρήσεων.

ΓεΔΕΕ T-442/07, 29.09.
2011, Ryanair/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – αεροπορικές υπηρεσίες – ενίσχυση χορηγηθείσα από τις ιταλικές αρχές στην Alitalia, Air
One και Meridiana – καταγγελία – παράλειψη της Επιτροπής να λάβει θέση – υποχρέωση ενέργειας – προσφυγή κατά παραλείψεως
Νομικό ζήτημα
Η Επιτροπή, εφόσον λάβει
καταγγελία ή της παρασχεθούν πληροφορίες αναφορικά με την ύπαρξη παράνομης κρατικής ενίσχυσης,
οφείλει, αφού προβεί σε
προκαταρκτική έρευνα, να
εκδώσει απόφαση ή να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα
ότι δεν συντρέχουν επαρκείς
λόγοι για να εκφέρει γνώμη

ΓεΔΕΕ T‑30/03 RENV, 27.
09.2011, 3F/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – φορολογικές ενισχύσεις που χορήγησαν οι αρχές της Δανίας – ναυτικοί απασχολούμενοι σε πλοία εγγεγραμμένα
στο διεθνές νηολόγιο της
Δανίας – απόφαση της Επιτροπής περί μη εγέρσεως
αντιρρήσεων – προσφυγή
ακυρώσεως – σοβαρές δυσχέρειες

ΔΕΕ C‑302/09, 06.10.
2011, Επιτροπή/Ιταλία
Λέξεις κλειδιά
παράβαση κράτους μέλους
– κρατικές ενισχύσεις – ενισχύσεις υπέρ των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές της Βενετίας και της Chioggia – Μειώσεις των κοινωνικών εισφορών – ανάκτηση

Νομικό ζήτημα

Νομικό ζήτημα

Οι ειδικές περιστάσεις και η
μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας προκαταρκτικής ε-

Μόνον υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις μπορούν τα
εθνικά δικαστήρια να δια-
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τάσσουν την αναστολή εκτελέσεως μίας εθνικής πράξεως, με την οποία ζητείται η
επιστροφή των ενισχύσεων
που κηρύχθηκαν ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά

διατάσσει την ανάκτηση

ΓεΔΕΕ Σ-579/08, 20.10.
2011, Eridania Sadam/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά

ΔΕΕ C‑463/10 P και
C‑475/10 P, 13.10.2011,
Deutsche Post, Γερμανία/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – κρατικές ενισχύσεις – Κανονισμός (ΕΚ) 659/1999 –
άρθρο 10 παρ. 3 – απόφαση με την οποία διατάσσεται
η παροχή πληροφοριών –
πράξη δεκτική προσφυγής
κατά την έννοια του άρθρου
263 ΣΛΕΕ
Νομικό ζήτημα
Η διαταγή παροχής πληροφοριών της Επιτροπής συνιστά απόφαση παράγουσα
δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα και, άρα, αποτελεί
πράξη δυνάμενη να προσβληθεί με προσφυγή ακυρώσεως κατά την έννοια του
άρθρου 263 ΛΕΕ

ΔΕΕ C‑454/09, 13.10.
2011, Επιτροπή/Ιταλία
Λέξεις κλειδιά
παράβαση κράτους μέλους
– κρατικές ενισχύσεις – ενίσχυση υπέρ της New Interline – ανάκτηση
Νομικό ζήτημα
Η εγγραφή στον πτωχευτικό
πίνακα της απαίτησης που
αφορά στην επιστροφή ενίσχυσης η οποία κηρύχθηκε
παράνομη και ασυμβίβαστη
με την κοινή αγορά, εφόσον
έγινε καθυστερημένα, δεν
συνιστά άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής που

κρατικές ενισχύσεις – μέτρα
των ιταλικών αρχών για την
αποζημίωση των ζημιών που
υπέστη το εργοστάσιο ζάχαρης Villasor (Ιταλία) μετά
από περίοδο ξηρασίας –
απόφαση κηρύσσουσα την
ενίσχυση ασυμβίβαστη με
την κοινή αγορά – υποχρέωση αιτιολόγησης – Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα
της γεωργίας

ράνομες και ασυμβίβαστες
με την κοινή αγορά, καθώς
και των επιχειρήσεων που
ωφελήθηκαν από αυτές, δεν
αποτελεί σημαντική δυσχέρεια ικανή να δικαιολογήσει
την μη εκτέλεση της απόφασης περί ανάκτησης, εφόσον μάλιστα αυτή οφείλεται
στην συμπεριφορά του οικείου κράτους μέλους

ΔΕΕ C‑47/10 P, 27.10.
2011, Αυστρία/ScheucherFleisch κ.λπ.
Λέξεις κλειδιά

ΔΕΕ C-549/09, 20.10.2011,
Επιτροπή/Γαλλία

αίτηση αναιρέσεως – κρατικές ενισχύσεις – άρθρα 87
ΕΚ και 88, παράγραφοι 2
και 3, ΕΚ – Κανονισμός (EK)
659/1999 – απόφαση περί
μη διατυπώσεως αντιρρήσεων – προσφυγή ακυρώσεως
– προϋποθέσεις παραδεκτού – λόγοι ακυρώσεως
που μπορούν να προβληθούν – έννοια του “ενδιαφερομένου μέρους” – βάρος της αποδείξεως – μέτρα
οργανώσεως της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου – άρθρα 64 και
81 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου

Λέξεις κλειδιά

Νομικό ζήτημα

Νομικό ζήτημα
Οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
δεν μπορούν να επωφεληθούν των ενισχύσεων που
παρέχονται ως αποζημίωση
σε γεωργούς για απώλειες
που προκλήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

παράβαση κράτους μέλους
– κρατικές ενισχύσεις – ενισχύσεις χορηγηθείσες υπέρ
των υδατοκαλλιεργητών και
των αλιέων – απόφαση κηρύσσουσα τις ενισχύσεις
αυτές ως ασυμβίβαστες με
την κοινή αγορά – υποχρέωση ανάκτησης χωρίς καθυστέρηση των ενισχύσεων που
κηρύχθηκαν παράνομες και
ασυμβίβαστες – μη εκτέλεση – απόλυτη αδυναμία
εκτέλεσης
Νομικό ζήτημα
Η δυσκολία προσδιορισμού
του ύψους των ενισχύσεων,
οι οποίες κηρύχθηκαν πα-

«Ενδιαφερόμενα μέρη», υπό
την έννοια του άρθρου 1
στοιχ. η του Κανονισμού
659/1999, νομιμοποιούνται
να προσβάλουν το βάσιμο
της απόφασης της Επιτροπής περί μη διατύπωσης
αντιρρήσεων σε σχέση με
ορισμένες κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν τα διαδικαστικά
τους δικαιώματα που πηγάζουν από το άρθρο 108
παρ. 2 ΛΕΕ και παρά το
γεγονός ότι η θέση τους δεν
θίγεται ουσιωδώς από τις
επίμαχες ενισχύσεις
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ΕΚΔΟΕΙ ΣΟΤ ΚΔΕΟΔ
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
revue hellénique de droit européen

Η ΕΕΕυρΔ, που εκδίδεται
από το ΚΔΕΟΔ και τον
Δ..Θ., ιδρύθηκε το 1981.
Εκδίδεται στα ελληνικά και
η θεματική της αναφέρεται
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και
ιδίως σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προστασίας των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, διεθνούς οικονομικού δικαίου, δημοσίου
διεθνούς δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η
θεματική των προσεχών
τευχών της ΕΕΕυρΔ θα
είναι αφιερωμένη στην
υνθήκη της Λισαβόνας.

Δημόσιες υμβάσεις
Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
3/2010 και 1/2011 της
νομικής επιθεώρησης
ΔηΚΕ & αγορά, με πλούσια ύλη σε θεματικές του
δημόσιου οικονομικού
δικαίου.
Η ΔηΚΕ & αγορά κυκλοφορεί πλέον και σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: http://
www.diske.gr/

