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Αντισταθμιστικές ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ για τα
έτη 2008 και 2009

Αντισταθμιστικές ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ για τα έτη 2008
και 2009

Διαφάνεια στη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων για
ΥΓΟΣ

Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέως στο ΓεΔΕΕ – απόρριψη προσφυγής

Παράνομες ενισχύσεις
υπέρ Starbucks και Fiat

Το Γενικό Δικαστήριο, με
την από 16.07.2014 απόφασή του (υπόθεση Τ52/12), απέρριψε την
προσφυγή που άσκησε η
Ελληνική Δημοκρατία ζητώντας την ακύρωση της
απόφασης 2012/157/ΕΕ
της Επιτροπής, σύμφωνα
με την οποία οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν
από τον ΕΛΓΑ στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στη διάρκεια των ετών
2008 και 2009 συνιστούσαν κρατικές ενισχύσεις. H
αίτηση αναίρεσης, που
άσκησε κατόπιν η Ελληνική
Δημοκρατία εισήχθη για
εκδίκαση στη μείζονα σύνθεση του Δικαστηρίου, η
οποία έκρινε ότι, προκειμένου να αποφανθεί επί του
πρώτου σκέλους του τρίτου λόγου αναίρεσης, ήταν
απαραίτητη η διεξαγωγή
επ’ ακροατηρίου συζήτησης και η ανάπτυξη προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό,
δημοσιεύθηκαν την 15.10.
2015 οι προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως Eleanor
Sharpston.

Απαλλαγές από τον
ιρλανδικό φόρο στα
αεροπορικά ταξίδια
Τιμολόγηση συμβάσεων
μεταφοράς πυρηνικών
αποβλήτων
Χρεόγραφα μειωμένης
εξασφάλισης από την
εταιρία Ethias
Παράταση του καθεστώτος ενίσχυσης των τραπεζών στη Δανία
Πρόγραμμα για τον
έλεγχο της φυματίωσης
των βοοειδών
Πρόγραμμα επιτήρησης
της τρομώδους νόσου
αιγοπροβάτων
Έκτακτο σχέδιο δράσης
για επιδημία ασθενειών
Μέτρα για τη λοιμώδη
οζώδη δερματίτιδα των
βοοειδών
Μέτρα για ζωονοσογόνα
βακτήρια και συμβιωτικά βακτηρίων
Πρόσφατη νομολογία
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις

Με τις προτάσεις της, η
Γενική Εισαγγελέας εισηγεί-

ται την απόρριψη του πρώτου σκέλους του τρίτου λόγου αναίρεσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κατά την
κρίση της, το ΓεΔΕΕ ορθώς
έκρινε ότι για τις επίδικες
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τον ΕΛΓΑ κατά τα
έτη 2008-2009 η Επιτροπή
δεν μπορούσε να αποκλίνει
από το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για τη λήψη μετρων κρατικής ενίσχυσης
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης, το
οποίο εξαιρούσε ρητά από
αυτή την «χαλάρωση» των
κανόνων τις ενισχύσεις
προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην πρωτογενή γεωργική παραγω-

γή, παρ’ όλους τους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών
περί «εξαιρετικών περιστάσεων της κρίσης που έπληττε την ελληνική οικονομία».
Σε διαφορετική περίπτωση,
τονίζει η Γενική Εισαγγελέας, θα μπορούσε να καταλογιστεί στην Επιτροπή παραβίαση γενικών αρχών του
δικαίου, όπως της ίσης μεταχείρισης ή της προστασίας της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης.
http://curia.europa.eu/
juris/document/
document.jsf?
text=&docid=169842&pag
eIndex=0&doclang=EL&mo
de=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=302252
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Διαφάνεια στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για ΥΓΟΣ
διαφάνεια – κρατικές ενισχύσεις – παροχή δημοσίων
υπηρεσιών – εκθέσεις κρατών μελών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 10.09.2015
τις εκθέσεις των κρατών
μελών, σύμφωνα με τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για την παροχή
υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ)
2012-2014. Οι εκθέσεις
αυτές δίνουν στους πολίτες

την δυνατότητα να πληροφορηθούν ποιοι τομείς λαμβάνουν αντιστάθμιση για
την παροχή δημόσιας υπηρεσίας και υπό ποιους ειδικότερους όρους, βάσει των
σχετικών κανόνων που υιοθετήθηκαν το 2011, προκειμένου να μην τίθεται θέμα
υπεραντιστάθμισης. Με τον
τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται
η αποτελεσματική διαχείριση κρατικών πόρων και ελαχιστοποιούνται οι πιθανές
στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού. Η παρούσα δημοσίευση των εκθέσεων των κρατών μελών εντάσσεται στο
πλαίσιο, αφενός, του εκσυγχρονισμού των κρατικών
ενισχύσεων
(State
Aid
Modernisation – SAM) και,
αφετέρου, της διαφάνειας
ως προς τη διαχείριση των
κρατικών πόρων.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
newsletter/10092015.pdf

Παράνομες ενισχύσεις υπέρ Starbucks και Fiat – SA.38374,
SA.38375
Λουξεμβούργο – Fiat – Ολλανδία – Starbucks – επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα – κρατικές ενισχύσεις – παράνομες και
ασυμβίβαστες – ανάκτηση
Μετά από εμπεριστατωμένες έρευνες που ξεκίνησαν
τον Ιούνιο του 2014, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λουξεμβούργο
χορήγησε επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα υπέρ
της εταιρίας Fiat Finance
and Trade, με έδρα το Λουξεμβούργο που παρέχει
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως ενδο-ομιλικά δάνεια, σε άλλες εταιρίες αυτοκινήτων του ομίλου Fiat
στην Ευρώπη. Αντίστοιχα, η
Ολλανδία χορήγησε επίσης
επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα υπέρ της εταιρίας Starbucks Manufacturing EMEA BV, με έδρα την
Ολλανδία, η οποία είναι η
μοναδική εταιρία φρύξης
καφέ στον όμιλο Starbucks
στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται στην πώληση και
διανομή φρυγμένου (καβουρντισμένου) καφέ και
προϊόντων καφέ σε Ευρώπη,

Μέση Ανατολή και Αφρική.

πραγματικών κερδών της.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι
αντίστοιχες
φορολογικές
αρχές εξέδωσαν φορολογικές αποφάσεις, με τις οποίες μειώθηκε τεχνητά ο
φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι επιχειρήσεις. Πρόκειται για καθ’ όλα νόμιμες
φορολογικές αποφάσεις, οι
οποίες, ωστόσο, βασίστηκαν
σε τεχνητές και περίπλοκες
μεθόδους καθορισμού των
φορολογητέων κερδών των
επιχειρήσεων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική πραγματικότητα. Ειδικότερα, οι τιμές που καθορίστηκαν για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που πωλούνται μεταξύ, αφενός, των
εταιριών του ομίλου Fiat και,
αφετέρου, των εταιριών του
ομίλου Starbucks (οι λεγόμενες «τιμές μεταβίβασης»)
δεν ανταποκρίνονται στις
συνθήκες της αγοράς. Ως
αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο
μέρος των κερδών της εταιρίας Starbucks μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, όπου δεν
φορολογείται, και η εταιρία
Fiat κατέβαλε φόρους μόνο
για ένα μικρό μέρος των

Η παραπάνω πρακτική είναι
παράνομη βάσει των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών
ενισχύσεων: οι φορολογικές
αποφάσεις δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν μεθοδολογίες, ασχέτως του πόσο περίπλοκες είναι, για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης που δεν δικαιολογούνται από οικονομική άποψη
και που μετατοπίζουν αθέμιτα τα κέρδη, με σκοπό να
μειώσουν τους φόρους που
πληρώνουν οι επιχειρήσεις.
Η πρακτική αυτή παρέχει
στις επιχειρήσεις αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις (συνήθως ΜΜΕ), οι οποίες φορολογούνται επί
των πραγματικών κερδών,
επειδή καταβάλλουν τιμές
αγοράς για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
διέταξε το Λουξεμβούργο
και την Ολλανδία να ανακτήσουν αντιστοίχως τους μη
καταβληθέντες φόρους από
τις δύο εταιρίες, προκειμέ-
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νου να εξαλειφθεί το αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αυτές απολάμβαναν
και να αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση με άλλες
επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε παρόμοια κατάσταση. Τα
προς ανάκτηση ποσά ανέρχονται σε τουλάχιστον 20

εκατ. ευρώ για κάθε επιχείρηση.
Τα μη εμπιστευτικά κείμενα
των αποφάσεων θα είναι
διαθέσιμα με τους αριθμούς
υποθέσεων SA.38375 (Fiat)
και SA.38374 (Starbucks)
στο μητρώο κρατικών ενι-

σχύσεων του ιστότοπου της
ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-155880_el.htm

Απαλλαγές από τον ιρλανδικό φόρο στα αεροπορικά ταξίδια – SA.
29064
Ιρλανδία – επίσημη διαδικασία έρευνας – μετεπιβιβαζόμενοι και διερχόμενοι επιβάτες – απαλλαγές – φόρος
στα αεροπορικά ταξίδια
Με απόφασή της την 28.
09.2015, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία
έρευνας σχετικά με απαλλαγές υπέρ αεροπορικών εταιριών από την καταβολή του
φόρου για αεροπορικά ταξίδια για τους μετεπιβιβαζόμενους και διερχόμενους
επιβάτες, που θέσπισαν οι
ιρλανδικές αρχές. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής
έρχεται σε συνέχεια της
απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της 25.11.2014
(υπόθεση T-512/11), που
ακύρωσε προηγούμενη απόφασή της, όπου κρίθηκε ότι
η επίμαχη εξαίρεση δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση.
Το ΓεΔΕΕ σημείωσε ότι η

Επιτροπή έπρεπε να είχε
κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας προκειμένου,
αφενός, να συγκεντρώσει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να επιβεβαιώσει
εάν το εξεταζόμενο μέτρο
ήταν επιλεκτικό και, αφετέρου, να επιτρέψει στα τρίτα
ενδιαφερόμενα μέρη να
παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις τους.
Εν προκειμένω, η Επιτροπή
θα ερευνήσει εάν η εν λόγω
φοροαπαλλαγή παρέχει σε
συγκεκριμένες εταιρίες επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με τους
κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η έρευνα
θα εστιάσει, στο κατά πόσον
το επίμαχο μέτρο χρησιμεύει στην αποφυγή της
επιβολής φόρου δύο φορές
στο ίδιο ταξίδι και εάν το
γεγονός ότι η απαλλαγή τίθε-

ται μόνον υπέρ των πτήσεων
μετεπιβίβασης, για τις οποίες οι αεροπορικές εταιρίες εφαρμόζουν το σύστημα ενιαίας κράτησης, εισάγει δυσμενή διάκριση ως
προς τις αεροπορικές εταιρίες που δεν εφαρμόζουν το
εν λόγω σύστημα κράτησης.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.
29064 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
newsletter/01102015.pdf

Τιμολόγηση συμβάσεων μεταφοράς πυρηνικών αποβλήτων –
SA.34962
Ηνωμένο Βασίλειο – συμβάσεις μεταφοράς πυρηνικών
αποβλήτων – μέθοδος τιμολόγησης
Με απόφασή της την 09.
10.2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η μέθοδος
τιμολόγησης που εφαρμόζει
το Ηνωμένο Βασίλειο στις
συμβάσεις μεταφοράς πυ-

ρηνικών αποβλήτων, η οποία καθορίζει το αντίτιμο
που πρέπει να καταβάλουν
οι διαχειριστές των νέων
πυρηνικών σταθμών της
χώρας για την υπόγεια διάθεση των αναλωμένων καυσίμων τους και των αποβλήτων μέσου επιπέδου, σε μια
σχεδιαζόμενη στη Βρετανία

γεωλογική χωματερή, είναι
σύμφωνη με τους κανόνες
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Η μέθοδος αυτή
στόχο έχει να διασφαλίσει
ότι οι διαχειριστές των πυρηνικών σταθμών θα είναι
αυτοί που θα επιβαρυνθούν
με το κόστος διάθεσης των
πυρηνικών αποβλήτων και
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όχι οι φορολογούμενοι πολίτες.
Η συγκεκριμένη μέθοδος
θεσπίζει μια τιμή μεταφοράς αποβλήτων που θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό
κόστος διάθεσης αυτών.
Ειδικότερα, η τιμή αυτή θα
καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες μεταβλητές και σταθερές δαπάνες που συνδέονται με τη διάθεση των
αναλωμένων καυσίμων και
των αποβλήτων μέσου επιπέδου, καθώς και το κατάλληλο ασφάλιστρο κινδύνου
για ενδεχόμενες αυξήσεις
του κόστους μετά τη ρύθμιση της τιμής. Επομένως, η
μέθοδος τιμολόγησης δεν
περιλαμβάνει
χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες της
ΕΕ.
Δεδομένης της αβεβαιότη-

τας που επικρατεί προς το
παρόν όσον αφορά την τιμή
μεταφοράς αποβλήτων, το
Ηνωμένο Βασίλειο έκρινε
απαραίτητο να ορίσει μια
ανώτατη τιμή, προκειμένου
οι διαχειριστές των πυρηνικών σταθμών και οι πιθανοί
επενδυτές στον τομέα αυτόν
να μπορούν να υπολογίσουν
το κόστος των μελλοντικών
τους υποχρεώσεων. Η Επιτροπή έκρινε ότι το παρόν
κόστος διάθεσης των απόβλήτων είναι απίθανο να
υπερβεί την ανώτατη τιμή
που όρισε. Επιπλέον, οι διαχειριστές των πυρηνικών
σταθμών θα πρέπει να πληρώσουν το ανάλογο ασφάλιστρο κινδύνου, προκειμένου να επωφεληθούν από
την ανώτατη τιμή. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
καθορισμός της ανώτατης

τιμής μεταφοράς αποβλήτων δεν συνιστά κρατική
ενίσχυση και δεν προκαλεί
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ή, τουλάχιστον, προκαλεί περιορισμένες στρεβλώσεις.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.
34962 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-155815_en.htm

Χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης από την εταιρία Ethias –
SA.43306
Βέλγιο – εταιρία Ethias –
αύξηση κεφαλαίου – έκδοση χρεογράφων μειωμένης
εξασφάλισης
Με απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της βελγικής ασφαλιστικής εταιρίας
Ethias είναι σύμφωνες με
τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή συμφώνησε με την προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου της
Ethias, μέσω της έκδοσης
χρεογράφων
μειωμένης
εξασφάλισης. Η εν λόγω
ασφαλιστική εταιρία αν και
έχει υλοποιήσει με επιτυχία
ένα μέρος του σχεδίου αναδιάρθωσής της, πρέπει επιπλέον να λάβει μέτρα για
την ενίσχυση της φερεγγυότητάς της. Το σχέδιο αναδι-

άρθρωσης απαιτεί από την
εταιρία να καταβάλει μερίσματα στους δημόσιους
μετόχους της, οι οποίοι της
χορήγησαν και την άδεια
κεφαλαιακής της θέσης, ως
μέρος των μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που προκλήθηκαν
από τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στην Ethias. Η
Επιτροπή σημείωσε ότι η
ποσότητα των χρεογράφων
μειωμένης
εξασφάλισης
που πρόκειται να εκδοθούν
θα είναι περιορισμένη και,
επομένως, δεν θα επηρεάσει αδικαιολόγητα την αποζημίωση που καταβάλει η
εταιρία στους δημόσιους
μετόχους της, σε επιστροφή
των κρατικών ενισχύσεων
που έλαβε. Πράγματι, οι
αξιολογήσεις της Επιτροπής
έδειξαν ότι η Ethias σε πρώ-

το βαθμό θα ισχυροποιήσει
την κεφαλαιακή της βάση,
λαμβάνοντας διοικητικά μετρα, και έπειτα θα εκδώσει
χρεόγραφα για περιορισμένο μέρος του κεφαλαίου
της.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.
43306 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEX-155901_en.htm
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Παράταση του καθεστώτος ενίσχυσης των τραπεζών στη Δανία –
SA.42405
Δανία – κρατικές ενισχύσεις
– τραπεζικά ιδρύματα – παράταση καθεστώτος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την από 18.
09.2015 απόφασή της, με
την οποία ενέκρινε την παράταση της ισχύος διαφόρων μέτρων των δανέζικων
αρχών για τη σταθεροποίηση των τραπεζών έως την
31.12.2015, σύμφωνα με
τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων. Τα
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν
ένα καθεστώς αποζημίωσης
και δύο μέτρα για τη διευκόλυνση της εξαγοράς προβληματικών τραπεζών, στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής
Οδηγίας για την Εξυγίανση
και Μετασχηματισμό των

Τραπεζών, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο δανέζικο δίκαιο. Η Επιτροπή ενέκρινε,
επίσης, την παράταση ενός
καθεστώτος εκκαθάρισης
για τα δανέζικα υποκαταστήματα
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα τη
Γροιλανδία και τα Νησιά
Φερόε. Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι όλα αυτά
τα μέτρα ήταν συμβατά με
τους κανόνες της ΕΕ περί
κρατικών ενισχύσεων προς
τις τράπεζες σε περίοδο
οικονομικής κρίσης, επειδή
ήταν στοχευμένα, αναλογικά
και περιορισμένα σε χρόνο
και έκταση. Το καθεστώς
εκκαθάρισης εγκρίθηκε αρχικά τον Σεπτέμβριο του
2010, ενώ τον Αύγουστο του
2011 η Επιτροπή ενέκρινε

επίσης τη θέσπιση ενός καθεστώτος αποζημίωσης, και
τον Δεκέμβριο του 2011 την
υιοθέτηση δύο επιπλέον
μέτρων για την ενίσχυση της
εξαγοράς των προβληματικών τραπεζών.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.
42405 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases/259338/259338_1
695339_130_2.pdf

Πρόγραμμα για τον έλεγχο της φυματίωσης των βοοειδών –
SA.41718
Κύπρος – ασθένειες ζώων –
βοοειδή – φυματίωση
Βάσει του Απαλλακτικού
Κανονισμού 702/2014 για
τις ενισχύσεις στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό
καθεστώς για την ενίσχυση

του κλάδου εκτροφής βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, με
στόχο την καταπολέμηση
ασθενειών των ζώων και
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Το εν λόγω καθεστώς έχει διάρκεια από
19.06.2015 μέχρι και 31.
12.2019.

http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_41718

Πρόγραμμα επιτήρησης της τρομώδους νόσου αιγοπροβάτων –
SA.41802
Κύπρος – ασθένειες ζώων –
αιγοπρόβατα – τρομώδης
νόσος
Βάσει του Απαλλακτικού
Κανονισμού 702/2014 για
τις ενισχύσεις στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό
καθεστώς για την ενίσχυση
του κλάδου εκτροφής αιγο-

προβάτων, με στόχο την
καταπολέμηση ασθενειών
των ζώων και επιβλαβών για
τα φυτά οργανισμών. Το εν
λόγω καθεστώς έχει διάρκεια από 19.06.2015 μέχρι
και 31.12.2019.
Χορηγούσα αρχή είναι οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και ο
συνολικός προϋπολογισμός
του καθεστώτος ανέρχεται
σε 6,047 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases/258463/258463_1
649864_22_1.pdf
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Έκτακτο σχέδιο δράσης για επιδημία ασθενειών – SA.41803
Κύπρος – κλάδος ζωικής
παραγωγής – ασθένειες
ζώων – επιδημία ασθενειών
Βάσει του Απαλλακτικού
Κανονισμού 702/2014 για
τις ενισχύσεις στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό
καθεστώς για την ενίσχυση
του κλάδου της ζωικής παραγωγής, με στόχο την κα-

ταπολέμηση ασθενειών των
ζώων και επιβλαβών για τα
φυτά οργανισμών. Το εν
λόγω καθεστώς έχει διάρκεια από 19.06.2015 μέχρι
και 31.12.2019.
Χορηγούσα αρχή είναι οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και ο

συνολικός προϋπολογισμός
του καθεστώτος ανέρχεται
σε 1,5 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases/258464/258464_1
649873_22_1.pdf

Μέτρα για τη λοιμώδη οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών –
SA.41804
Κύπρος – ασθένειες ζώων –
βοοειδή – λοιμώδης οζώδης
δερματίτιδα
Βάσει του Απαλλακτικού
Κανονισμού 702/2014 για
τις ενισχύσεις στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό
καθεστώς για την ενίσχυση
του κλάδου της εκτροφής
βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, με στόχο την καταπολέ-

μηση ασθενειών των ζώων
και επιβλαβών για τα φυτά
οργανισμών. Το εν λόγω καθεστώς έχει διάρκεια από
19.06.2015
μέχρι
και
31.12.2019.
Χορηγούσα αρχή είναι οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και ο
συνολικός προϋπολογισμός

του καθεστώτος ανέρχεται
σε 2,273 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases/258465/258465_1
649883_22_1.pdf

Μέτρα για ζωονοσογόνα βακτήρια και συμβιωτικά βακτηρίων –
SA.42645
Κύπρος – εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής –
χοίροι – πουλερικά – ζωονοσογόνα βακτήρια – συμβιωτικά βακτήρια
Βάσει του Απαλλακτικού
Κανονισμού 702/2014 για
τις ενισχύσεις στους τομείς
της γεωργίας και δασοκομίας, θεσπίστηκε κυπριακό
καθεστώς για την ενίσχυση
των κλάδων εκτροφής βοοειδών γαλακτοπαραγωγής,

χοίρων και πουλερικών, με
στόχο την καταπολέμηση
ασθενειών των ζώων και
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Το εν λόγω καθεστώς έχει διάρκεια από
05.08.2015 μέχρι και 31.
12.2019.
Χορηγούσα αρχή είναι οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και ο

συνολικός προϋπολογισμός
του καθεστώτος ανέρχεται
σε 0,13 εκατ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
cases/259685/259685_1
671401_23_1.pdf
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΔΕΕ C-89/14, 03.09.2015,
A2A SpA/Agenzia delle Entrate

ΔΕΕ C-33/14 Ρ, 17.09.
2015, Mory SA, Mory Team,
Superga Invest/ Επιτροπή

Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

προδικαστική παραπομπή –
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων – τρόπος υπολογισμού
τόκων – απλοί τόκοι – τόκοι
υπολογιζόμενοι με τη μέθοδο του ανατοκισμού – εθνική νομοθεσία

κρατικές ενισχύσεις – προσφυγή ακυρώσεως – παράνομες και ασυμβίβαστες
ενισχύσεις – υποχρέωση
ανάκτησης – αίτηση αναιρέσεως – προϋποθέσεις του
παραδεκτού – έννομο συμφέρον – ενεργητική νομιμοποίηση – οριστική κρίση επί
της διαφοράς

Νομικό ζήτημα
Η μέθοδος ανατοκισμού για
τον υπολογισμό τόκων σε
περίπτωση ανάκτησης μπορεί να εφαρμοστεί, ακόμη
και εάν η απόφαση ανάκτησης εκδόθηκε πριν από τη
θέση σε ισχύ του Κανονισμού 794/2004, εφόσον
αυτός δεν θέτει κανόνα μη
αναδρομικότητας της σχετικής διάταξης

Νομικό ζήτημα
Επί προσφυγής ακυρώσεως,
το έννομο συμφέρον μπορεί
να θεμελιωθεί σε κάθε
ένδικο βοήθημα που ασκείται στα εθνικά δικαστήρια,
στο πλαίσιο του οποίου η
ενδεχόμενη ακύρωση της
προσβαλλόμενης
πράξης
από τον κοινοτικό δικαστή
μπορεί να ωφελήσει τον
προσφεύγοντα

ΔΕΕ C-367/14, 17.09.2015,
Επιτροπή/Ιταλία
Λέξεις κλειδιά
παράβαση
υποχρέωσης
κράτους μέλους – κρατικές
ενισχύσεις – μειώσεις και
απαλλαγές
ασφαλιστικών
εισφορών – παράλειψη
υποχρέωσης
ανάκτησης
εντός της ταχθείσας προθεσμίας – χρηματικές κυρώσεις – αρχή της αποτελεσματικότητας
Νομικό ζήτημα
Η υποχρέωση ανάκτησης
παράνομων
ενισχύσεων
εμπεριέχει τόσο την εκ μέρους του οικείου κράτους
προηγούμενη έρευνα της
οικονομικής
κατάστασης
κάθε δικαιούχου, για να
εξακριβωθεί το προς ανάκτηση ποσό, όσο και την
αποτελεσματική ανάκτηση
των ενισχύσεων αυτών

ΓεΔΕΕ, Τ-421/07 RENV, 18.
09.2015, Deutsche Post
AG/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
γερμανική δημόσια επιχείρηση ταχυδρομείων – κρατικές
ενισχύσεις – κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας –
εκ νέου κίνηση περατωθείσας διαδικασίας – ασφάλεια δικαίου – παραβίαση θεμελιωδών
διαδικαστικών
αρχών – αποτελέσματα ακυρωτικής απόφασης του ΔΕΕ
Νομικό ζήτημα
Η απόφαση της Επιτροπής
περί εκ νέου κίνησης της
επίσημης διαδικασίας έρευνας που έχει περατωθεί,
χωρίς να έχει προηγουμένως ανακληθεί η απόφασή
της επί της προηγούμενης

επίσημης διαδικασίας, αντίκειται στο άρθρο 9 του Κανονισμού 659/1999 και
στην αρχή της ασφάλειας
του δικαίου

ΓεΔΕΕ Τ-674/11, Τ-125/12,
24.09.2015, TV2/Danmark
A/S, Viasat Broadcasting
UK Ltd/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεόρασης – δημόσια χρηματοδότηση ως αντιστάθμισμα για
την εκπλήρωση δημόσιας
υπηρεσίας – απόφαση που
κηρύσσει την ενίσχυση ασυμβίβαστη – διαφημιστικά
έσοδα – μεταφορά κρατικών πόρων
Νομικό ζήτημα
Η ευχέρεια των αρμόδιων
κρατικών αρχών να καθορίζουν το ποσοστό των πόρων
ενός ταμείου που θα διατεθούν σε μια επιχείρηση δεν
αρκεί, για να διαπιστωθεί
ότι το εν λόγω ταμείο τελεί
υπό δημόσιο έλεγχο και ότι
υφίσταται μεταφορά κρατικών πόρων

ΔΕΕ C-357/14 P, 01.10.
2015, Electrabel SA, Dunamenti Eromu Ztr./Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
ενισχύσεις υπέρ παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας – Ουγγαρία – συμβάσεις αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας – Πράξη Προσχώρησης του 2003
– κρίσιμη ημερομηνία εξέτασης του μέτρου – πραγματικά περιστατικά προγενέστερα της προσχώρησης
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Νομικό ζήτημα
Σε περίπτωση που ως ημερομηνία
εξέτασης
της
ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ορίζεται η ημερομηνία
προσχώρησης του οικείου
κράτους μέλους στην ΕΕ,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, ακόμη και
τα προγενέστερα της προσχώρησης

ΔΕΕ C-303/13 P, 06.10.
2015, Επιτροπή/J. Andersen
Λέξεις κλειδιά
τομέας μεταφορών – υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών – ελεύθερες μεταφορές – δημόσιες
μεταφορές – συμβάσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας – ενίσχυση συμβατή
υπό όρους – αναίρεση –
διαχρονική εφαρμογή κανόνων ουσιαστικού δικαίου

Νομικό ζήτημα
Η εφαρμογή νέου κανόνα
επί μελλοντικών αποτελεσμάτων καταστάσεως που
δημιουργήθηκε υπό το κράτος παλαιότερου κανόνα,
επιτρέπεται μόνον εάν από
τη διατύπωση και τους σκοπούς του νέου κανόνα προκύπτει ότι πρέπει να του
αναγνωριστεί αναδρομική
ισχύς
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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

