
 

 

Παράνομα τα φορολογικά πλεονεκτήματα του Λουξεμβούργου 

στην Amazon – SA.38944  

πωλήσεις στην Ευρώπη, κα-

θώς και τα κέρδη που απέρ-

ρεαν από αυτές.  

Η Amazon Europe Holding 

Technologies («εταιρεία 

χαρτοφυλακίου) είναι ετε-

ρόρρυθμη εταιρεία, η οποία 

δεν απασχολεί υπαλλήλους, 

δεν έχει γραφεία και δεν 

ασκεί επιχειρηματικές δρα-

στηριότητες. Η εταιρεία 

χαρτοφυλακίου λειτουργεί 

ως μεσάζων μεταξύ της  

εταιρείας εκμετάλλευσης 

και της Amazon στις ΗΠΑ. 

Κατέχει ορισμένα δικαιώμα-

τα πνευματικής ιδιοκτησίας 

για την Ευρώπη βάσει της 

λεγόμενης «συμφωνίας επι-

μερισμού του κόστους» με 

την Amazon στις ΗΠΑ. Η 

εταιρεία χαρτοφυλακίου δεν 

κάνει η ίδια ενεργό χρήση 

αυτής της πνευματικής ιδιο-

Λουξεμβούργο – φορολογι-

κά πλεονεκτήματα – “tax 

ruling” – Amazon – παρά-

νομη ενίσχυση – ανάκτηση  

Κατόπιν εμπεριστατωμένης 

έρευνας που άρχισε τον 

Οκτώβριο του 2014, η Επι-

τροπή κατέληξε τον Οκτώ-

βριο του 2017 στο συμπέ-

ρασμα ότι με φορολογική 

απόφαση (“tax ruling”), που 

το Λουξεμβούργο εξέδωσε 

το 2003 και παρέτεινε το 

2011, μειώθηκε χωρίς βά-

σιμη αιτιολόγηση ο φόρος 

που καταβάλλει η Amazon 

στο Λουξεμβούργο. Αναλυ-

τικά: 

Η απόφαση της Επιτροπής 

αφορά τη φορολογική με-

ταχείριση που επιφύλαξε  

το Λουξεμβούργο σε δύο 

εταιρείες του ομίλου Ama-

zon - την Amazon EU και 

την Amazon Europe Hold-

ing Technologies. Και οι 

δύο είναι εταιρείες που 

έχουν συσταθεί στο Λου-

ξεμβούργο, ανήκουν εξ 

ολοκλήρου στον όμιλο Ama-

zon και ελέγχονται τελικά 

από την αμερικανική μη-

τρική εταιρεία, την Ama-

zon.com, Inc. 

Η Amazon EU («εταιρεία 

εκμετάλλευσης») διαχειρίζε-

ται το τμήμα λιανικής της 

Amazon σε όλη την Ευρώ-

πη. Το 2014 απασχολούσε 

περισσότερους από 500 ερ-

γαζόμενους, οι οποίοι επέ-

λεγαν τα εμπορεύματα 

προς πώληση στους ιστοτό-

πους της Amazon στην Ευ-

ρώπη, τα αγόραζαν από 

τους κατασκευαστές και 

διαχειρίζονταν τη διαδικτυ-

ακή πώληση και την παρά-

δοση των προϊόντων στους 

πελάτες. Η Amazon διοργά-

νωσε τις πωλήσεις της στην 

Ευρώπη κατά τρόπον, ώστε 

οι πελάτες που αγοράζουν 

προϊόντα σε οποιονδήποτε 

από τους ιστοτόπους της 

Amazon στην Ευρώπη να 

αγοράζουν συμβατικώς 

προϊόντα από την εταιρεία 

εκμετάλλευσης στο Λουξεμ-

βούργο. Με τον τρόπο αυ-

τόν, η Amazon καταλόγιζε 

στο Λουξεμβούργο όλες τις 
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τες λιανικής της Amazon 

στην Ευρώπη, καθώς το 

προσωπικό της επέλεγε τα 

εμπορεύματα προς πώληση, 

τα αγόραζε από τους κατά-

σκευαστές και διαχειριζόταν 

τη διαδικτυακή πώληση και 

την παράδοση των προϊό-

ντων στους πελάτες. Ακόμη, 

η εταιρεία εκμετάλλευσης 

προσάρμοζε την τεχνολογία 

και το λογισμικό που χρησι-

μοποιούσε η πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού εμπορίου της 

Amazon στην Ευρώπη, επέν-

δυε στο μάρκετιγκ και συ-

γκέντρωνε δεδομένα πελα-

τών. Αυτό σημαίνει ότι δια-

χειριζόταν και πρόσθετη 

αξία στα δικαιώματα πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας της 

Amazon. Αντιθέτως, η εται-

ρεία χαρτοφυλακίου ήταν 

«κενό κέλυφος», που απλώς 

μετακύλιε τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας 

προς την εταιρεία εκμετάλ-

λευσης για αποκλειστική 

χρήση. Η εταιρεία χαρτοφυ-

λακίου δεν συμμετείχε η 

ίδια με κανέναν τρόπο ενερ-

γά στη διαχείριση, την ανά-

πτυξη ή τη χρήση αυτής της 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Δεν ασκούσε, ούτε μπορού-

σε να ασκεί δραστηριότη-

τες, ώστε να δικαιολογείται 

το ύψος των δικαιωμάτων 

που εισέπραττε. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επι-

τροπή κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι η επίμαχη φορο-

λογική απόφαση χορήγησε 

επιλεκτικό οικονομικό πλεο-

νέκτημα στην Amazon, επι-

τρέποντας στον όμιλο να 

καταβάλει λιγότερους φό-

ρους από ό,τι άλλες εται-

ρείες, οι οποίες υπόκεινται  

στους εθνικούς φορολογι-

κούς κανόνες.  Πράγματι, η 

απόφαση έδωσε στην Ama-

zon τη δυνατότητα να απο-

φύγει τη φορολογία επί των 

τριών τετάρτων των κερδών 

που πραγματοποίησε από 

όλες τις πωλήσεις της στην 

ΕΕ. Βεβαίως, αυτή η έρευνα 

κτησίας. Απλώς παραχωρεί 

αποκλειστική άδεια εκμε-

τάλλευσης αυτού του δικαι-

ώματος πνευματικής ιδιο-

κτησίας στην εταιρεία εκμε-

τάλλευσης, η οποία το χρη-

σιμοποιεί για να πραγματο-

ποιεί τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες λιανικής 

της Amazon στην Ευρώπη.  

Βάσει της συμφωνίας επιμε-

ρισμού του κόστους, η εται-

ρεία χαρτοφυλακίου κατα-

βάλλει ετήσιες πληρωμές 

στην Amazon στις ΗΠΑ, ως 

συνεισφορά στο κόστος  

ανάπτυξης της πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Το κατάλληλο 

ύψος των εν λόγω πληρω-

μών καθορίσθηκε πρόσφα-

τα από αμερικανικό φορο-

λογικό δικαστήριο. 

Σύμφωνα με τη γενική φο-

ρολογική νομοθεσία του 

Λουξεμβούργου, η εταιρεία 

εκμετάλλευσης υπόκειται σε 

εταιρική φορολόγηση στο 

Λουξεμβούργο, όχι, όμως, 

και η εταιρεία χαρτοφυλα-

κίου λόγω της νομικής της 

μορφής ως ετερόρρυθμης 

εταιρείας. Τα κέρδη που 

πραγματοποιούνται από την 

εταιρεία χαρτοφυλακίου φο-

ρολογούνται μόνο στο επίπε-

δο των εταίρων και όχι στο 

επίπεδο της ίδιας της εται-

ρείας χαρτοφυλακίου. Οι 

εταίροι της εταιρείας χαρτο-

φυλακίου βρίσκονται στις 

ΗΠΑ και έχουν μέχρι στιγ-

μής αναβάλει τη φορολογι-

κή τους υποχρέωση.  

Η δομή αυτή, η οποία εγκρί-

θηκε με την υπό εξέταση, 

τύπου “tax ruling”, φορολο-

γική απόφαση που εκδόθη-

κε από τις αρχές του Λου-

ξεμβούργου το 2003 και 

παρατάθηκε το 2011,     

εφαρμόσθηκε από την Ama-

zon μεταξύ Μαΐου 2006 και 

Ιουνίου 2014. Τον Ιούνιο του 

2014, η Amazon άλλαξε τον 

τρόπο λειτουργίας της στην 

Ευρώπη. Η νέα αυτή διάρ-

θρωση βρίσκεται εκτός του 

πεδίου έρευνας της Επιτρο-

πής για ύπαρξη κρατικής 

ενίσχυσης.    

Όσον αφορά στην έρευνα 

της Επιτροπής για ύπαρξη 

κρατικής ενίσχυσης σε σχέ-

ση με την επίμαχη φορολογι-

κή απόφαση, αυτή επέτρε-

ψε στην Amazon να μεταφέ-

ρει τη συντριπτική πλειονό-

τητα των κερδών της από 

την Amazon EU, που υπόκει-

ται σε φόρο στο Λουξεμ-

βούργο, στην Amazon 

Europe Holding Technolo-

gies, που, όπως προαναφέρ-

θηκε, δεν υπόκειται σε φό-

ρο. Πιο συγκεκριμένα, με 

την εν λόγω απόφαση εγκρί-

θηκε η μέθοδος υπολογι-

σμού της φορολογητέας 

βάσης της εταιρείας εκμε-

τάλλευσης. Έμμεσα, εγκρί-

θηκε και η μέθοδος υπολο-

γισμού των ετήσιων πληρω-

μών από την εταιρεία εκμε-

τάλλευσης στην εταιρεία 

χαρτοφυλακίου για τα δικαι-

ώματα πνευματικής ιδιοκτη-

σίας της Amazon, των     

οποίων έκανε χρήση μόνον 

η εταιρεία εκμετάλλευσης. 

Οι πληρωμές αυτές υπερέ-

βαιναν, όμως, κατά μέσον 

όρο, το 90% των λειτουργι-

κών κερδών της εταιρείας 

εκμετάλλευσης. Παράλληλα, 

ήταν σημαντικά υψηλότερες 

(κατά 1,5 φορά) από τα πο-

σά που έπρεπε να καταβά-

λει η εταιρεία χαρτοφυλα-

κίου στην Amazon στις ΗΠΑ, 

βάσει της συμφωνίας επιμε-

ρισμού κόστους.  

Από την έρευνα της Επιτρο-

πής προέκυψε ότι το ύψος 

των πληρωμών δικαιωμά-

των, που εγκρίθηκε με τη 

φορολογική απόφαση, διο-

γκώθηκε και δεν αντιστοι-

χούσε στην οικονομική 

πραγματικότητα. Η εταιρεία 

εκμετάλλευσης ήταν η μόνη 

που λάμβανε ενεργά απο-

φάσεις και διεξήγε δραστη-

ριότητες σχετικές με τις επι-

χειρηματικές δραστηριότη-
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ροφοριών, το ποσό αυτό 

εκτιμάται σε περίπου 250 

εκατ. €, πλέον τόκων. Οι 

φορολογικές αρχές του Λου-

ξεμβούργου θα πρέπει τώρα 

να καθορίσουν το ακριβές 

ποσό του μη καταβληθέντος 

φόρου στο Λουξεμβούργο, 

με βάση τη μεθοδολογία 

που ορίζεται στην απόφαση.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

3701_el.htm 

της Επιτροπής δεν αμφισβή-

τησε ούτε ότι η εταιρεία 

χαρτοφυλακίου είχε την κυ-

ριότητα των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, 

των οποίων την άδεια εκμε-

τάλλευσης παραχωρούσε 

στην εταιρεία εκμετάλλευ-

σης, ούτε ότι η εταιρεία χαρ-

τοφυλακίου κατέβαλλε τα-

κτικές πληρωμές στην Ama-

zon στις ΗΠΑ για την ανά-

πτυξη αυτής της πνευματι-

κής ιδιοκτησίας. Επίσης, δεν 

αμφισβήτησε το εν γένει 

φορολογικό σύστημα του 

Λουξεμβούργου καθ’ εαυτό. 

Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά 

δεν απέκλειαν την ύπαρξη 

οικονομικού πλεονεκτήμα-

τος υπέρ της Amazon. 

Τέλος, η Επιτροπή, στην εν 

λόγω απόφασή της, ανέπτυ-

ξε μεθοδολογία για τον υπο-

λογισμό της αξίας του αντα-

γωνιστικού πλεονεκτήματος 

που χορηγήθηκε στην Ama-

zon, δηλαδή της διαφοράς 

μεταξύ του ποσού που η 

εταιρεία κατέβαλε σε φό-

ρους και του ποσού που θα 

όφειλε να καταβάλει χωρίς 

τη φορολογική απόφαση. 

Βάσει των διαθέσιμων πλη-

Παραπομπή Ιρλανδίας στο ΔΕΕ για παράλειψη ανάκτησης παρά-

νομων ενισχύσεων προς την Apple  

με τον υπολογισμό του ακρι-

βούς ποσού των παράνομων 

ενισχύσεων προς την Apple, 

εντούτοις οι εργασίες αυτές 

δεν αναμένεται να έχουν 

ολοκληρωθεί πριν τον Μάρ-

τιο του 2018, το νωρίτερο. 

Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή αποφάσισε να πα-

ραπέμψει την Ιρλανδία στο 

ΔΕΕ λόγω αδυναμίας εφαρ-

μογής της απόφασής της, 

σύμφωνα με το άρθρο 108 

§ 2 ΣΛΕΕ. 

https://ec.europa.eu/info/

news/state-aid-commission

-refers-ireland-court-failure-

recover-illegal-tax-benefits-

apple-worth-eu13-billion-

2017-oct-04_el 

Ιρλανδία – φορολογικά πλε-

ονεκτήματα – Apple – “tax 

ruling” – παράλειψη ανάκτη-

σης – παραπομπή στο ΔΕΕ 

Η Επιτροπή, με απόφασή 

της στις 30.08.2016, κατέ-

ληξε ότι τα φορολογικά προ-

νόμια που είχαν χορηγήσει 

οι ιρλανδικές αρχές στην 

Apple συνιστούσαν παράνο-

μη και ασυμβίβαστη κρατι-

κή ενίσχυση, καθώς της  

επέτρεπαν να καταβάλει 

σημαντικά μικρότερο φόρο 

από ό,τι άλλες επιχειρήσεις.  

Η προθεσμία που είχε δοθεί 

στις ιρλανδικές αρχές, για 

να εφαρμόσουν την απόφα-

ση της Επιτροπής αναφορι-

κά με τη φορολογική αντιμε-

τώπιση της Apple, έληγε στις 

03.01.2017, σύμφωνα και 

με τις τυποποιημένες διαδι-

κασίες, δηλαδή τέσσερις 

μήνες μετά την επίσημη κοι-

νοποίηση της απόφασης της 

Επιτροπής. Τούτο, διότι με-

χρι να ανακτηθούν οι πα-

ρανόμως χορηγηθείσες και 

ασυμβίβαστες κρατικές  

ενισχύσεις, η επιχείρηση 

που τις έχει λάβει εξακολου-

θεί να επωφελείται από ένα 

παράνομο πλεονέκτημα. 

Συνεπώς, πρέπει να ανακτη-

θούν το συντομότερο δυνα-

τόν. 

Πλην, όμως, ακόμη μέχρι 

σήμερα, πλέον του ενός 

έτους μετά την έκδοση της 

απόφασης της Επιτροπής, οι 

ιρλανδικές αρχές δεν έχουν 

ανακτήσει κανένα ποσό. 

Μάλιστα, ενώ οι αρχές της 

Ιρλανδίας έχουν σημειώσει 

κάποια πρόοδο αναφορικά 

ΥΓΟΣ η γαλλική ενίσχυση προς τη Banque Postale για παροχή 

υπηρεσιών – SA.41147 

μπορούν να το προσφέρουν. 

Από το 2009 και μετά, οι 

γαλλικές αρχές έχουν επιβά-

λει μία σειρά πρόσθετων 

υποχρεώσεων στην Banque 

Γαλλία – πρόσβαση σε τρα-

πεζικές υπηρεσίες των οικο-

νομικά ασθενέστερων – 

“Livret A” – Banque Postale 

– ΥΓΟΣ – άρθρο 106 § 2 

ΣΛΕΕ – συμβατή ενίσχυση 

Στη Γαλλία, το “Livret A” εί-

ναι ένα προνομιακό, έντοκο 

αποταμιευτικό πρόγραμμα. 

Οι τόκοι του εξαιρούνται 

από τον φόρο εισοδήματος. 

Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα 
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Έγκριση πορτογαλικού σχεδίου αναδιάρθρωσης για τη Novo Banco 

– SA.49275  

Banco, περιορίζοντας, κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, τις στρε-

βλώσεις στον ανταγωνισμό. 

Αυτό σημαίνει ότι με την 

πώληση της Novo Banco 

ολοκληρωνόταν η εκκαθάρι-

ση της BES. 

Η Επιτροπή εξέτασε τρία 

ζητήματα υπό το πρίσμα των 

κανόνων για τις κρατικές 

ενισχύσεις: α) τον βαθμό 

ανταγωνιστικότητας της δια-

δικασίας πώλησης του ενδι-

άμεσου φορέα, β) τα πορτο-

γαλικά σχέδια χορήγησης 

επιπλέον κρατικής ενίσχυ-

σης για την ολοκλήρωση της 

εκκαθάρισης της BES και 

της πώλησης του ενδιάμε-

σου φορέα, και γ) τη βιωσι-

μότητα του φορέα  που θα 

προκύψει από την πώληση 

της Novo Banco.  

Πορτογαλία – μέτρα ενίσχυ-

σης για την πώληση της 

Novo Banco – Τραπεζική 

Ανακοίνωση 2013 – σχέδιο 

αναδιάρθρωσης – συμβατή 

ενίσχυση  

Τον Αύγουστο του 2014, οι 

πορτογαλικές αρχές αποφά-

σισαν να προβούν σε εκκα-

θάριση της τράπεζας Banco 

Espirito Santo (BES), σύμ-

φωνα με το ισχύον πορτογα-

λικό πλαίσιο εξυγίανσης. 

Προκειμένου να επιτύχουν 

μία τακτική εκκαθάριση, οι 

πορτογαλικές αρχές σχεδία-

σαν μία σειρά από μέτρα 

ενίσχυσης, περιλαμβανομέ-

νης της χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης για τη μεταβίβα-

ση ορισμένων περιουσια-

κών στοιχείων της προς 

έναν ενδιάμεσο φορέα – το 

πιστωτικό ίδρυμα Novo 

Banco.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτρο-

πή ενέκρινε αυτά τα μέτρα 

ενίσχυσης, καθώς έκρινε ότι 

συνάδουν με την Τραπεζική 

Ανακοίνωση του 2013. Οι 

μέτοχοι της BES και οι κάτο-

χοι χρεογράφων μειωμένης 

εξασφάλισης συμμετείχαν 

πλήρως (σχεδόν 7 εκατ. €) 

στα έξοδα της εκκαθάρισης, 

σύμφωνα και με τις απαιτή-

σεις κατανομής βαρών, πε-

ριορίζοντας, έτσι, το ποσό 

του κρατικού κεφαλαίου 

που θα χρειαζόταν ο ενδιά-

μεσος φορέας. Ένα ακόμη 

στοιχείο, που συνέβαλε στην 

έγκριση της Επιτροπής, ήταν 

η δέσμευση των πορτογαλι-

κών αρχών να πωλήσουν τον 

ενδιάμεσο φορέα Novo 

από τις γαλλικές αρχές για 

την περίοδο 2015-2020, 

αυτό το ποσό ανέρχεται σε 

1,83 δισ. €. Η Επιτροπή 

έκρινε ότι αυτή η αντιστάθ-

μιση δεν υπερβαίνει τα κα-

θαρά έξοδα από την παρο-

χή της ΥΓΟΣ. Εξάλλου, εάν 

προκύψει υπεραντιστάθμι-

ση, έχει θεσπισθεί η διαδι-

κασία επιστροφής του επι-

πρόσθετου ποσού από τη 

Banque Postale στο γαλλικό 

κράτος. 

Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι η πα-

ροχή αντιστάθμισης συνάδει 

με το άρθρο 106 § 2 ΣΛΕΕ.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

4125_en.htm 

Postale, οι οποίες συνδέο-

νται με τη διανομή του προ-

γράμματος Livret A, προκει-

μένου να αντιμετωπισθεί η 

ανάγκη για πρόσβαση στις 

τραπεζικές υπηρεσίες. Σύμ-

φωνα με τη νέα συμφωνία, 

που βρίσκεται σε ισχύ από 

την 1η Ιανουαρίου 2015, η 

Banque Postale οφείλει να: 

- ανοίγει δωρεάν καταθετικό 

λογαριασμό τύπου Livret A 

σε όσους πελάτες το επιθυ-

μούν, 

- προσφέρει δωρεάν σε όλα 

τα υποκαταστήματά της μία 

σειρά από τραπεζικές υπη-

ρεσίες, όπως ελεύθερες κα-

ταθέσεις και αναλήψεις με-

τρητών, ακόμη και για πολύ 

μικρά ποσά, και 

- διατηρεί εδαφική παρου-

σία σε περιοχές, όπου οι 

άλλες τράπεζες έχουν περιο-

ρισμένη παρουσία, όπως σε 

ευαίσθητες περιαστικές πε-

ριοχές, προκειμένου να εξα-

σφαλίζουν την ελεύθερη 

πρόσβαση των πελατών στο 

πρόγραμμα Livret A. 

Αυτές οι υποχρεώσεις συνι-

στούν την ΥΓΟΣ, που έχει 

ανατεθεί στη Banque 

Postale. Ο σκοπός της είναι 

να διασφαλισθεί η πρόσβα-

ση των οικονομικά ασθενέ-

στερων πολιτών σε τραπε-

ζικές υπηρεσίες, χωρίς να 

στιγματίζονται και χωρίς να 

προκαλούνται υπέρμετρες 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό. Ένας σημαντικός  

αριθμός οικονομικά ασθε-

νέστερων πολιτών χρησιμο-

ποιούν το καταθετικό πρό-

γραμμα Livret A της Banque 

Postale, προκειμένου να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε 

βασικές τραπεζικές υπηρε-

σίες πληρωμής.  

Η Banque Postale λαμβάνει 

αντιστάθμιση από το γαλλι-

κό κράτος για την παροχή 

της ΥΓΟΣ. Με βάση τα στοι-

χεία που παρουσιάσθηκαν 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4125_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4125_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4125_en.htm
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 γωνισμό. Τέλος, τα ανώτατα 

διοικητικά στελέχη της Novo 

Banco υπόκεινται σε ανώτα-

το μισθολογικό όριο (το   

οποίο καλύπτει το συνολικό 

πακέτο αποζημίωσης και 

αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο 

του μέσου μισθού των υπαλ-

λήλων της τράπεζας), όπως 

ορίζεται στους ενωσιακούς 

κανόνες κρατικών ενισχύ-

σεων.  

γ) Βιωσιμότητα του νέου 

φορέα 

Με βάση το σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης, η Novo Banco θα 

προχωρήσει περαιτέρω τη 

λειτουργική της αναδιάρ-

θρωση, ώστε να επικεντρω-

θεί στους κύριους τομείς 

της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας και να επι-

διώκει την επίτευξη αυστη-

ρών στόχων απόδοσης. Θα 

βελτιώσει, επίσης, τη διαχεί-

ριση πιστωτικών κινδύνων, 

ώστε να ενισχύσει τη φερεγ-

γυότητα και την ανθεκτικό-

τητά της.  

Κατόπιν της από κοινού αξι-

ολόγησης των ζητημάτων 

αυτών, η Επιτροπή κατέληξε 

ότι το σχέδιο αναδιάρθρω-

σης, σε συνδυασμό με τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις, 

αποκαθιστούν τη βιωσιμότη-

τα της τράπεζας, ενώ της 

δίνουν τη δυνατότητα να 

ξεπεράσει τα ιστορικά βάρη 

της.  

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέ-

ληξε ότι τα πορτογαλικά 

μέτρα ενίσχυσης συνάδουν 

με τους ενωσιακούς κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

3865_en.htm 

Ειδικότερα:  

α) Βαθμός ανταγωνιστικότη-

τας της διαδικασίας πώλη-

σης 

Σύμφωνα με την απόφαση 

της Επιτροπής του 2014, οι 

πορτογαλικές αρχές δε-

σμεύτηκαν να ακολουθή-

σουν μία ανοικτή και αντα-

γωνιστική διαδικασία πώλη-

σης του ενδιάμεσου φορέα, 

Novo Banco. Η διαδικασία 

της πώλησης και της επιλο-

γής της βέλτιστης προσφο-

ράς αποτελούσε αποκλειστι-

κή υπευθυνότητα των πορ-

τογαλικών αρχών.  

Τον Μάρτιο του 2017, οι 

πορτογαλικές αρχές ανακοί-

νωσαν ότι είχαν υπογράψει 

συμφωνία μεταβίβασης των 

μετοχών σε μία εταιρεία 

επενδύσεων ιδιωτικών κε-

φαλαίων, τη Lone Star, με 

πιθανή χορήγηση μέτρων 

κρατικών ενισχύσεων. Η Επι-

τροπή επιβεβαίωσε ότι η 

διαδικασία που ακολουθή-

θηκε για την πώληση της 

Novo Banco ήταν πράγματι 

ανοικτή και ανταγωνιστική, 

προσφέροντας ίδιες συνθή-

κες σε όλους τους υποψή-

φιους αγοραστές και ότι οι 

πορτογαλικές αρχές επέλε-

ξαν την καλύτερη δυνατή 

προσφορά, αυτή της Lone 

Star. 

β) Επιπλέον μέτρα για την 

ολοκλήρωση της διαδικα-

σίας εκκαθάρισης της BES 

και την προώθηση της πώλη-

σης του ενδιάμεσου φορέα 

Novo Banco 

Ο ιδιώτης (ενν. η Lone Star) 

διαπραγματεύθηκε και κα-

τέληξε σε συμφωνία με τις 

πορτογαλικές αρχές σχετικά 

με τις συνθήκες πώλησης 

της Novo Banco.  

Συγκεκριμένα: 

- η Lone Star θα εισφέρει 1 

δισ. €  σε κεφάλαιο στη 

Novo Banco και δεσμεύεται 

να εφαρμόσει σε βάθος 

αναδιάρθρωση της τράπε-

ζας. Επιπλέον, η Novo Banco 

σχεδιάζει να λάβει 400   

εκατ. € από την αγορά, εκδί-

δοντας κεφαλαιακά μέσα 

κατηγορίας 2. 

Από την άλλη, το πορτογαλι-

κό Ταμείο Εξυγίανσης συμ-

φώνησε ότι: 

- όταν και εάν ο δείκτης κε-

φαλαίου μειωθεί κάτω από 

ένα όριο, λόγω ζημιών σε 

χαρτοφυλάκιο με ιστορικά 

στοιχεία του ενεργητικού, 

θα συνεισφέρει κεφάλαιο 

έως του ποσού των 3,89 

δισ. €, 

- εάν η έκδοση κεφαλαια-

κών μέσων κατηγορίας 2 

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 

με ιδιωτικά μέσα, θα καλύ-

ψει το υπόλοιπο.  

Τέλος, μόνο στον βαθμό που 

οι κεφαλαιακές ανάγκες 

προκύψουν υπό εξαιρετι-  

κά αντίξοες συνθήκες, οι 

οποίες δεν θα μπορούσαν 

να έχουν προβλεφθεί από τη 

Lone Star ή άλλους παίκτες 

στην αγορά, οι πορτογαλι-

κές αρχές θα συνεισφέρουν 

περιορισμένα νέο κεφάλαιο.  

Η αξιολόγηση της Επιτροπής 

έδειξε ότι οι μέτοχοι της BES 

και οι κάτοχοι χρεογρά-  

φων μειωμένης εξασφάλι-

σης έχουν ήδη συμμετάσχει 

πλήρως στα έξοδα της εκκα-

θάρισης της BES, όπως  

απαιτείται από τους κανό-

νες κατανομής των βαρών. 

Επιπλέον, οι πορτογαλικές 

αρχές και η Lone Star υπέ-

βαλαν ένα σχέδιο ευρείας 

αναδιάρθρωσης για τη Novo 

Banco, το οποίο περιλαμβά-

νει αρκετά μέτρα που περιο-

ρίζουν τις στρεβλώσεις στον 

ανταγωνισμό, όπως οι εκποι-

ήσεις δραστηριοτήτων σε 

δευτερεύοντες τομείς και η 

περαιτέρω περιστολή δαπα-

νών, όπως επίσης και η ανά-

ληψη δεσμεύσεων για την 

αποτροπή συμπεριφορών 

που στρεβλώνουν τον αντα-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3865_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3865_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3865_en.htm
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Εγκρίθηκαν οι εναλλακτικές δεσμεύσεις Βρετανίας για την τράπε-

ζα RBS της Σκωτίας – SA.47702  

θα μπορούσε να θεωρηθεί 

κατάλληλο να αντικαταστή-

σει την αρχική υποχρέωση 

για εκποίηση των Williams 

& Glyn.  

Η κίνηση της επίσημης δια-

δικασίας έρευνας από την 

Επιτροπή έδωσε στα ενδια-

φερόμενα μέρη τη δυνατό-

τητα να υποβάλουν τις από-

ψεις τους επί των νέων δε-

σμεύσεων. Βάσει των υπο-

βληθέντων σχολίων, οι βρε-

τανικές αρχές πρότειναν 

κάποιες τροποποιήσεις στο 

πακέτο των δεσμεύσεων, 

ώστε να διασφαλίσουν ότι 

το εναλλακτικό πακέτο είναι 

ισοδύναμο με την υποχρέω-

ση εκποίησης, που αντικα-

θιστά. Συγκεκριμένα, σύμ-

φωνα με το βελτιωμένο πα-

κέτο, οι βρετανικές αρχές 

αναλαμβάνουν την υποχρέ-

Βρετανία – Βασιλική Τράπε-

ζα της Σκωτίας – έγκριση 

εναλλακτικού πακέτου δε-

σμεύσεων των βρετανικών 

αρχών – συμβατή ενίσχυση 

– άρθρο 107 § 3 β’ ΣΛΕΕ 

Η εν λόγω απόφαση έρχεται 

σε συνέχεια της κατ’ αρχήν 

συμφωνίας της 26ης Ιουλίου 

2017 μεταξύ της Επιτρό-

που και της κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου, ανα-

φορικά με την κατάρτιση 

του εναλλακτικού πακέτου 

δεσμεύσεων, που θα υποκα-

ταστήσει την υποχρέωση εκ-

ποίησης τμήματος των τρα-

πεζικών υπηρεσιών της 

RBS. 

Αυτή η δέσμευση, να εκποι-

ηθεί  τμήμα των εγχώριων 

τραπεζικών υπηρεσιών λια-

νικής και μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων της RBS (οι λεγό-

μενες Williams & Glyn, γνω-

στές και ως «Rainbow»), είχε 

αναληφθεί από τις βρετανι-

κές αρχές στο πλαίσιο του 

σχεδίου αναδιάρθρωσης 

της RBS, που υποβλήθηκε 

το 2009 και τροποποιήθηκε 

το 2014. Σκοπός της ήταν 

να αντιμετωπιστούν οι στρε-

βλώσεις στον ανταγωνισμό 

στον βρετανικό τραπεζικό 

κλάδο για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, ο οποίος πα-

ρουσιάζει μεγάλο βαθμό συ-

γκέντρωσης, με την RBS να 

κατέχει ηγετική θέση στην 

εν λόγω αγορά. Τον Απρίλιο 

του 2017, η Επιτροπή κίνη-

σε την επίσημη διαδικασία 

έρευνας σχετικά με το ζήτη-

μα, εάν το εναλλακτικό πα-

κέτο δεσμεύσεων που πρό-

τειναν οι βρετανικές αρχές 

 

ανταγωνισμό είναι περιορι-

σμένες, επειδή οι πιστωτικές 

ενώσεις είναι μικρού οικονο-

μικού μεγέθους και συναλ-

λάσσονται μόνο με τα μέλη 

τους.  

Η Επιτροπή είχε αρχικά  

εγκρίνει το καθεστώς τον 

Οκτώβριο του 2014. Έκτοτε, 

παρατάθηκε άλλες πέντε 

φορές, ενώ η τελευταία πα-

ράταση δόθηκε τον Μάιο 

του 2017. Μέχρι σήμερα, οι 

ιρλανδικές αρχές έχουν κα-

ταφέρει να αναδιαρθρώ-

σουν τις πιστωτικές ενώσεις 

χωρίς να χορηγήσουν ενί-

σχυση.     

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-17-

4163_en.htm 

Ιρλανδία – καθεστώς αναδι-

άρθρωσης πιστωτικών ενώ-

σεων – συμβατή ενίσχυση – 

Τραπεζική Ανακοίνωση 

2013 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πα-

ράταση, μέχρι τον Απρίλιο 

του 2018, του ιρλανδικού 

καθεστώτος αναδιάρθρω-

σης των πιστωτικών ενώ-

σεων συνάδει με την Τραπε-

ζική Ανακοίνωση 2013.  

Το καθεστώς έχει ως στόχο 

να ενισχύσει τη σταθερότη-

τα και τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα των πιστωτικών 

ενώσεων και, γενικότερα, 

του κλάδου αυτού στην   

Ιρλανδία. Η αναδιάρθρωση 

περιλαμβάνει τη συγχώνευ-

ση ανίσχυρων και ισχυρών 

πιστωτικών ενώσεων και την 

εισφορά κεφαλαίου, προκει-

μένου να αντιμετωπισθούν 

ελλείψεις στο αποθεματικό 

του νέου νομικού προσώ-

που, που θα προκύψει από 

τη συγχώνευση. Η σταθερο-

ποίηση περιλαμβάνει την 

υποστήριξη κατά βάση βιώ-

σιμων πιστωτικών ενώσεων, 

των οποίων το αποθεματικό, 

όμως, βρίσκεται, προσωρι-

νά, κάτω από το καθορισμέ-

νο όριο.  

Η Επιτροπή έκρινε πως το 

καθεστώς διασφαλίζει ότι οι 

δικαιούχοι πιστωτικές ενώ-

σεις θα καταστούν μακρο-

πρόθεσμα βιώσιμες, μέσω 

της αναδιάρθρωσης ή της 

απορρόφησής τους από 

υγιείς πιστωτικές ενώσεις, 

καθώς και ότι θα συμβά-

λουν και οι ίδιες στα έξοδα 

αναδιάρθρωσής τους. Επι-

πλέον, οι επιπτώσεις στον 

Παράταση του ιρλανδικού καθεστώτος αναδιάρθρωσης πιστωτι-

κών ενώσεων – SA. 49194 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
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Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 

ενέκρινε το βελτιωμένο βρε-

τανικό πακέτο δεσμεύσεων, 

καθώς κατέληξε ότι η εν 

λόγω μεταβολή στο πακέτο 

δεσμεύσεων δεν επηρεάζει 

την αρχική κρίση της για τη 

συμβατότητα της ενίσχυσης 

αναδιάρθρωσης της RBS, 

σύμφωνα με το άρθρο 107 

§ 3 β’ ΣΛΕΕ (Απόφαση της 

Επιτροπής της 14ης Δεκεμ-

βρίου 2009, N422/2009 

και N621/2009, ΕΕ C 119 

της 7.5.2010, σ. 1).    

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

3307_en.htm 

ωση μεταβίβασης ενός μερι-

δίου της βρετανικής τραπε-

ζικής αγοράς για τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις, ανερ-

χόμενου σε ποσοστό 3%,  

από την RBS προς τις αντα-

γωνίστριες τράπεζες.  

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι το βελτιωμένο 

πακέτο αρκεί, για να αντικα-

ταστήσει την υποχρέωση 

εκποίησης, ενώ θα αυξήσει 

τα επίπεδα του ανταγωνι-

σμού στη βρετανική τραπεζι-

κή αγορά για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς: 

- Οι πόροι του Ταμείου Δυνα-

μικότητας και Καινοτομίας 

(Capability and Innovation 

Fund) θα διανέμονται στις 

επιλέξιμες ανταγωνίστριες 

τράπεζες, για να αναπτύ-

ξουν την ικανότητά τους να 

ανταγωνίζονται την RBS σε 

ό,τι αφορά στην παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών προς 

τις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις και/ή να αναπτύξουν 

και να βελτιώσουν τα προ-

σφερόμενα προς τις μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις χρημα-

τοοικονομικά προϊόντα και 

υπηρεσίες.  

- Το Καθεστώς Ενθάρρυνσης 

Μεταφοράς (Incentivised 

Switching Scheme) θα χρη-

ματοδοτεί τις επιλέξιμες 

ανταγωνίστριες τράπεζες, 

προκειμένου να παράσχουν 

κίνητρα στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που είναι τρα-

πεζικοί πελάτες της RBS, 

ώστε να μεταφέρουν σ’ αυ-

τές τους τρεχούμενους και 

καταθετικούς λογαριασμούς 

τους και τα δάνειά τους.  

Εγκρίθηκαν τέσσερα γαλλικά καθεστώτα για ΑΠΕ – SA.46552, 

SA.47753, SA.48066 & SA.48238 

σης αιολικών εγκαταστά-

σεων μεσαίας και μεγάλης 

κλίμακας (που έχουν περισ-

σότερες από έξι ανεμογεν-

νήτριες ή τουλάχιστον μία 

ανεμογεννήτρια ισχύος άνω 

των 3 MW). 

- Ένα καθεστώς ενίσχυσης 

για μεγάλης κλίμακας φωτο-

βολταϊκά πάρκα σε στέγες. 

Οι εγκαταστάσεις θα λαμβά-

νουν μία σταθερή εγγυημέ-

νη τιμή (για πάρκα με εγκα-

τεστημένη ισχύ 100-500 

kW) ή προσαύξηση επί της 

αγοραίας τιμής ηλεκτρικής 

ενέργειας (για πάρκα με 

εγκατεστημένη ισχύ 500 kW

-8 MW) για περίοδο 20   

ετών.  

- Ένα καθεστώς ενίσχυσης 

για μεγάλης κλίμακας φωτο-

βολταϊκά πάρκα στο έδα-

φος. Στο πλαίσιο αυτού θα 

χορηγηθεί ενίσχυση για πε-

ρίοδο 20 ετών για την εγκα-

τάσταση 3 GW πρόσθετης 

Γαλλία – καθεστώτα για ΑΠΕ 

– χερσαία αιολικά πάρκα – 

επίγεια φωτοβολταϊκά πάρ-

κα – φωτοβολταϊκά σε στέ-

γες – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014-2020 – 

σχέδιο αξιολόγησης – συμ-

βατές ενισχύσεις 

Τον Οκτώβριο του 2016, οι 

γαλλικές αρχές κοινοποίη-

σαν στην Επιτροπή τέσσερα 

καθεστώτα ενισχύσεων, τα 

οποία θα συμβάλουν στην 

επίτευξη του ενεργειακού 

στόχου της Γαλλίας για το 

2020, να καλύπτει το 23% 

των ενεργειακών της ανα-

γκών από ΑΠΕ.  

Το καθεστώς για τα χερσαία 

αιολικά πάρκα έχει προσω-

ρινό προϋπολογισμό, ύψους 

188 εκατ. € ετησίως (ή, συ-

νολικά, 3,8 δισ. € για 20 

έτη), ενώ τα δύο καθεστώτα 

για τα φωτοβολταϊκά πάρ-

κα έχουν προϋπολογισμό, 

ύψους 232 εκατ. € ετησίως 

(ή, συνολικά, 4,6 δισ. € για 

20 έτη). Το τέταρτο κάθε-

στώς θα στηρίζει τις εγκα-

ταστάσεις τόσο χερσαίων 

αιολικών όσο και φωτοβολ-

ταϊκών πάρκων, με προσω-

ρινό προϋπολογισμό, ύψους 

6 εκατ. € ετησίως (ή 124 

εκατ. € για 20 έτη). Οι δι-

καιούχοι της ενίσχυσης θα 

επιλεγούν μέσω διαγωνιστι-

κών διαδικασιών, που θα 

λάβουν χώρα μεταξύ του 

2017 και του 2020.  

Συγκεκριμένα, τα καθεστώ-

τα έχουν ως εξής: 

- Ένα καθεστώς ενίσχυσης 

για χερσαία αιολικά πάρκα, 

το οποίο θα παρέχει ενίσχυ-

ση σε εγκαταστάσεις συνολι-

κής επιπλέον χωρητικότητας 

3 GW για τα επόμενα 3 έτη. 

Η ενίσχυση θα έχει τη μορ-

φή προσαύξησης επί της 

αγοραίας τιμής και θα χορη-

γείται σε φορείς διαχείρι-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3307_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3307_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3307_en.htm
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Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενίσχυσης συνδυασμένων 

μεταφορών – SA.48759 

απόφασή της, η Επιτροπή 

εγκρίνει την παράταση του 

καθεστώτος για ακόμη δύο 

έτη, από την 1η Ιανουαρίου 

2018 μέχρι τις 31 Δεκεμ-

βρίου 2019, χωρίς την αύ-

ξηση του αρχικού προϋπο-

λογισμού, ύψους 200 εκατ. 

€, καθώς έκρινε ότι το κα-

θεστώς συνάδει με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τις σιδηροδρομικές επιχει-

ρήσεις 2008.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-17-

4163_en.htm 

Ιταλία – καθεστώς συνδυα-

σμένων μεταφορών – σιδη-

ρόδρομος – παράταση – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις 2008 – συμβατή 

ενίσχυση 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράταση του ιταλικού κα-

θεστώτος που ενισχύει τις 

συνδυασμένες μεταφορές, 

καθώς το εν λόγω καθεστώς 

θα προωθήσει ένα φιλικότε-

ρο προς το περιβάλλον μέσο 

μεταφοράς, εξυπηρετώντας 

τους στόχους της ΕΕ για το 

περιβάλλον και τις μεταφο-

ρές, χωρίς να στρεβλώνει 

τον ανταγωνισμό.  

Η ενίσχυση δίνεται με τη 

μορφή επιχορήγησης στις 

σιδηροδρομικές επιχειρή-

σεις που εκτελούν εμπορευ-

ματικές μεταφορές. Η επι-

χορήγηση προορίζεται να 

αντισταθμίσει τα τέλη χρή-

σης σιδηροδρομικής υποδο-

μής, με τα οποία βαρύνο-

νται οι σιδηροδρομικές με-

ταφορές και τα οποία δεν  

υφίστανται στις οδικές μετα-

φορές.  

Το αρχικό καθεστώς είχε 

εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 

2016 και προέβλεπε τη χο-

ρήγηση κρατικής ενίσχυσης 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 

2017. Με την υπό κρίση 

τους ενεργειακούς στόχους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ ελαχιστοποιούνται οι 

στρεβλώσεις που προκα-

λούνται στον ανταγωνισμό 

συνεπεία της κρατικής ενί-

σχυσης.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

3581_en.htm 

χωρητικότητας. Η ενίσχυση 

θα λάβει τη μορφή προσαύ-

ξησης επί της αγοραίας τι-

μής ηλεκτρικής ενέργειας.  

- Ένα καθεστώς ενίσχυσης 

για ανάπτυξη 200 MW επι-

πρόσθετης χωρητικότητας, 

το οποίο απευθύνεται τόσο 

σε χερσαία αιολικά όσο και 

σε φωτοβολταϊκά πάρκα 

που δεν υπερβαίνουν τα 18 

MW. 

Και τα τέσσερα καθεστώτα 

συνοδεύονται από λεπτομε-

ρές σχέδιο αξιολόγησης, 

που αποτιμά τις επιπτώσεις 

τους. Τα αποτελέσματα αυ-

τής της αξιολόγησης θα  

υποβληθούν στην Επιτροπή 

το 2022, ενώ η ενδιάμεση 

έκθεση θα υποβληθεί στην 

Επιτροπή το 2018.  

Η Επιτροπή εξέτασε και τα 

τέσσερα καθεστώτα σύμφω-

να με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 και 

κατέληξε ότι τα μέτρα θα 

ενισχύσουν το ποσοστό της 

ενέργειας που παράγεται 

από ΑΠΕ, σύμφωνα και με 

Παράταση αυστριακών καθεστώτων για συνδυασμένες μεταφορές 

– SA.48390 & SA.48485 

λύτερων συνδέσεων μεταξύ 

του σιδηροδρόμου και των 

τερματικών σταθμών μετα-

φοράς.  

Και τα δύο καθεστώτα      

θα προωθήσουν φιλικότερα 

προς το περιβάλλον μέσα 

μεταφοράς, εξυπηρετώντας, 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, τους 

Αυστρία – καθεστώτα συν-

δυασμένων μεταφορών – 

παράταση – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις 

2008 – συμβατές ενισχύ-

σεις 

Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράταση των δύο αυστρια-

κών καθεστώτων: α) ενός 

καθεστώτος που προωθεί τη 

μετατόπιση των εμπορευμα-

τικών μεταφορών από τα 

οδικά μέσα προς άλλα μέσα 

μεταφοράς, όπως είναι ο 

σιδηρόδρομος ή τα μέσα 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 

και β) ενός καθεστώτος που 

στηρίζει τη δημιουργία κα-

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3581_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3581_en.htm
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Η Επιτροπή ενέκρινε την 

παράτασή τους, σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις σιδηροδρομικές 

επιχειρήσεις 2008. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-17-

4163_en.htm 

στόχους της ΕΕ για το περι-

βάλλον και τις μεταφο-   

ρές, χωρίς να στρεβλώνουν    

υπέρμετρα τον ανταγωνι-

σμό.  

Σύμφωνα με την αξιολόγηση 

των δύο αρχικών καθεστώ-

των από την Επιτροπή, αυτά 

έχουν συντελέσει αποτελε-

σματικά στην ενίσχυση των 

σιδηροδρομικών εμπορευ-

ματικών μεταφορών έναντι 

των οδικών τα τελευταία 

πέντε έτη. Τα καθεστώτα 

αυτά θα παραταθούν, κα-

λύπτοντας την περίοδο 

2018-2022, και θα έχουν 

συνολικό προϋπολογισμό 

650 εκατ. €.  

Έγκριση δανέζικης ενίσχυσης για σιδηροδρομικές εμπορευματι-

κές μεταφορές – SA.48634  

την περίοδο 2018-2020 και 

έχει συνολικό προϋπολογι-

σμό 7,5 εκατ. €.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι το 

καθεστώς είναι σύμφωνο με 

τους ενωσιακούς κανόνες 

για τις κρατικές ενισχύσεις, 

ιδίως με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις σιδηροδρο-

μικές επιχειρήσεις 2008.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-17-

3924_en.htm 

Δανία – καθεστώς σιδηρο-

δρομικών εμπορευματικών 

μεταφορών – παράταση – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις σιδηροδρομικές επι-

χειρήσεις 2008 – συμβατή 

ενίσχυση 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι η 

παράταση του δανέζικου 

καθεστώτος που προωθεί 

τις σιδηροδρομικές εμπο-

ρευματικές μεταφορές 

έναντι των οδικών συνάδει 

με τους ενωσιακούς κανό-

νες κρατικών ενισχύσεων. 

Το καθεστώς προωθεί ένα 

πιο φιλικό για το περιβάλλον 

μέσο μεταφοράς και, έτσι, 

ενισχύει τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

περιβάλλον και τις μεταφο-

ρές, χωρίς να θίγεται ο   

ανταγωνισμός.  

Η ενίσχυση έχει τη μορφή 

περιβαλλοντικής επιδότησης 

προς τους μεταφορείς, οι 

οποίοι προτιμούν τον σιδη-

ρόδρομο έναντι του οδικού 

δικτύου για τις μεταφορές 

των εμπορευμάτων. Η επιδό-

τηση προορίζεται να αντι-

σταθμίσει τις χρεώσεις σιδη-

ροδρομικής υποδομής, οι 

οποίες δεν επιβαρύνουν τις 

οδικές μεταφορές. Το κα-

θεστώς θα παραταθεί για 

Η Επιτροπή ενέκρινε γερμανική ενίσχυση προς την Air Berlin – 

SA.48937 

διαπραγματεύσεις για την 

πώληση των περιουσιακών 

της στοιχείων. Στο τέλος της 

διαδικασίας, η Air Berlin 

αναμένεται να παύσει τη 

δραστηριότητά της και να 

εξέλθει από την αγορά.  

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη 

της ότι: 

- το δάνειο θα καταβληθεί 

σε δόσεις, υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις. Συγκεκριμέ-

να, η Air Berlin θα πρέπει να 

παρουσιάζει τις ανάγκες της 

για ρευστότητα σε εβδομα-

διαία βάση και κάθε νέα 

Γερμανία – Air Berlin – ενί-

σχυση – προσωρινό ενδιάμε-

σο δάνειο – ομαλή εκκαθά-

ριση – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τη διάσωση και 

την αναδιάρθρωση προβλη-

ματικών επιχειρήσεων 2014

-2020 – συμβατή ενίσχυση 

Στις 15 Αυγούστου 2017, οι 

γερμανικές αρχές κοινοποί-

ησαν στην Επιτροπή την 

πρόθεσή τους να χορηγή-

σουν ενδιάμεσο δάνειο στη 

ζημιογόνο αεροπορική εται-

ρεία Air Berlin, ως συνέπεια 

της απόσυρσης της οικονο-

μικής ενίσχυσης προς την 

εταιρεία από τον κύριο μέ-

τοχό της, την Etihad. Σύμ-

φωνα με το σχεδιαζόμενο 

μέτρο, το γερμανικό δημό-

σιο πιστωτικό ίδρυμα KfW 

θα παράσχει πιστωτική διευ-

κόλυνση έως του ποσού των 

150 εκατ. € προς την Air 

Berlin τους επόμενους μή-

νες.  

Ο σκοπός του δανείου είναι 

να επιτρέψει στην Air Berlin 

να συνεχίσει τις δραστηριό-

τητές της τους επόμενους 

μήνες, με σκοπό να διατηρή-

σει τις υπηρεσίες της, με-

χρις ότου ολοκληρωθούν οι 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-4163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3924_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3924_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3924_en.htm
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ρωπαίων πολιτών και θα 

διασφαλίσει τη συνδεσιμό-

τητα της περιοχής, χωρίς να 

στρεβλώσει υπέρμετρα τον 

ανταγωνισμό.  

Συνεπώς, η Επιτροπή συμπέ-

ρανε ότι το έργο πληροί τα 

κριτήρια που θέτουν οι Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τους αερολιμένες και τις 

αεροπορικές εταιρείες του 

2014. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-17-

3445_en.htm?locale=FR 

Γαλλία – επενδυτική ενίσχυ-

ση προς το αεροδρόμιο  

Tarbes – εκσυγχρονισμός 

εγκαταστάσεων – Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τους 

αερολιμένες και τις αεροπο-

ρικές εταιρείες 2014-2020 

–  συμβατή ενίσχυση 

Η Επιτροπή έκρινε ότι η  

επενδυτική ενίσχυση, ύψους 

5,3 εκατ. €, την οποία οι 

γαλλικές αρχές σκοπεύουν 

να χορηγήσουν στο αερο-

δρόμιο Tarbes-Lourdes-

Pyrénées, προκειμένου να 

εκσυγχρονισθούν οι εγκα-

ταστάσεις του, είναι συμβα-

τή με τους ενωσιακούς κα-

νόνες κρατικών ενισχύσεων. 

Ο εκσυγχρονισμός συνίστα-

ται στην ανακαίνιση του  

οδοστρώματος, περιλαμβα-

νομένου και του διαδρόμου 

προσγείωσης-απογείωσης, 

των διαδρόμων κυκλοφο-

ρίας και των χώρων στάθ-

μευσης.  

Χωρίς αυτές τις εργασίες 

ανακαίνισης, το οδόστρωμα 

του αεροδρομίου δεν θα τη-

ρούσε τους κανόνες ασφά-

λειας και η εμπορική κίνησή 

του θα έπαυε. Η ανακαίνιση 

θα διευκολύνει   την περιφε-

ρειακή ανάπτυξη, θα ενισχύ-

σει την κινητικότητα των ευ-

Έγκριση γαλλικής επενδυτικής ενίσχυσης προς το αεροδρόμιο   

Tarbes – SA.42413 

σχυση. Για τους λόγους αυ-

τούς, η Επιτροπή αποφάνθη-

κε ότι το μέτρο συνάδει με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τη διάσωση και την ανα-

διάρθρωση των προβληματι-

κών επιχειρήσεων.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

3083_en.htm 

δόση θα καταβάλλεται, μό-

νον εφόσον διαπιστώνεται 

έλλειψη ρευστότητας. 

- οι γερμανικές αρχές δε-

σμεύθηκαν ότι είτε το δά-

νειο θα αποπληρωθεί πλή-

ρως είτε το γερμανικό κρά-

τος θα υποβάλει ένα σχέδιο 

εκκαθάρισης της Air Berlin.  

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι το μέτρο θα συ-

ντελέσει στην προστασία 

των συμφερόντων των επι-

βατών και στη διατήρηση 

των αεροπορικών υπηρε-

σιών. Ταυτόχρονα, οι αυστη-

ρές προϋποθέσεις για τη 

χορήγηση του δανείου, η σύ-

ντομη διάρκειά του και το 

γεγονός ότι η Air Berlin ανα-

μένεται να παύσει να λει-

τουργεί στο τέλος αυτής της 

διαδικασίας αποτελούν πα-

ράγοντες που περιορίζουν 

στο ελάχιστο τις στρεβλώ-

σεις που προκαλεί στον  

ανταγωνισμό η κρατική ενί-

επεξεργασία τροφίμων, την 

παραγωγή προϊόντων προ-

σωπικής φροντίδας και 

φαρμακευτικών προϊόντων.  

Το έργο αναμένεται να δημι-

ουργήσει νέες θέσεις εργα-

σίας στην πόλη Tiszaújváros, 

στην περιφέρεια της Βό-

ρειας Ουγγαρίας, η οποία 

συγκαταλέγεται στις περιο-

χές που είναι επιλέξιμες για 

τη χορήγηση ενισχύσεων 

περιφερειακού χαρακτήρα 

Ουγγαρία – επενδυτική ενί-

σχυση – εργοστάσιο πετρο-

χημικών MOL – Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για τις κρατι-

κές ενισχύσεις περιφερεια-

κού χαρακτήρα 2014-2020 

– συμβατή ενίσχυση 

Η επενδυτική ενίσχυση, που 

χορηγήθηκε από τις ουγγρι-

κές αρχές, θα στηρίξει τη 

σχεδιαζόμενη επένδυση της 

MOL, ύψους 874 εκατ. €, 

για την εισαγωγή πολυόλης 

και προπυλενογκυκόλης στο 

εργοστάσιό της στην πόλη 

Tiszaújváros. Η πολυόλη εί-

ναι το κύριο συστατικό της 

πολυουραιθάνης, η οποία 

χρησιμοποιείται για την πα-

ραγωγή αφρολέξ για τα κα-

θίσματα και το ταμπλό αυτο-

κινήτου, τα καλύμματα, τις 

συγκολλήσεις και τα στεγα-

νωτικά υλικά. Η προπυλενο-

γλυκόλη χρησιμοποιείται κυ-

ρίως για την παραγωγή πο-

λυμερών, αλλά και για την 

Έγκριση ουγγρικής επενδυτικής ενίσχυσης προς το εργοστάσιο πε-

τροχημικών MOL – SA.48382 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3445_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3445_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-3445_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3083_en.htm
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στην ανάπτυξη της περιοχής 

υπερβαίνουν σημαντικά τις 

όποιες επιπτώσεις θα μπο-

ρούσε να έχει η χορήγηση 

κρατικής ενίσχυσης στον 

ανταγωνισμό.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-17-

4161_en.htm 

(άρθρο 107 § 3 στ. α’     

ΣΛΕΕ).  

Η Επιτροπή αξιολόγησε το 

μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις κρατικές ενισχύ-

σεις περιφερειακού χαρα-

κτήρα 2014-2020, με βάση 

τις οποίες τα κράτη μέλη 

δύνανται να ενισχύουν την 

οικονομική ανάπτυξη και 

την εργασία στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές της 

ΕΕ, καλλιεργώντας την εδα-

φική συνοχή.  

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι 

χωρίς την κρατική χρηματο-

δότηση, το έργο δεν θα γινό-

ταν στην πόλη Tiszaújváros. 

Παράλληλα, η Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι η ενίσχυση περι-

οριζόταν στο μέτρο του ανα-

γκαίου, καθώς κάλυπτε μό-

νον τα έξοδα που βάρυναν 

την εταιρεία λόγω της πραγ-

ματοποίησης του έργου 

στην πόλη Tiszaújváros ένα-

ντι κάποιου άλλου μέρους. 

Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι οι θε-

τικές επιδράσεις του έργου 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

σμός θεωρούνται συνολι-  

κά ως δραστηριότητες στο 

πλαίσιο άσκησης δημόσιας 

εξουσίας. Επιπλέον, το γεγο-

νός, ότι ένα προϊόν ή μία 

υπηρεσία παρέχεται από 

έναν δημόσιο οργανισμό 

έναντι νομοθετικά καθοριζό-

μενης αμοιβής και σχετίζε-

ται με την άσκηση από αυ-

τόν δημόσιας εξουσίας, δεν 

αρκεί, για να χαρακτηρισθεί 

η δραστηριότητα αυτή ως 

«οικονομική» και για να χα-

ρακτηρισθεί ο οργανισμός  

ως «επιχείρηση». Αντιθέτως, 

υπηρεσίες, οι οποίες, χωρίς 

να εμπίπτουν στο πλαίσιο 

άσκησης δημόσιας εξου-

σίας, παρέχονται προς τον 

σκοπό εξυπηρέτησης του 

γενικού συμφέροντος, χωρίς 

κερδοσκοπικά κίνητρα, αλ-

λά, ταυτόχρονα, βρίσκονται 

σε ανταγωνισμό με παρό-

μοιες υπηρεσίες που προ-

σφέρονται από οντότητες με 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 

θεωρούνται «οικονομικές» 

δραστηριότητες.  

 

 

ΔΕΕ C-300/16 P, Ευρω-

παϊκή Επιτροπή/Frucona 

Kosice a.s, 20.09.2017 

ΔΕΕ C-467/15 P, Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή/Ιταλία, 25.10. 

2017 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – ενίσχυση 

χορηγηθείσα από την Ιταλι-

κή Δημοκρατία στους παρα-

γωγούς γάλακτος – καθε-

στώς ενισχύσεων συνδεόμε-

νο με την αποπληρωμή της 

εισφοράς επί του γάλακτος 

– υπό όρους ασφάλιση – 

απόφαση εκδοθείσα από το 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δυνάμει του άρθρου 

108, παράγραφος 2, τρίτο 

εδάφιο ΣΛΕΕ – Κανονισμός 

(ΕΚ) 659/1999, άρθρο 1, 

στοιχεία β’ και γ’ – υφιστά-

μενη ενίσχυση – νέα ενίσχυ-

ση – έννοιες – τροποποίηση 

υφιστάμενης ενισχύσεως 

κατά παράβαση όρου δια-

σφαλίζοντος τον συμβατό 

χαρακτήρα της ενισχύσεως  

Νομικό Ζήτημα 

Ενίσχυση που εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή, αλλά με-

τά τροποποιήθηκε από το 

κράτος μέλος κατά παράβα-

ση ορισμένων από τους 

όρους συμβατότητας που 

επέβαλε η Επιτροπή ή το 

Συμβούλιο, δεν μπορεί πλέ-

ον να θεωρείται εγκεκριμέ-

νη στο σύνολό της και για 

τον λόγο αυτόν δεν λογίζεται 

πλέον ως υφιστάμενη ενί-

σχυση.      

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-138/15, Aanbest-

edingskalender BV κ.ά./Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, 28.09. 

2017  

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – χρη-

ματοδότηση της κατά-

σκευής και της εισαγωγής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

προμηθειών TenderNed – 

απόφαση περί μη ύπαρξης 

κρατικής ενίσχυσης – μη 

οικονομικές υπηρεσίες γενι-

κού συμφέροντος  

Νομικό Ζήτημα 

Δημόσιος οργανισμός που 

ασκεί οικονομική δραστη-

ριότητα, η οποία μπορεί να 

διαχωρισθεί από την άσκη-

ση δημόσιας εξουσίας, μπο-

ρεί να θεωρηθεί «επιχείρη-

ση» ως προς την οικονομική 

του δραστηριότητα. Εάν δεν 

είναι δυνατός τέτοιος διαχω-

ρισμός, οι δραστηριότητες 

που ασκεί αυτός ο οργανι-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4161_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4161_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4161_en.htm
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οικείο κράτος μέλος εναπό-

κειται, αντιθέτως, να δικαιο-

λογήσει τους λόγους, για 

τους οποίους δεν απαιτεί 

από ορισμένους δικαιού-

χους την ανάκτηση, εν όλω 

ή εν μέρει, των επίμαχων 

ενισχύσεων.   

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-671/14, Bay-

erische Motoren Werke AG/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 12. 

09.2017  

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – περι-

φερειακές επενδυτικές ενι-

σχύσεις – ενίσχυση προς τη 

BMW –  μεγάλο επενδυτικό 

σχέδιο στη Λειψία – παρα-

γωγή δύο μοντέλων ηλεκτρι-

κών οχημάτων – εν μέρει 

συμβατή και εν μέρει ασυμ-

βίβαστη ενίσχυση – άρθρο 

107 § 3 στοιχείο γ’ ΣΛΕΕ – 

άρθρο 108 §§ 2, 3 ΣΛΕΕ – 

χαρακτήρας κινήτρου –  

αναγκαιότητα της ενισχύ-

σεως – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για κρατικές ενι-

σχύσεις περιφερειακού χα-

ρακτήρα 2007-2013  

Νομικό Ζήτημα 

Το γεγονός ότι, σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις περιφερειακές επεν-

δυτικές ενισχύσεις 2007-

2013, η Επιτροπή υποχρε-

ούται, σε περίπτωση υπέρ-

βασης ορισμένων ανώτατων 

ορίων για ενισχύσεις υπέρ 

μεγάλων επενδυτικών σχεδί-

ων, να προβαίνει σε λεπτο-

μερή αξιολόγηση της ανα-

γκαιότητας και του χαρα-

κτήρα κινήτρου  της ενίσχυ-

σης, δεν σημαίνει ότι αυτή 

δεν μπορεί να προβαίνει σε 

τέτοια αξιολόγηση ακόμη 

και όταν δεν υπάρχει υπέρ-

βαση των εν λόγω ορίων. 

Περαιτέρω, η ανάλυση του 

αναλογικού χαρακτήρα της 

ενισχύσεως πρέπει να πραγ-

ματοποιείται κατά την ημε-

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – έννοια της 

«ενισχύσεως» – έννοια του 

«οικονομικού πλεονεκτήμα-

τος» – κριτήριο του ιδιώτη 

πιστωτή – προϋποθέσεις 

εφαρμογής – υποχρεώσεις 

σχετικές με τη διενέργεια 

έρευνας, τις οποίες υπέχει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Νομικό Ζήτημα 

Το κριτήριο του ιδιώτη πι-

στωτή δεν συνιστά εξαίρε-

ση, η οποία τυγχάνει εφαρ-

μογής μόνον κατόπιν αιτή-

ματος κράτους μέλους, αλ-

λά, οσάκις δύναται να τύχει 

εφαρμογής, συγκαταλέγεται 

μεταξύ των στοιχείων, τα 

οποία οφείλει να λάβει υπό-

ψη η Επιτροπή, για να απο-

δείξει την ύπαρξη οικονομι-

κού πλεονεκτήματος. Εναπό-

κειται, δε, στην Επιτροπή να 

ζητήσει από το οικείο κρά-

τος μέλος να της παράσχει 

όλα τα κρίσιμα εκείνα στοι-

χεία, προκειμένου να διακρι-

βώσει εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής 

του κριτηρίου αυτού. Περαι-

τέρω, το κριτήριο του ιδιώτη 

επενδυτή βασίζεται σε αντι-

κειμενικά κριτήρια και τυγ-

χάνει εφαρμογής, σε περί-

πτωση που το κράτος μέλος 

ενεργεί ως οικονομικός φο-

ρέας, ανεξαρτήτως του τρό-

που, με τον οποίο το εν λόγω 

κράτος θεωρεί ότι ενήργη-

σε, ή των προθέσεών του. 

Συνεπώς, η εξέταση της 

«υποκειμενικής συμπεριφο-

ράς» του κράτους μέλους 

(περιλαμβανομένου του σκο-

πού του επίμαχου μέτρου 

και των προθέσεων του δη-

μοσίου) χρησιμεύει μόνον 

ως στοιχείο της συνολικής 

εκτιμήσεως, προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν, σε περί-

πτωση αμφιβολίας, το κρά-

τος ενήργησε, όντως, ως 

οικονομικός φορέας. 

 

ΔΕΕ C-591/14, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή/Βέλγιο, 13.09. 

2017 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – προ-

σφυγή λόγω παράβασης – 

άρθρο 108 § 2 ΣΛΕΕ – από-

φαση 2011/678/ΕΕ – χρη-

ματοδότηση των εξετάσεων 

ανιχνεύσεως μεταδοτικών 

σπογγωδών εγκεφαλοπα-

θειών (ΜΣΕ) στα βοοειδή – 

μη εκτέλεση απόφασης   

ανάκτησης – απόλυτη αδυ-

ναμία εκτελέσεως  

Νομικό Ζήτημα 

Οι μόνοι αμυντικοί ισχυρι-

σμοί που μπορεί να προβά-

λει κράτος μέλος κατά προ-

σφυγής λόγω παραβάσεως, 

ασκηθείσας βάσει του άρ-

θρου 108 § 2 ΣΛΕΕ για τη 

μη ανάκτηση παράνομων 

ενισχύσεων, είναι οι στηριζό-

μενοι στην απόλυτη αδυνα-

μία εκτελέσεως της αποφά-

σεως ανάκτησης της Επιτρο-

πής και στο γεγονός ότι η εν 

λόγω απόφαση πάσχει από 

ιδιαιτέρως σοβαρές και 

προφανείς πλημμέλειες σε 

σημείο, ώστε να μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ανυπόστατη. 

Εξάλλου, ο φόβος εσωτερι-

κών δυσχερειών, ακόμη και 

ανυπέρβλητων, σχετικά με 

τον έλεγχο της καταστά-

σεως κάθε εμπλεκόμενης 

επιχειρήσεως ή με την ευ-

ρεία εφαρμογή του καθε-

στώτος στο εγχώριο δίκτυο 

παραγωγής δεν μπορεί να 

δικαιολογήσει τη μη τήρηση 

από το κράτος μέλος των 

υποχρεώσεων που υπέχει 

από το δίκαιο της Ένωσης. 

Τέλος, μολονότι εναπόκειται 

στην Επιτροπή να αποδείξει 

τη νομιμότητα και τη βασι-

μότητα της προβαλλόμενης 

παραβάσεως για μη τήρηση 

της υποχρεώσεως ανακτή-

σεως και να προσκομίσει 

στο Δικαστήριο τα αναγκαία 

στοιχεία για τον έλεγχο της 

εν λόγω παραβάσεως, στο 
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πλειοψηφία του κεφαλαίου 

ενός μέρους των επιχειρή-

σεων που βαρύνονται με την 

υποχρέωση αυτή δεν επιτρέ-

πει να συναχθεί η ύπαρξη 

δεσπόζουσας επιρροής επί 

των εισπραττόμενων πόρων, 

ιδίως από τη στιγμή που η 

υποχρέωση αγοράς βάρυνε 

αδιακρίτως τους προμηθευ-

τές ηλεκτρικής ενέργειας, 

ανεξαρτήτως του αν το κε-

φάλαιό τους ανήκε κατά 

πλειοψηφία στο Δημόσιο ή 

σε ιδιωτικούς φορείς. Ούτε, 

εξάλλου, η παρέμβαση του 

κράτους υπό την ιδιότητά 

του ως νομοθέτη συνεπάγε-

ται την ύπαρξη δεσπόζου-

σας επιρροής του κράτους 

σε επιχείρηση, στην οποία 

είναι πλειοψηφών μέτοχος.  

ρομηνία λήψεως της από-

φασης για την υλοποίηση 

της επένδυσης, οπότε δεν 

είναι δυνατόν να λαμβάνο-

νται υπόψη στοιχεία προ-

βαλλόμενα εκ των υστέρων. 

Άλλωστε, ακόμη και κρατική 

ενίσχυση που υπερβαίνει   

το αυστηρώς αναγκαίο, από 

απόψεως του επιδιωκόμε-

νου σκοπού, όριο, θα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί ότι έχει 

χαρακτήρα κινήτρου και εί-

ναι σύμφωνη με το κριτήριο 

της αναλογικότητας, απλώς 

και μόνον διότι θα μπορού-

σε να συμβάλει στην πραγ-

ματοποίηση του σχεδίου, 

χωρίς να συνεκτιμηθεί εάν η 

ενίσχυση αυτή βελτιώνει τη 

χρηματοοικονομική κατά-

σταση της δικαιούχου επι-

χειρήσεως.  

 

 

ΔΕΕ C-329/15, ENEA S.A./

Prezes Urzedu Regulacji 

Energetyki, 13.09.2017 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – ενι-

σχύσεις που χορηγούνται 

από τα κράτη ή με κρατι-

κούς πόρους – κεφαλαιουχι-

κή εταιρεία του ενεργειακού 

τομέα, ανήκουσα εξ ολοκλή-

ρου στο Δημόσιο – ενέργεια, 

η οποία έχει παραχθεί με 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 

και θερμότητας 

Νομικό Ζήτημα 

Οι πόροι των δημόσιων επι-

χειρήσεων, που εισπράττο-

νται σε εκπλήρωση υποχρε-

ώσεως θεσπισθείσας με νό-

μο, μπορούν να θεωρούνται 

κρατικοί, σε περίπτωση που 

το Δημόσιο είναι σε θέση, 

ασκώντας τη δεσπόζουσα 

επιρροή του, να κατευθύνει 

τη χρησιμοποίηση των πό-

ρων αυτών για τη χρημα-

τοδότηση πλεονεκτημάτων 

υπέρ άλλων επιχειρήσεων. 

Όμως, το γεγονός και μόνον 

ότι το Δημόσιο κατέχει την 
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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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