
 

 

Έγκριση ελληνικής χρηματοδότησης για την κατασκευή 

αυτοκινητοδρόμου – SA.50233 

κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι η κρατική χρηματοδότη-

ση που χορηγήθηκε για την 

κατασκευή του νότιου τμή-

ματος του αυτοκινητοδρό-

μου Ε65 είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, 

καθώς θα επιτρέψει να ολο-

κληρωθεί μέρος του διευρω-

παϊκού οδικού δικτύου, χω-

ρίς να προκαλεί στρεβλώ-

σεις στον ανταγωνισμό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50233 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/press

-release_IP-18-6154_el.htm 

Ελλάδα –  αυτοκινητόδρο-

μος E65 –  άρθρο 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ  

Τον Ιανουάριο 2018, η Ελ-

λάδα κοινοποίησε στην  

Επιτροπή το σχέδιό της να 

χορηγήσει δημόσια στήρι-

ξη, ύψους 306 εκατομμυ-

ρίων ευρώ, στην εταιρεία 

Κεντρική Οδός Α.Ε. για την 

κατασκευή του νότιου τμή-

ματος του αυτοκινητοδρό-

μου Κεντρικής Ελλάδας 

(E65), το οποίο θα εξυπηρε-

τεί κυρίως τη Στερεά Ελλά-

δα, από τη Λαμία έως την 

Ξυνιάδα. Η Κεντρική Οδός 

Α.Ε., ανάδοχος του έργου 

για τον αυτοκινητόδρομο 

Κεντρικής Ελλάδας, έχει 

κατασκευάσει και εκμεταλ-

λεύεται επί του παρόντος 

το κεντρικό μεσαίο τμήμα 

του αυτοκινητοδρόμου 

E65. 

Η Επιτροπή κατά την αξιο-

λόγηση του μέτρου διαπί-

στωσε ότι η κρατική χρημα-

τοδότηση θα συμβάλει στην 

επίτευξη στόχων κοινού 

συμφέροντος της ΕΕ, ιδίως 

στην πολιτική μεταφορών 

της ΕΕ, δεδομένου ότι θα 

στηρίξει την ολοκλήρωση 

του διευρωπαϊκού οδικού 

δικτύου και θα βελτιώσει 

τις μεταφορικές συνδέσεις 

για τους Έλληνες πολίτες 

που ζουν στην περιοχή της 

Στερεάς Ελλάδας. Επιπλέον 

έκρινε ότι το μέτρο είναι 

αναγκαίο και αναλογικό για 

την υλοποίηση του έργου. 

Ειδικότερα, η Ελλάδα απέ-

δειξε ότι i) η δημόσια χρη-

ματοδότηση αντιστοιχεί στο 

αναπροσαρμοσμένο βάσει 

του πληθωρισμού κόστος 

κατασκευής, όπως αυτό 

εκτιμήθηκε το 2007 στον 

διαγωνισμό για την κατα-

σκευή του νότιου τμήματος 

του αυτοκινητοδρόμου E65 

και ότι ii) η Κεντρική Οδός 

Α.Ε. θα χρηματοδοτήσει η 

ίδια τη λειτουργία και τη 

συντήρηση του έργου, του 

οποίου τυχόν πλεονάζοντα 

έσοδα θα επιστρέφονται 

στο δημόσιο μέσω μηχανι-

σμού ανάκτησης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

  Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (MoKE) 
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πή, οι φορολογικές αρχές 

του Λουξεμβούργου μπο-

ρούσαν να εξαιρέσουν το 

αμερικανικό υποκατάστημα 

της εταιρείας McDonald’s 

από τον εταιρικό φόρο του 

Λουξεμβούργου, χωρίς να 

παραβιάζουν τη Σύμβαση 

Αποφυγής Διπλής Φορολο-

γίας μεταξύ Λουξεμβούργου 

και ΗΠΑ, καθώς το αμερικα-

νικό υποκατάστημα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί μόνιμη   

εγκατάσταση σύμφωνα με 

τη φορολογική νομοθεσία 

του Λουξεμβούργου, μολο-

νότι δεν πληρούσε τις σχετι-

κές προϋποθέσεις του φο-

ρολογικού κώδικα των ΗΠΑ, 

προκειμένου να θεωρηθεί 

μόνιμη εγκατάσταση σύμ-

φωνα με τη φορολογική νο-

μοθεσία των ΗΠΑ. Με βάση 

τα προαναφερθέντα, η Επι-

τροπή κατέληξε ότι οι φορο-

λογικές αρχές του Λουξεμ-

βούργου δεν εφάρμοσαν 

εσφαλμένως την προαναφε-

ρόμενη Σύμβαση Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας εξαιρώ-

ντας τα έσοδα του αμερι-

κανικού υποκαταστήματος 

από τον εταιρικό φόρο του 

Λουξεμβούργου. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA. 38945 στο Μητρώο 

Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα περί απορ-

ρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5831_en.htm 

Λουξεμβούργο – “tax rul-

ings” – McDonald’s – προ-

νομιακή φορολογική μετα-

χείριση – όχι κρατική ενί-

σχυση  

H πρώτη φορολογική από-

φαση, που εξέδωσαν οι φο-

ρολογικές αρχές του Λου-

ξεμβούργου τον Μάρτιο του 

2009, επιβεβαίωνε ότι η 

McDonald’s δεν όφειλε να 

καταβάλλει εταιρικό φόρο 

στο Λουξεμβούργο, με την 

αιτιολογία ότι τα κέρδη της 

θα φορολογούνταν στις ΗΠΑ 

βάσει της Σύμβασης Λου-

ξεμβούργου-ΗΠΑ περί Απο-

φυγής Διπλής Φορολογίας. 

Σύμφωνα με την απόφαση 

αυτή, η McDonald’s όφειλε 

να προσκομίζει κάθε χρόνο 

αποδεικτικά στοιχεία ότι τα 

κέρδη από τα δικαιώματα 

που μεταβιβάζονταν στις 

ΗΠΑ μέσω της Ελβετίας δη-

λώνονταν και φορολογού-

νταν στις ΗΠΑ και την Ελβε-

τία. Ωστόσο, αντίθετα με την 

εκτίμηση των φορολογικών 

αρχών του Λουξεμβούργου 

στην εν λόγω πρώτη απόφα-

σή τους, τα κέρδη δεν φορο-

λογούνταν στις ΗΠΑ με βάση 

τη φορολογική νομοθεσία 

των ΗΠΑ και ως εκ τούτου η 

McDonald’s δεν ήταν σε θέ-

ση να προσκομίζει αποδει-

κτικά στοιχεία ότι τα κέρδη 

της φορολογούνταν στις 

ΗΠΑ, όπως απαιτούσε η εν 

λόγω απόφαση του Μαρτίου 

2009. 

Tον Σεπτέμβριο 2009, εκδό-

θηκε δεύτερη φορολογική 

απόφαση, σύμφωνα με την 

οποία η McDonald’s δεν 

υποχρεούνταν πλέον να  

αποδεικνύει ότι τα έσοδά 

της φορολογούνταν στις 

ΗΠΑ. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, η 

Επιτροπή κίνησε την διαδι-

κασία προκαταρκτικής εξέ-

τασης, καθώς η φορολογική 

συμφωνία (tax ruling) του 

Λουξεμβούργου με την εται-

ρεία McDonald’s πιθανόν να 

της παρείχε ευνοϊκή φορο-

λογική μεταχείριση κατά πα-

ράβαση των κανόνων της ΕΕ 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

Ειδικότερα, σκοπός της  Επι-

τροπής ήταν να διαπιστω-

θεί, κατά πόσον οι φορολο-

γικές αρχές του Λουξεμ-

βούργου παρέκλιναν επι-

λεκτικά από τις διατάξεις 

της εθνικής φορολογικής 

τους νομοθεσίας και τη Σύμ-

βαση Λουξεμβούργου-ΗΠΑ 

περί Αποφυγής Διπλής Φο-

ρολογίας, παρέχοντας με 

τον τρόπο αυτόν στη McDon-

ald’s πλεονέκτημα, το οποίο 

δεν απολάμβαναν άλλες 

εταιρείες σε ανάλογη πραγ-

ματική και νομική κατάστα-

ση.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι η 

ερμηνεία που δόθηκε στη 

δεύτερη φορολογική συμ-

φωνία (tax ruling) που συνή-

ψε το Λουξεμβούργο με την 

εταιρεία McDonald’s ανα-

φορικά με τη Σύμβαση Απο-

φυγής Διπλής Φορολογίας 

μεταξύ Λουξεμβούργου και 

ΗΠΑ ήταν ορθή, μολονότι 

οδηγούσε σε διπλή μη φο-

ρολόγηση των δικαιωμάτων 

(royalties) που αποδίδο- 

νταν στο αμερικανικό υπο-

κατάστημα της εταιρείας          

Mc Donald’s. Με βάση τα 

προαναφερθέντα, η Επιτρο-

πή κατέληξε ότι οι φορολογι-

κές αρχές του Λουξεμβούρ-

γου δεν εφάρμοσαν εσφαλ-

μένως την προαναφερόμενη 

Σύμβαση Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας και ότι το πλεο-

νέκτημα που χορηγήθηκε 

στην εταιρεία McDonald’s 

δεν μπορούσε να θεωρηθεί 

κρατική ενίσχυση.  

Άλλωστε, κατά την Επιτρο-

Όχι ενίσχυση οι αποφάσεις tax ruling για τη McDonald’s                 

– SA.38945 
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Έγκριση γαλλικής κρατικής ενίσχυσης για ΑΠΕ – SA.49180 

ελαχιστοποιείται κάθε πιθα-

νή στρέβλωση του ανταγω-

νισμού που προκαλείται από 

την κρατική χρηματοδότη-

ση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49180 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

6168_en.htm 

Γαλλία – ΑΠΕ – αυτοκατανά-

λωση – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014–

2020 

Το μέτρο έχει ως στόχο να 

ενθαρρύνει την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ από εταιρείες και ιδιώ-

τες για ίδια χρήση (αυτοκα-

τανάλωση), ειδικά για περι-

πτώσεις όπου μόνον ένα 

περιορισμένο μέρος της ηλε-

κτρικής ενέργειας που πα-

ράγουν πωλείται στο δίκτυο 

ηλεκτρισμού. Το καθεστώς, 

το οποίο χρηματοδοτείται 

από τον κρατικό προϋπολο-

γισμό της Γαλλίας, έχει εν-

δεικτικό προϋπολογισμό 

ύψους 200 εκατομμυρίων 

ευρώ και θα υποστηρίξει 

την ανάπτυξη πρόσθετων 

δυνατοτήτων παραγωγής 

490 MW. Η ενίσχυση διατί-

θεται για μικρές εγκαταστά-

σεις δυναμικότητας 100 

έως 500 KW. Οι δικαιούχοι 

θα επιλεγούν μέσω διαγω-

νισμών που θα λάβουν χώρα 

έως το 2020 και στους οποί-

ους θα συμμετέχουν όλες οι 

ΑΠΕ. Οι επιλεγέντες δικαιού-

χοι θα λάβουν ενίσχυση με 

τη μορφή προμήθειας πά-

νω από την τιμή αγοράς 

(premium) για περίοδο 10 

ετών. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το καθεστώς είναι σύμφωνο 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014 – 2020, 

επισημαίνοντας ότι αυτό θα 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση 

και θα αποτρέψει την κατα-

βολή υπεραντιστάθμισης για 

τους δικαιούχους της κρατι-

κής χρηματοδότησης. Το κα-

θεστώς θα βοηθήσει τη Γαλ-

λία να αυξήσει το μερίδιο 

της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται από ΑΠΕ για 

την επίτευξη των κλιματικών 

στόχων της, στην ίδια κατεύ-

θυνση με τους περιβαλλοντι-

κούς στόχους της ΕΕ, ενώ 

Παράνομες και ασυμβίβαστες ενισχύσεις οι αποφάσεις “tax 

ruling” για την Engie – SA.44888 

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.44888 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

5582_en.htm 

Λουξεμβούργο – φορολογι-

κό πλεονέκτημα – Engie – 

απόφαση “tax ruling” – πα-

ράνομη και ασυμβίβαστη 

κρατική ενίσχυση 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

το Λουξεμβούργο χορήγησε 

αδικαιολόγητα φορολογικά 

οφέλη, ύψους περίπου 120 

εκατομμυρίων ευρώ, στην 

Engie. Ειδικότερα, η Επιτρο-

πή διαπίστωσε ότι οι φορο-

λογικές αποφάσεις “tax rul-

ing” που έλαβε το Λουξεμ-

βούργο, επέτρεψαν σε δύο 

εταιρείες του ομίλου Engie 

να αποφύγουν να πληρώ-

νουν φόρους επί του συνό-

λου σχεδόν των κερδών  

τους για περίπου μια δεκαε-

τία. Η Επιτροπή κατέληξε ότι 

οι εν λόγω φορολογικές απο-

φάσεις έδωσαν στην Engie 

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα 

που δεν ισχύει για άλλες 

εταιρείες που υπόκεινται 

στους ίδιους εθνικούς φορο-

λογικούς κανόνες και, συνε-

πώς, συνιστά παράνομη και 

ασυμβίβαστη κρατική ενί-

σχυση που πρέπει να ανα-

κτηθεί. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

3 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5582_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5582_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5582_en.htm


 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 5/2018 

Έγκριση στήριξης μονάδων συμπαραγωγής στη Γερμανία – 

SA.49843 

βλωση του ανταγωνισμού 

στην εσωτερική αγορά, σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 – 

2020. Η συμπαραγωγή αυ-

ξάνει την ενεργειακή απόδο-

ση με την ανακύκλωση της 

θερμότητας από την παρα-

γωγή ενέργειας για άλλες 

χρήσεις, προς το συνολικό 

όφελος του περιβάλλοντος. 

Η Γερμανία έπρεπε να κοι-

νοποιήσει τα δύο μέτρα στή-

ριξης στην Επιτροπή ξεχω-

ριστά, διότι η χρηματοδότη-

ση και των δύο εργοστασίων 

υπερβαίνει το όριο κοινοποί-

ησης των 300 MW που κα-

Γερμανία – μονάδες συμπα-

ραγωγής – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 – 

2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-

κρινε τα γερμανικά σχέδια 

υποστήριξης του εκσυγχρο-

νισμού ενός εργοστασίου 

συμπαραγωγής υψηλής  

απόδοσης που βρίσκεται 

στο Μόναχο και της κατα-

σκευής ενός νέου εργοστα-

σίου συμπαραγωγής υψη-

λής απόδοσης στην πόλη 

Herne (περιοχή Ruhr). Τα 

δύο αυτοτελή μέτρα στήρι-

ξης χορηγούνται με βάση 

τον γερμανικό νόμο του 

2016 για τη συνδυασμένη 

παραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού (Combined 

Heat and Generation Act), ο 

οποίος εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή το 2016. Στο πλαί-

σιο του καθεστώτος, οι υψη-

λής αποδοτικότητας μονά-

δες συνδυασμένης παραγω-

γής λαμβάνουν πριμοδότη-

ση “premium” στην τιμή 

αγοράς. Η Επιτροπή απο-

φάνθηκε ότι η στήριξη της 

Γερμανίας στις δύο μονάδες 

θα συμβάλει στην επίτευξη 

των ενεργειακών και περι-

βαλλοντικών στόχων της ΕΕ, 

χωρίς αδικαιολόγητη στρέ-

Έγκριση βελγικής στήριξης σε υπεράκτια αιολικά πάρκα – 

SA.51306 

Τέλος, η ενίσχυση προς τα 

τρία αιολικά πάρκα είναι 

αναγκαία, καθώς χωρίς δη-

μόσια στήριξη, τα σχέδια 

δεν θα ήταν οικονομικά βιώ-

σιμα. Βάσει των πληροφο-

ριών που κοινοποίησε το 

Βέλγιο, η κρατική χρηματο-

δότηση είναι σύμφωνη με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014 – 2020 και 

δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθ-

μιση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51306 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5922_en.htm 

Βέλγιο – υπεράκτια πάρκα – 

αιολική ενέργεια – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 – 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε τα βελ-

γικά μέτρα στήριξης, ύψους 

3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ 

κατ’ ανώτατο όριο, για τα 

αιολικά πάρκα Mermaid 

(235 Megawatt), Seastar 

(252 Megawatt) και North-

wester2 (219 Megawatt) 

που βρίσκονται στα βελγικά 

χωρικά ύδατα της Βόρειας 

Θάλασσας, τα οποία χορη-

γήθηκαν στο πλαίσιο του 

βελγικού καθεστώτος αιολι-

κής ενέργειας από ΑΠΕ που 

εγκρίθηκε από την Επιτρο-

πή τον Δεκέμβριο 2016 

(SA.45867). 

Το Βέλγιο κοινοποίησε τον 

Αύγουστο 2018 τα μέτρα 

στήριξης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην απόφαση 

της Επιτροπής του 2016 

(SA.45867) που ενέκρινε το 

καθεστώς, παρά το γεγονός 

ότι η εγκατεστημένη ισχύς 

των τριών αιολικών πάρκων 

δεν υπερβαίνει το ατομικό 

όριο κοινοποίησης των 300 

Megawatt που καθορίζεται 

στις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014 – 2020. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι τα 

μέτρα θα προωθήσουν την 

ενσωμάτωση στην αγορά 

της ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, καθώς θα αυξή-

σουν το μερίδιο της ηλεκτρι-

κής ενέργειας που παράγε-

ται από ΑΠΕ στο Βέλγιο και 

θα μειώσουν τη ρύπανση, 

περιορίζοντας ταυτόχρονα 

τις ενδεχόμενες στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού που 

προκαλεί η κρατική στήριξη. 

Τα μέτρα, επιπλέον, θα βοη-

θήσουν το Βέλγιο να επιτύ-

χει τον στόχο του να παρά-

γει το 13% των ενεργειακών 

αναγκών του από ΑΠΕ μέχρι 

το 2020. Η απόφαση της 

Επιτροπής συνάδει με την 

ενεργειακή στρατηγική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

5908_en.htm 

θορίζεται στις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49843 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

Έγκριση ισπανικού καθεστώτος παραγωγής καυσίμων στερεάς 

βιομάζας – SA.49406 

λει σημαντικά σε μια συνε-

κτική στρατηγική περιφε-

ρειακής ανάπτυξης στην 

Extremadura, σύμφωνα με 

τους στόχους της ΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49406 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

5785_en.htm 

Ισπανία – καθεστώς για πα-

ραγωγή καυσίμου στερεάς 

βιομάζας – ΜΜΕ – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 – 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα 

ισπανικό καθεστώς στήρι-

ξης της παραγωγής στερεών 

καυσίμων που προέρχονται 

από δασική βιομάζα και 

γεωργικά απόβλητα στην 

ισπανική περιφέρεια Extre-

madura. Πρόκειται για ένα 

περιφερειακό καθεστώς ενι-

σχύσεων για επενδύσεις, 

που παρέχει στήριξη υπό 

μορφή επιχορηγήσεων σε 

πολύ μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες είτε 

ξεκινούν τώρα να παράγουν 

είτε μετατρέπουν τις υφιστά-

μενες δραστηριότητές τους 

στην παραγωγή καυσίμου 

στερεάς βιομάζας. Το κα-

θεστώς, το οποίο θα έχει 

συνολικό προϋπολογισμό 

έως 12,5 εκατομμύρια ευ-

ρώ, θα χρηματοδοτηθεί μέ-

σω του Ευρωπαϊκού Γεωργι-

κού Ταμείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης και θα διαρκέσει 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2020. Η Extremadura, μια 

αραιοκατοικημένη περιοχή 

της Ισπανίας με έμφαση στη 

γεωργική καλλιέργεια, είναι 

επιλέξιμη για τέτοιου είδους 

περιφερειακές ενισχύσεις 

στο πλαίσιο της ΣΛΕΕ. Η  

Επιτροπή κατέληξε στο συ-

μπέρασμα ότι το καθεστώς 

είναι σύμφωνο με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014 – 2020 και θα συμβά-

Έγκριση τροποποιήσεων καθεστώτος για σταθμό αερίου στη 

Λιθουανία – SA.44678 

διασφαλιστεί η ασφάλεια 

του εφοδιασμού, ο τερματι-

κός σταθμός υγροποιημένου 

φυσικού αερίου (LNG) πρέ-

πει να διατηρηθεί σε λει-

τουργία, πράγμα που απαι-

τεί συνεχείς παραδόσεις 

υγροποιημένου φυσικού αε-

ρίου και συνεχή επαναεριο-

ποίησή του. Ως εκ τούτου, 

τον Ιανουάριο του 2016, η 

Λιθουανία αποφάσισε να 

τροποποιήσει το αρχικό κα-

θεστώς και να αναθέσει στη 

LITGAS, προμηθευτή υγρο-

ποιημένου αερίου, την υπο-

χρέωση παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας 

Λιθουανία – εταιρεία LIT-

GAS – παροχή υποχρεωτι-

κής ποσότητας υγροποιημέ-

νου φυσικού αερίου – τερ-

ματικός σταθμός υγροποιη-

μένου φυσικού αερίου –  

Klaipėda – Πλαίσιο ΥΓΟΣ 

2012 

Τον Νοέμβριο του 2013, η 

Επιτροπή ενέκρινε ένα κα-

θεστώς ενισχύσεων για τη 

στήριξη της κατασκευής και 

λειτουργίας τερματικού 

σταθμού υγροποιημένου φυ-

σικού αερίου (LNG) στο λι-

μάνι Klaipėda της Λιθουα-

νίας. Ο τερματικός σταθμός 

υγροποιημένου φυσικού αε-

ρίου διαδραμάτισε από την 

κατασκευή του, καθοριστικό 

ρόλο, στη διαφοροποίηση 

των προμηθειών αερίου και 

την ασφάλεια εφοδιασμού 

στη Λιθουανία. 

Τον Ιούνιο του 2018, η Λι-

θουανία κοινοποίησε στην 

Επιτροπή ορισμένες τροπο-

ποιήσεις στο καθεστώς ενι-

σχύσεων που εγκρίθηκε αρ-

χικά το 2013, οι οποίες πε-

ριλαμβάνουν ειδικότερα: 

-   Υποχρέωση παροχής δη-

μόσιας υπηρεσίας από την 

LITGAS: Προκειμένου να 
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 της Λιθουανίας. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τόσο το 

ισχύον καθεστώς για την 

περίοδο από το 2016 έως 

το τέλος του έτους 2018, 

όσο και το τροποποιημένο 

καθεστώς που θα ισχύσει 

από το 2019 έως το τέλος 

του 2024. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.44678 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

reference=IP/18/6266 

την προμήθεια υποχρεωτι-

κής ποσότητας υγροποιημέ-

νου φυσικού αερίου στον 

τερματικό σταθμό υγροποιη-

μένου φυσικού αερίου στην 

Klaipėda. Ως αντιστάθμιση, 

η LITGAS λαμβάνει αποζημί-

ωση από τη Λιθουανία για 

την κάλυψη των δαπανών 

που πραγματοποιήθηκαν 

για την εκπλήρωση αυτής 

της υποχρέωσης παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας. Η απο-

ζημίωση χρηματοδοτείται 

μέσω ενός "συμπληρώματος 

ασφαλείας", το οποίο αποτε-

λεί πρόσθετο τέλος που κα-

ταβάλλουν όλοι οι χρήστες 

του συστήματος μεταφοράς 

αερίου. 

- Κατάργηση της «υποχρέ-

ωσης αγοράς». Στο πλαίσιο 

του καθεστώτος στήριξης 

που ενέκρινε η Επιτροπή το 

2013, όταν τέθηκε σε λει-

τουργία ο τερματικός σταθ-

μός υγροποιημένου φυσικού 

αερίου, η Λιθουανία εισήγα-

γε μια «υποχρέωση αγοράς», 

βάσει της οποίας οι παρα-

γωγοί θερμότητας και ηλε-

κτρικής ενέργειας υποχρεώ-

θηκαν νόμιμα να αγοράσουν 

ορισμένη ποσότητα αερίου 

από τη LITGAS. Ωστόσο, 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξε-

λίξεις στην αγορά αερίου, η 

Λιθουανία θεωρεί ότι από 

τον Ιανουάριο του 2019 η 

υποχρέωση αγοράς δεν θα 

είναι πλέον απαραίτητη και 

μπορεί να καταργηθεί. Ως 

αποτέλεσμα, η LITGAS θα 

πωλεί το φυσικό αέριο που 

παράγει απευθείας στην 

αγορά. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τις 

τροποποιήσεις στο καθε-

στώς ενίσχυσης της Λιθουα-

νίας με βάση το Πλαίσιο 

ΥΓΟΣ 2012 και διαπίστωσε 

ότι όλες, και ιδίως η κατάρ-

γηση της «υποχρέωσης αγο-

ράς», θα συμβάλουν στην 

ενίσχυση του ανταγωνισμού 

στην αγορά φυσικού αερίου 

Παράταση καθεστώτος για παραγωγή βιοαερίου στο Λουξεμβούρ-

γο – SA.51971   

2017 έως τον Δεκέμβριο 

του 2022, έχει εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό 45 εκατ. Ευ-

ρώ.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.51971 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-18-

6201_en.htm 

Λουξεμβούργο – καθεστώς 

για παραγωγή βιοαερίου – 

παράταση –  Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014–2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-

κρινε την παράταση ενός 

καθεστώτος ενίσχυσης για 

την υποστήριξη της παραγω-

γής βιοαερίου στο Λουξεμ-

βούργο για έξι χρόνια. Το 

μέτρο εγκρίθηκε αρχικά 

από την Επιτροπή το 2011 

και στη συνέχεια τροποποιή-

θηκε το 2015. 

Στόχος του μέτρου είναι η 

εξασφάλιση σταθερής απο-

ζημίωσης για τις μονάδες 

που παράγουν βιοαέριο από 

βιομάζα και το διοχετεύουν 

στο δίκτυο φυσικού αερίου. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε την 

παράταση του καθεστώτος 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014 – 2020 

που επιτρέπουν στα κράτη 

μέλη να στηρίξουν την πα-

ραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας από ανανεώσιμες πη-

γές, καταλήγοντας στο συ-

μπέρασμα ότι η παράταση 

του καθεστώτος θα βοηθή-

σει το Λουξεμβούργο να αυ-

ξήσει το μερίδιο της ηλεκτρι-

κής ενέργειας που παράγε-

ται από ΑΠΕ, επιτυγχάνο-

ντας τους κλιματικούς του 

στόχους και ενισχύοντας 

τους περιβαλλοντικούς στό-

χους της ΕΕ, χωρίς ταυτό-

χρονα να προκαλεί αδικαιο-

λόγητη στρέβλωση του αντα-

γωνισμού. Το καθεστώς, το 

οποίο θα καλύψει την περίο-

δο από τον Ιανουάριο του 
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Έγκριση σλοβακικής επενδυτικής ενίσχυσης προς τη Jaguar Land 

Rover – SA.45359 

όπου θα εγκατασταθεί η 

μονάδα της Jaguar Land 

Rover, δεν θα ωφελήσει μό-

νο την Jaguar Land Rover, 

αλλά και όλες τις εταιρίες 

που είναι εγκατεστημένες 

σε αυτήν και γενικότερα 

στην περιοχή της Νίτρα. Συ-

νεπώς, αυτά τα μέτρα      

δεν συνεπάγονται επιλεκτι-

κό οικονομικό πλεονέκτημα 

υπέρ της Jaguar Land Rover 

σε σχέση με άλλες εταιρίες, 

οπότε τα εν λόγω μέτρα δεν 

συνιστούν κρατικές ενισχύ-

σεις. Επιπροσθέτως, η Επι-

τροπή διαπίστωσε ότι η με-

ταβίβαση στην Jaguar Land 

Rover ενός οικοπέδου 185 

εκταρίων, όπου αυτή θα 

ανεγείρει την κατασκευαστι-

κή της μονάδα, διενεργήθη-

κε βάσει της εμπορικής του 

αξίας και, άρα, ούτε εν προ-

κειμένω υφίσταται κρατική 

ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.45359 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

6023_en.htm 

Σλοβακία – επενδυτική ενί-

σχυση – άρθρο 107 παρ. 3 

ΣΛΕΕ – Jaguar Land Rover – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις περιφερειακές ενι-

σχύσεις 2014-2020 

Η Jaguar Land Rover είναι 

μία μεγάλη κατασκευαστική 

εταιρία αυτοκινήτων, ιδιο-

κτησίας της Tata Motors 

Limited India, η οποία θα 

επενδύσει 1.4 δισεκατομμύ-

ρια ευρώ, προκειμένου να 

ανεγείρει μία μονάδα κα-

τασκευής αυτοκινήτων στην 

περιοχή Νίτρα της Σλοβα-

κίας, που είναι επιλέξιμη 

περιοχή του άρθρου 107 

παρ. 3 περ. α΄ ΣΛΕΕ για χο-

ρήγηση ενίσχυσης περιφε-

ρειακού χαρακτήρα. Η μο-

νάδα θα έχει παραγωγική 

ικανότητα 150.000 αυτοκι-

νήτων το χρόνο. Το σχέδιο 

κατασκευής αυτής της μο-

νάδας αναμένεται να δη-

μιουργήσει 3.000 άμεσες 

θέσεις εργασίας. 

Κατά την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας που κίνησε η 

Επιτροπή, διαπίστωσε ότι    

η Jaguar Land Rover, στο 

πλαίσιο διαμόρφωσης του 

σχεδίου της για την ανέγερ-

ση νέας μονάδας παραγω-

γής αυτοκινήτων, είχε σκε-

φτεί διάφορες τοποθεσίες 

τόσο στον Ε.Ο.Χ. όσο και στη 

Βόρεια Αμερική. Τελικά, 

επέλεξε τη Νίτρα ως την 

προτιμότερη ευρωπαϊκή το-

ποθεσία και μία πόλη του 

Μεξικού ως την προτιμότε-

ρη εναλλακτική τοποθεσία 

στη Βόρεια Αμερική. Στην 

περίπτωση που δεν της χο-

ρηγούνταν κρατική ενίσχυση 

από τη Σλοβακία, δεν θα 

υλοποιούσε το σχέδιό της 

στην Ευρώπη, αλλά στο Με-

ξικό.  

Ακόμη, αποδείχθηκε ότι η 

ενίσχυση προς την Jaguar 

Land Rover περιοριζόταν 

στο αναγκαίο μέτρο προκει-

μένου να ωθήσει την Jaguar 

Land Rover να επενδύσει 

στη Σλοβακία, καθώς απο-

ζημίωνε απλώς την εταιρεία 

για τα οικονομικά μειονεκτή-

ματα που αντιμετώπιζε από 

την υλοποίηση του έργου 

στη Νίτρα και όχι στο Μεξι-

κό. 

Τέλος, αποδείχθηκε ότι η 

επενδυτική ενίσχυση θα 

συμβάλει τόσο στη δημιουρ-

γία θέσεων εργασίας όσο 

και στην οικονομική ανάπτυ-

ξη και ανταγωνιστικότητα 

μίας μειονεκτούσας περιο-

χής. Επομένως, η χρηματο-

δότησε της Jaguar Land 

Rover εξυπηρετεί το στόχο 

της περιφερειακής ανάπτυ-

ξης. 

Βάσει αυτών, η Επιτροπή 

συμπέρανε ότι οι θετικές 

συνέπειες του σχεδίου της 

Jaguar Land Rover στην πε-

ριφερειακή ανάπτυξη αναμ-

φισβήτητα υπερτερούν κάθε 

ενδεχόμενης νόθευσης του 

ανταγωνισμού που συνεπά-

γεται η δημόσια χρηματοδό-

τηση, την οποία ενέκρινε 

βάσει των Κατευθυντηρίων 

Γραμμών για τις ενισχύσεις 

περιφερειακού χαρακτήρα 

2014-2020.  

Στο πλαίσιο της έρευνάς 

της, η Επιτροπή αξιολόγησε 

επιπλέον και κάποια άλλα 

μέτρα που έλαβε η Σλοβα-

κία σε σχέση με το επενδυτι-

κό σχέδιο της Jaguar Land 

Rover. Ειδικότερα, έκρινε 

ότι η χρηματοδότηση και 

υλοποίηση μέτρων υποδο-

μής από το Σλοβακικό κρά-

τος, για την ανάπτυξη της 

βιομηχανικής περιοχής, 
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Όχι ενίσχυση η καθυστέρηση στην είσπραξη λιμενικών τελών στην 

Ιταλία – SA.37389 

σης τερματικών σταθμών 

και εταιρείες μεταφορών, 

συνιστά παράνομη κρατική 

ενίσχυση. 

Στο πλαίσιο αυτών των κα-

Ιταλία – λιμάνι Νάπολης – 

λιμενικά τέλη παραχώρησης 

– άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή δέχθηκε καταγ-

γελίες ότι η καθυστέρηση 

στην είσπραξη των τελών 

παραχώρησης από τη λιμε-

νική αρχή της Νάπολης από 

επτά παραχωρησιούχους, οι 

οποίοι είναι επισκευαστές 

πλοίων, φορείς εκμετάλλευ-

Έγκριση ουγγρικής επενδυτικής ενίσχυσης για την BorsodChem Zrt 

– SA.49580 

κή ανάπτυξη μιας μειονε-

κτούσας περιοχής. Επι-

πλέον, θα μειώσει τους κιν-

δύνους για το περιβάλλον 

που προκαλούνται από τη 

μεταφορά ανιλίνης, η οποία 

είναι τοξικό υλικό, σε μεγά-

λες αποστάσεις. Οι επιπτώ-

σεις στον ανταγωνισμό, από 

την άλλη πλευρά, θα είναι 

περιορισμένες, δεδομένης 

της περιορισμένης θέσης 

της BorsodChem στην αγο-

ρά και των ισχυρών ρυθμών 

ανάπτυξης των αγορών MDI 

τόσο στην Ευρώπη όσο και 

παγκοσμίως. Η Επιτροπή κα-

τέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι θετικές επιπτώσεις του 

έργου στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και στους περι-

βαλλοντικούς στόχους της 

ΕΕ υπερέχουν σε σύγκριση 

με κάθε πιθανή στρέβλωση 

του ανταγωνισμού που προ-

καλείται από την κρατική 

ενίσχυση, οπότε ενέκρινε 

την χορήγησή της. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49580 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5941_en.htm 

Ουγγαρία – χημική εταιρεία 

BorsodChem Zrt – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα 2014-2020 

Η επενδυτική ενίσχυση, 

ύψους 45 εκατομμυρίων ευ-

ρώ, αφορά κρατική χρημα-

τοδότηση της Ουγγαρίας 

στην BorsodChem για την 

κατασκευή μιας νέας εγκα-

τάστασης παραγωγής ανιλί-

νης στην υπάρχουσα μονά-

δα παραγωγής της Borsod-

Chem στην Kazincbarcika 

(Ουγγαρία), όπου η εταιρεία 

κατασκευάζει σήμερα MDI. 

Η ανιλίνη αποτελεί βασικό 

συστατικό για την παραγωγή 

MDI, μιας χημικής ένω-    

σης που χρησιμοποιείται ως 

πρώτη ύλη σε ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων (όπως οι 

κατασκευές και η αυτοκινη-

τοβιομηχανία) και προϊό-

ντων (όπως οικιακές συ-

σκευές, ρούχα και υποδήμα-

τα). 

Η BorsodChem είναι θυγα-

τρική του βιομηχανικού ομί-

λου Wanhua και εισάγει 

ανιλίνη από τη μητρική της 

εταιρεία που είναι εγκατε-

στημένη στην Κίνα. Η  κατά-

σκευή της νέας μονάδας 

παραγωγής ανιλίνης θα ενι-

σχύσει την κάθετη ένταξη 

του υπάρχοντος εργοστα-

σίου παραγωγής της Bor-

sodChem στην Kazincbar-

cika. 

Η Kazincbarcika βρίσκεται 

στην περιοχή της Βόρειας 

Ουγγαρίας και το έργο ανα-

μένεται να δημιουργήσει 

τουλάχιστον 50 άμεσες θέ-

σεις εργασίας. Η Επιτροπή 

αξιολόγησε το μέτρο σύμ-

φωνα με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις περιφερεια-

κές κρατικές ενισχύσεις 

2014-2020, οι οποίες επι-

τρέπουν στα κράτη μέλη να 

στηρίζουν την οικονομική 

ανάπτυξη και την απασχόλη-

ση στις λιγότερο ανεπτυγμέ-

νες περιφέρειες της ΕΕ και 

να προωθήσουν την περιφε-

ρειακή συνοχή στην ενιαία 

αγορά. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε 

ότι, χωρίς τη δημόσια χρη-

ματοδότηση, το έργο δεν θα 

είχε πραγματοποιηθεί στην 

Ουγγαρία ή σε άλλο κράτος 

μέλος της ΕΕ, δεδομένου ότι 

θα ήταν φθηνότερο για τον 

δικαιούχο να συνεχίσει να 

εισάγει ανιλίνη από τα υπάρ-

χοντα εργοστάσια παραγω-

γής της Κίνας. Η Επιτροπή 

διαπίστωσε, επίσης, ότι η 

ενίσχυση περιορίζεται στο 

ελάχιστο αναγκαίο ποσό για 

να καταστήσει το έργο    

επαρκώς κερδοφόρο, προ-

κειμένου η εταιρεία να απο-

φασίσει να πραγματοποιή-

σει την επένδυση. 

Το έργο, εκτός από τη δημι-

ουργία θέσεων εργασίας, θα 

συμβάλει και στην οικονομι-
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κρατική ενίσχυση σύμφωνα 

με το άρθρο 107 παρ. 1 

ΣΛΕΕ. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.37389 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5836_en.htm 

ταγγελιών η Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι η λιμενική αρχή 

δεν παραιτήθηκε από απαι-

τήσεις της έναντι των παρα-

χωρησιούχων, αλλά έλαβε 

πολλά μέτρα για την είσπρα-

ξη των τελών, όπως θα 

έκανε οποιοσδήποτε ιδιώτης 

πιστωτής (κριτήριο ΦΟΑ). 

Ειδικότερα, ζήτησε τόκους 

υπερημερίας, προέβη σε 

ρύθμιση των χρεών με προ-

γράμματα δόσεων (συμπερι-

λαμβανομένων των τόκων 

για την αναδιάρθρωση του 

χρέους) και ξεκίνησε διαδι-

κασίες για την καταγγελία 

των συμβάσεων παραχώρη-

σης, όταν υπήρχαν σημαντι-

κά ποσά μη καταβληθέντων 

τελών. 

Ήδη τέσσερις παραχωρη-

σιούχοι έχουν εξοφλήσει 

πλήρως τα χρέη τους και οι 

άλλοι τρεις τηρούν πλήρως 

τους όρους των συμφωνιών 

αναδιάρθρωσης του χρέους 

τους με την λιμενική αρχή. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

αποφάνθηκε ότι η λιμενική 

αρχή ενήργησε ως επιμε- 

λής πιστωτής της αγοράς, ο 

οποίος επεδίωξε να μεγι-

στοποιήσει τις προοπτικές    

είσπραξης των ανεξόφλητων 

ποσών και, συνεπώς, τα εν 

λόγω μέτρα δεν συνιστούν 

Ασυμβίβαστη η ενίσχυση για ανακαίνιση και παραχώρηση 

ιταλικού λιμένα – SA.36112 

μετάσχει σε ανοικτό διαγω-

νισμό, για να της ανατεθεί η 

σχετική σύμβαση. Επιπλέον, 

το μίσθωμα που κατέβαλε η 

CAMED στη Λιμενική Αρχή 

της Νάπολης υπολογίστηκε 

βάσει σταθερών παραμέ-

τρων που καθορίστηκαν 

από τον νόμο και δεν αντα-

νακλούσαν την αυξημένη 

οικονομική αξία των ανακαι-

νισμένων ενοικιασμένων 

εγκαταστάσεων. Υπ’ αυτά 

τα δεδομένα, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι στην CAMED 

χορηγήθηκε επιλεκτικό οικο-

νομικό πλεονέκτημα, που 

νόθευε τον ανταγωνισμό, 

και, άρα, συνιστούσε κρατι-

κή ενίσχυση. 

Η Ιταλία υποστήριξε ότι οι 

ενισχύσεις αυτές αποτελούν 

ΥΓΟΣ, που είναι συμβιβάσι-

μες βάσει του Πλαισίου   

ΥΓΟΣ 2012. Ωστόσο, η Επι-

τροπή έκρινε ότι δεν είναι 

συμβατές, επειδή δεν προ-

σδιορίστηκε με σαφήνεια η 

φύση, η διάρκεια και ο σκο-

πός της δημόσιας υπηρε-

σίας που παρέχεται από 

τους δικαιούχους και επι-

Ιταλία – λιμάνι Νάπολης – 

αποβάθρες – ανακαίνιση – 

παραχώρηση χρήσης – 

Cantieri del Mediterraneo 

(CAMED) – ασυμβίβαστες 

ενισχύσεις – Πλαίσιο ΥΓΟΣ 

2012 

Τον Ιούνιο του 2016, η Επι-

τροπή ξεκίνησε επίσημη 

διαδικασία έρευνας, ύστερα 

από καταγγελίες που δέχθη-

κε, για να εξετάσει κατά 

πόσον δύο μέτρα ενισχύ-

σεων που αφορούσαν το 

λιμάνι της Νάπολης είναι 

σύμφωνα με τους κανόνες 

της ΕΕ για τις κρατικές ενι-

σχύσεις. Συγκεκριμένα, το 

πρώτο μέτρο αφορούσε 

άμεσες επιχορηγήσεις, 

ύψους 44 εκατομμυρίων ευ-

ρώ, προς τη λιμενική αρχή 

της Νάπολης για την ανακαί-

νιση των αποβαθρών. Το 

δεύτερο μέτρο αφορούσε 

την εκμίσθωση των αποβα-

θρών από τη λιμενική αρχή 

της Νάπολης για 30 έτη 

στην εταιρεία κατασκευής 

και επισκευής πλοίων Canti-

eri del Mediterraneo 

(CAMED) σε τιμή κατώτερη 

από τις τιμές της αγοράς, 

χωρίς μάλιστα τη διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού. 

Κατά τον έλεγχο των παρα-

πάνω μέτρων, η Επιτροπή 

εξέτασε εάν οι δημόσιες 

παρεμβάσεις στις επιχειρή-

σεις πραγματοποιούνται με 

όρους που θα αποδεχόταν 

ένας ιδιώτης επενδυτής που 

λειτουργεί υπό συνθήκες 

αγοράς (κριτήριο ΦΟΑ). Η 

Επιτροπή διαπίστωσε για το 

πρώτο μέτρο ότι η Ιταλία 

δεν λειτούργησε σύμφωνα 

με το κριτήριο ΦΟΑ, καθώς 

χορήγησε στη λιμενική αρχή 

της Νάπολης μη επιστρε-

πτέες κρατικές επιχορηγή-

σεις για την ανακαίνιση των 

αποβαθρών. 

Η CAMED επωφελήθηκε, 

επίσης, μέσω της σύμβασης 

παραχώρησης που συνήψε 

με τη λιμενική αρχή για την 

εκμίσθωση των αποβαθρών. 

Η εταιρεία ήταν σε θέση να 

χρησιμοποιήσει τις ανακα-

τασκευασμένες εγκαταστά-

σεις αποβάθρας, καταβάλ-

λοντας μίσθωμα κατώτερο 

του αγοραίου, χωρίς να συμ-
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Έγκριση δανικού καθεστώτος φόρου χωρητικότητας σε νέους τύ-

πους σκαφών – SA.45300 

συνολικού εισοδήματος που 

έχει φορολογηθεί βάσει πο-

σοτήτων του πλοίου και 

     - Έσοδα από δραστηριό-

τητες εκμίσθωσης γυμνού 

σκάφους (μίσθωση πλοίων 

χωρίς πλήρωμα). Οι υπηρε-

σίες αυτές υπόκεινται σε 

φορολόγηση βάσει της χω-

ρητικότητας, υπό την προϋ-

πόθεση ότι ο δικαιούχος 

αυτοχρηματοδοτεί τουλάχι-

στον το 50% του φόρου χω-

ρητικότητας του στόλου του 

και ότι το σκάφος δεν εκμι-

σθώνεται για περίοδο μεγα-

λύτερη των τριών ετών. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.45300 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

pressReleasesAction.do?

reference=IP/18/6107 

Δανία – καθεστώς – επέκτα-

ση – σύστημα φορολογίας 

χωρητικότητας σε πρόσθε-

τους τύπους σκαφών – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τις θαλάσσιες μεταφορές 

2004 

Σύμφωνα με τα καθεστώτα 

φόρου χωρητικότητας, οι 

εταιρείες θαλάσσιων μετα-

φορών πληρώνουν φόρους 

με βάση τη χωρητικότητα 

του πλοίου (δηλαδή τη δυνα-

μικότητα του ναυτιλιακού 

στόλου) και όχι με βάση τα 

πραγματικά φορολογητέα 

κέρδη τους.  

Τον Μάιο του 2016, η Δανία 

κοινοποίησε στην Επιτροπή 

τα σχέδιά της για την επέ-

κταση του ισχύοντος καθε-

στώτος φόρου χωρητικότη-

τας στα πλοία που παρέ-

χουν υπηρεσίες ασφαλείας 

(guard vessels), στα σκάφη 

που εξυπηρετούν τις υπε-

ράκτιες εγκαταστάσεις, στα 

πλοία για την εκφόρτωση, 

την επισκευή και την αποσυ-

ναρμολόγηση ανεμόμυλων, 

καθώς και στα πλοία διαχεί-

ρισης πάγου και τα σκάφη 

στέγασης. 

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι 

τα εν λόγω είδη πλοίων    

εμπλέκονται σε θαλάσσιες 

δραστηριότητες που υπό-

κεινται στις ίδιες νομικές 

απαιτήσεις και συνθήκες 

ανταγωνισμού με τις θαλάσ-

σιες μεταφορές και ενέκρι-

νε την επέκταση του κάθε-

στώτος στα εν λόγω σκάφη, 

με βάση τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις θαλάσσιες 

μεταφορές 2004. 

Η απόφαση της Επιτροπής 

ζητά, επίσης, από τη Δανία 

να τροποποιήσει ορισμένες 

πτυχές του ισχύοντος κα-

θεστώτος φορολογίας χωρη-

τικότητας ώστε να συνάδουν 

με την τρέχουσα ερμηνεία 

της Επιτροπής για τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τις 

θαλάσσιες μεταφορές. Στα 

πλαίσια αυτής της επιταγής, 

η Δανία δεσμεύεται να τρο-

ποποιήσει τους κανόνες σχε-

τικά με τον φόρο χωρητικό-

τητας ως εξής: 

     - Επικουρικές υπηρεσίες 

που συνδέονται στενά με τις 

ναυτιλιακές δραστηριότη-

τες. Οι εν λόγω υπηρεσίες 

υπόκεινται σε φορολογία 

βάσει της χωρητικότητας, 

μόνο εάν αντιπροσωπεύουν 

λιγότερο από το 50% του 

εκδόθηκε, μόλις, τον Ιούνιο 

2016. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.36112 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-18-

5836_en.htm 

πλέον δεν υπάρχει σαφής 

αναφορά στην αποζημίωση 

που θα λαμβάνουν αυτοί ως 

αντιστάθμιση, με αποτέλε-

σμα να καθίσταται αδύνατο 

να ερευνηθεί κατά πόσον 

αυτή περιορίζεται στην κά-

λυψη των απολύτως ανα-

γκαίων εξόδων, όπως απαι-

τεί το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012. 

Παρόλο που οι εν λόγω ενι-

σχύσεις ήταν και παράνο-

μες, καθώς δεν είχαν κοινο-

ποιηθεί, η Επιτροπή δεν διέ-

ταξε την ανάκτηση των πο-

σών που χορηγήθηκαν πριν 

τις 28/2/2013, καθώς τυ-

χόν ανάκτηση θα έθιγε τις 

αρχές της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και της ασφά-

λειας δικαίου, επειδή η Επι-

τροπή, παρά το γεγονός ότι 

είχε λάβει γνώση των στοι-

χείων που έστειλε η Ιταλία 

ήδη από τον Απρίλιο 2006, 

αποφάσισε να εξετάσει τα 

επίμαχα μέτρα μόλις τον 

Φεβρουάριο 2013, όταν έγι-

νε σχετική καταγγελία, και η 

απόφαση για κίνηση επίση-

μης διαδικασίας έρευνας 
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Έγκριση ενίσχυσης για σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές 

στο Βέλγιο – SA.50584 

να την οδική συμφόρηση. 

Κατά συνέπεια, το μέτρο θα 

είναι επωφελές τόσο για το 

περιβάλλον όσο και για την 

κινητικότητα. Βάσει των  

ανωτέρω, η Επιτροπή, με 

ευθεία εφαρμογή του άρ-

θρου 93 ΣΛΕΕ, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι το καθε-

στώς είναι συμβατό με τους 

κανόνες της ΕΕ για τις κρα-

τικές ενισχύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.50584 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/275891/275891_2

026100_166_2.pdf 

Βέλγιο – μετατόπιση της 

εμπορευματικής κίνησης – 

σιδηροδρομικές και εσωτε-

ρικές πλωτές οδοί – ευθεία 

εφαρμογή του άρθρου 93 

ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή ενέκρινε ένα κα-

θεστώς ενισχύσεων, ύψους 

70 εκατομμυρίων ευρώ για 

να ενθαρρύνει τη μετατόπι-

ση της εμπορευματικής κί-

νησης από το οδικό δίκτυο 

στο σιδηροδρομικό και εσω-

τερικό πλωτό δίκτυο στο 

Βέλγιο. Το καθεστώς, το 

οποίο θα διαρκέσει μέχρι τα 

τέλη Οκτωβρίου 2023, πα-

ρέχει ενίσχυση σε σιδηρο-

δρομικούς μεταφορείς και 

τερματικούς σταθμούς για 

φορτηγίδες που ασχολού-

νται με τη συλλογή και μετα-

φορά μεγάλου όγκου εμπο-

ρευμάτων από και προς 

φλαμανδικούς θαλάσσιους 

λιμένες στο Βέλγιο. Η ενίσχυ-

ση θα έχει τη μορφή επιδό-

τησης (ανά αμαξοστοιχία ή 

ανά εμπορευματοκιβώτιο), η 

οποία προορίζεται να καλύ-

ψει τις πρόσθετες δαπάνες 

στις οποίες υποβάλλονται οι 

σιδηροδρομικοί μεταφορείς 

και οι τερματικοί σταθμοί 

για φορτηγίδες για τον απο-

τελεσματικό συνδυασμό των 

μεταφερόμενων ποσοτήτων 

φορτίου από και προς φλα-

μανδικούς θαλάσσιους λιμέ-

νες. Αυτή η ομαδοποίηση 

των εμπορευματικών μετα-

φορών θα καταστήσει τις 

σιδηροδρομικές και εσωτε-

ρικές πλωτές οδούς πιο  

αποδοτικές από άποψη χρό-

νου, λιγότερο δαπανηρές 

και, κατά συνέπεια, πιο ελ-

κυστικές και ανταγωνιστικές 

για τους μεταφορείς σε σύ-

γκριση με τις οδικές μετα-

φορές. 

 Η Επιτροπή αποφάνθηκε 

ότι το μέτρο είναι αναγκαίο 

για να παρασχεθούν τα κα-

τάλληλα κίνητρα στους με-

ταφορείς να επιλέξουν λιγό-

τερο ρυπογόνα μέσα μετα-

φοράς (σιδηροδρομικές ή 

εσωτερικές πλωτές μεταφο-

ρές), μειώνοντας ταυτόχρο-

Έγκριση καθεστώτος για ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου στη 

Λιθουανία – SA.49614 

θεί τα προηγούμενα χρόνια 

από την Επιτροπή βάσει των 

κανόνων της ΕΕ για τις κρα-

τικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή 

αποφάνθηκε ότι το κάθε-

στώς είναι συμβατό με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τα ευρυζωνικά δίκτυα 

2013, δεδομένου ότι οι θετι-

κές επιπτώσεις του κάθε-

στώτος στον ανταγωνισμό 

και ειδικότερα στην αγορά 

ευρυζωνικών υπηρεσιών της 

Λιθουανίας αντισταθμίζουν 

κάθε πιθανή στρέβλωση του 

ανταγωνισμού που προκα-

λείται από την κρατική χρη-

ματοδότηση. Το καθεστώς 

είναι σύμφωνο με το ψηφια-

Λιθουανία – έργο ευρυζωνι-

κού δικτύου σε απομακρυ-

σμένες αγροτικές περιοχές 

–Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τα ευρυζωνικά δίκτυα 

2013 

Η Επιτροπή ενέκρινε κρατι-

κή χρηματοδότηση της Λι-

θουανίας, ύψους 50 εκα-

τομμυρίων ευρώ, στον κρα-

τικό διαχειριστή δικτύου 

"Plačiajuostis internetas" 

για την επέκταση του δημο-

σίου δικτύου ("RAIN"). Η 

πρόσβαση στην υποδομή 

RAIN θα παρέχεται σε τρί-

τους φορείς εκμετάλλευσης 

δικτύων και παρόχους υπη-

ρεσιών με ισότιμους και 

άνευ διακρίσεων όρους. Το 

δίκτυο αυτό θα αναπτυχθεί 

σε απομακρυσμένες αγροτι-

κές περιοχές της Λιθουα-

νίας, όπου δεν υπάρχουν ή 

δεν σχεδιάζονται ανάλογες 

ή παρόμοιες υποδομές από 

ιδιώτες επενδυτές στο εγγύς 

μέλλον. Το παρόν μέτρο 

RAIN 3 που αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της ανάπτυξης 

δικτύων πρόσβασης με ιδιω-

τική χρηματοδότηση, με τα-

χύτητες λήψης τουλάχιστον 

30 megabits ανά δευτερό-

λεπτο, ευθυγραμμίζεται με 

άλλες επεκτάσεις της υπο-

δομής RAIN που είχαν εγκρι-
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις  

και του πεδίου εφαρμογής 

της ΥΓΟΣ πρέπει να γίνει με 

γνώμονα τη διαπιστωθείσα 

ανεπάρκεια της αγοράς και 

η ανάθεση πρέπει να γίνεται 

με επίσημη πράξη ή διοικη-

τική απόφαση που καθιστά 

υποχρεωτική την παροχή 

της εν λόγω υπηρεσίας από 

τον πάροχο ΥΓΟΣ. Στην εθνι-

κή πράξη πρέπει να ορίζο-

νται σαφώς το περιεχόμενο 

και οι όροι παροχής της 

συγκεκριμένης ΥΓΟΣ, προ-

κειμένου να διασφαλίζονται 

οι αρχές της διαφάνειας και 

της ασφάλειας δικαίου. 

 

 

ΔΕΕ C-510/16, Carrefour 

Hypermarchés SAS κ.λπ. /

Ministre des Finances et 

des Comptes publics, 

20.09.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Προδικαστική παραπομπή – 

κρατικές ενισχύσεις – 

άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ – 

Κανονισμός (ΕΚ) 794/2004 

– κοινοποιηθέντα καθεστώ-

τα ενισχύσεων – άρθρο 4 – 

μεταβολή υφιστάμενης ενι-

σχύσεως – σημαντική αύξη-

ση των εσόδων από φόρους 

υπέρ τρίτων που χρηματοδο-

τούν καθεστώτα ενισχύσεων 

συγκριτικά με τις προβλέ-

ψεις που κοινοποιήθηκαν 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 

Όριο του 20% του αρχικού 

προϋπολογισμού 

ΓεΔΕΕ T-79/16, Vereniging 

Gelijkberechtiging Grondbe-

zitters κ.ά./Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, 15.10.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – κα-

θεστώς ενισχύσεων σχετικά 

με την επιδοτούμενη δω-

ρεάν απόκτηση εκτάσεων 

που χρήζουν προστασίας – 

απόφαση κηρύσσουσα την 

ενίσχυση συμβατή με την 

εσωτερική αγορά κατά το 

τέλος της προκαταρκτικής 

εξέτασης – απουσία επίση-

μης διαδικασίας έρευνας – 

ικανότητα δράσης – έννοια 

ενδιαφερόμενου μέρους – 

παραδεκτό – παραβίαση 

διαδικαστικών δικαιωμάτων 

– σοβαρές δυσχέρειες – 

ουσιώδης επηρεασμός της 

ανταγωνιστικής θέσης των 

ανταγωνιστριών επιχειρή-

σεων 

Νομικό Ζήτημα 

Η παράταση της διάρκειας 

της προκαταρκτικής εξέτα-

σης, που μόνο εν μέρει δικα-

ιολογούνταν από την περι-

πλοκότητα του εξεταζόμε-

νου μέτρου, καθώς και η 

έλλειψη συγκεκριμένης εκτι-

μήσεως, εκ μέρους της Επι-

τροπής, για το εάν έπρεπε 

να προβλεφθεί ένας μηχα-

νισμός αποκλεισμού του 

κινδύνου υπεραντιστάθμι-

σης ΥΓΟΣ, λόγω άσκησης 

παράλληλων οικονομικών 

δραστηριοτήτων από τον 

πάροχο, συνιστούσαν επαρ-

κείς ενδείξεις για την ύπαρ-

ξη σοβαρών δυσχερειών. 

Ενόψει αυτών των δυσχερει-

ών, η Επιτροπή υποχρεού-

νταν να κινήσει την επίσημη 

διαδικασία έρευνας κατ’ 

άρθρο 108 παρ. 2 ΣΛΕΕ, 

προκειμένου να κρίνει τη 

συμβατότητα της χορηγηθεί-

σας κρατικής ενίσχυσης υπό 

τη μορφή δωρεάν παραχώ-

ρησης εκτάσεων σε ΜΚΟ με 

σκοπό την προστασία της 

βιοποικιλότητας. 

 

 

ΔΕΕ C-114/17, Βασίλειο 

Ισπανίας / Επιτροπή, 20.09. 

2018  

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – ψηφιακή 

τηλεόραση – ενίσχυση για 

την περιφερειακή ανάπτυξη 

της επίγειας ψηφιακής τηλε-

όρασης – επιδότηση υπέρ 

των διαχειριστών πλατφορ-

μών επίγειας ψηφιακής τη-

λεόρασης – απόφαση κη-

ρύσσουσα τα μέτρα ενίσχυ-

σης εν μέρει συμβατά – πλε-

ονέκτημα – ΥΓΟΣ  

Νομικό Ζήτημα 

Η πλημμελής λειτουργία της 

αγοράς δικαιολογεί κρατική 

παρέμβαση, αλλά δεν απαλ-

λάσσει από τον ορθό ορισμό 

και ανάθεση της ΥΓΟΣ. Ο 

ορισμός του περιεχομένου 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/276342/276342_2

023529_137_2.pdf 

κό θεματολόγιο για την Ευ-

ρώπη και τους στόχους του 

2025 για συνδέσεις υψηλής 

ταχύτητας στο Διαδίκτυο 

που ορίζονται στην ανακοί-

νωση της Επιτροπής για μια 

κοινωνία των Gigabit. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση 

της απόφασης θα δημοσιευ-

θεί με τον αριθμό υπόθεσης 

SA.49614 στο Μητρώο Κρα-

τικών Ενισχύσεων στον ιστό-

τοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 
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ρίας, στην οποία σχεδιάζει 

να επενδύσει, δεν ανταπο-

κρίνεται στο κριτήριο του 

ιδιώτη επενδυτή. 

 

 

ΓεΔΕΕ  T-68/15, HH Ferries 

κ.λπ./ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

19.09.2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατική ενίσχυση — ενίσχυ-

ση υπέρ της σταθερής οδι-

κής σύνδεσης Øresund — 

δημόσια χρηματοδότηση με 

την εγγύηση του Σουηδικού 

και του Δανικού κράτους για 

το έργο υποδομής σταθερής 

σύνδεσης στην περιοχή Øre-

sund — κρατικές εγγυή-

σεις — φορολογική ενίσχυ-

ση — απόφαση μη προβολής 

αντιρρήσεων — απόφαση ότι 

δεν υπήρξε κρατική ενίσχυ-

ση — προσφυγή ακύρω-

σης — πράξη υποκείμενη σε 

προσφυγή — παραδεκτό — 

μη κίνηση επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας — σοβαρές 

δυσχέρειες — έννοια του 

«καθεστώτος ενισχύσεων» — 

ενίσχυση για την προώθηση 

εκτέλεσης ενός σημαντικού 

έργου κοινού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος — αναλογι-

κότητα  — δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη 

Νομικό Ζήτημα 

Οι κρατικές ενισχύσεις που 

ενσωματώνονται σε εγγυή-

σεις πρέπει να είναι ποσοτι-

κά προσδιορίσιμες, ώστε να 

είναι δυνατή η εκτίμηση της 

αναγκαιότητας και της ανα-

λογικότητας του εθνικού 

μέτρου, προκειμένου να 

κριθεί η συμβατότητα αυ-

τής. 

Νομικό Ζήτημα 

Η αύξηση των εσόδων από 

φόρους υπέρ τρίτων σε σύγ-

κριση με τις κοινοποιηθεί-

σες στην Επιτροπή προβλέ-

ψεις, σε ποσοστό πάνω από 

20% επί του αρχικού προϋ-

πολογισμού, που χρηματο-

δοτούν διάφορα εγκεκριμέ-

να καθεστώτα ενισχύσεων, 

αποτελεί μεταβολή υφιστά-

μενης ενισχύσεως. Το πο-

σοστό της αύξησης αυτής 

εκτιμάται σε σχέση με τα 

έσοδα που προορίζονται 

υπέρ των οικείων καθεστώ-

των ενισχύσεων και όχι σε 

σχέση με τις πράγματι χορη-

γούμενες ενισχύσεις. 

 

 

ΔΕΕ C-438/16P, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή/Γαλλία και IFP 

Énergies nouvelles, 19.09. 

2018 

Λέξεις – Κλειδιά 

Αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – καθεστώς 

ενισχύσεων που τέθηκε σε 

εφαρμογή από τη Γαλλία – 

απεριόριστη κρατική εγγύη-

ση, παρασχεθείσα στο Insti-

tut français du pétrole (IFP) 

μέσω της χορηγήσεως του 

καθεστώτος δημόσιου οργα-

νισμού βιομηχανικού και 

εμπορικού χαρακτήρα 

(EPIC) – έννοια του “κάθε-

στώτος ενισχύσεων” – τε-

κμήριο πλεονεκτήματος  

απορρέοντος από κρατική 

εγγύηση – βάρος και επίπε-

δο αποδείξεως 

Νομικό Ζήτημα 

Επιχείρηση που μετατρέπε-

ται σε νομικό πρόσωπο δη-

μοσίου δικαίου τεκμαίρεται 

ότι αποκτά επιλεκτικό οικο-

νομικό πλεονέκτημα, εφό-

σον συνήψε ή δύναται να 

συνάψει στο μέλλον τραπεζι-

κές ή συμβάσεις προμήθει-

ας με ευνοϊκότερους όρους 

συναλλαγών, κάνοντας χρή-

ση της απεριόριστης εγγύη-

σης που της χορηγείται εμ-

μέσως από το κράτος. Στην 

περίπτωση ελέγχου κρατι-

κού μέτρου, η Επιτροπή  

οφείλει να αποδείξει τη χο-

ρήγηση κρατικής εγγύησης 

και όχι την προσπόριση συ-

γκεκριμένου οικονομικού 

οφέλους στην επιχείρηση. 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-93/17, Duferco 

Long Products /Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 18.09.2018  

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – το-

μέας σιδήρου και χάλυβα – 

ενισχύσεις χορηγηθείσες 

από το Βέλγιο προς όφελος 

πολλών επιχειρήσεων του 

τομέα σιδήρου και χάλυβα – 

απόφαση που κηρύσσει τις 

ενισχύσεις μη συμβατές με 

την εσωτερική αγορά και 

διατάζει την ανάκτησή τους 

– υποχρέωση αιτιολόγησης 

– έννοια κρατικής ενίσχυ-

σης – πλεονέκτημα – κριτή-

ριο του ιδιώτη επενδυτή 

Νομικό Ζήτημα 

Η παράλειψη δημόσιας επι-

χείρησης να διενεργήσει 

προηγουμένως τους απα-

ραίτητους οικονομικούς 

ελέγχους σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση και 

τη φερεγγυότητα της εται-
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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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