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Έγκριση προστασίας πρώτης κατοικίας για 

κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα – SA.53520 

προστασίας. Οι επιλέξιμοι 

δανειολήπτες θα λάβουν 

επιχορήγηση που αντιστοι-

χεί στο 20% έως 50% της 

μηνιαίας πληρωμής του δα-

νείου τους, ανάλογα με το 

εισόδημά τους, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

α) τα δάνειά τους είναι   

εξασφαλισμένα έναντι της 

κύριας κατοικίας τους, και  

β) συνεχίζουν να πληρώνουν 

μέρος της μηνιαίας δόσης 

του δανείου τους. Εάν ο δα-

νειολήπτης σταματήσει να 

εξυπηρετεί το δάνειό του, 

προβλέπεται ότι η τράπεζα 

θα μπορεί να ξεκινήσει τον 

πλειστηριασμό του ακινήτου 

του.  

Βάσει του επίμαχου μέτρου, 

όλες οι τράπεζες θα πρέπει 

να αναδιαρθρώσουν τα δά-

Ελλάδα – προστασία πρώ-

της κατοικίας – κόκκινα 

δάνεια – έγκριση βάσει άρ-

θρων 107 παρ. 2α και 107 

παρ. 3γ ΣΛΕΕ 

Η Ελλάδα σχεδίασε ένα 

πρόγραμμα προστασίας της 

πρώτης κατοικίας για τη 

στήριξη νοικοκυριών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην αποπληρωμή των στε-

γαστικών τους δανείων και 

κινδυνεύουν να χάσουν την 

κύρια κατοικία τους. Το 

πρόγραμμα έχει ετήσιο προ-

ϋπολογισμό, ύψους περίπου 

132 εκατ. ευρώ, και θέτει 

αυστηρά κριτήρια επιλεξιμό-

τητας όσον αφορά την αξία 

της πρώτης κατοικίας και το 

ύψος του εισοδήματος του 

δανειολήπτη, ώστε να απευ-

θύνεται μόνον σε όσους 

έχουν πραγματικά ανάγκη 
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χο μέτρο αναμένεται να συμβάλ-

λει στη μείωση του υψηλού αριθ-

μού μη εξυπηρετούμενων δανείων 

στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53520 Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-5629_en.htm 

νεια των επιλέξιμων δανειοληπτών 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

νόμου. 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι, όσον αφορά τα φυσικά 

πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα, το μέτρο δεν συ-

νιστά κρατική ενίσχυση. Όσον α-

φορά τις τράπεζες που χορήγη-

σαν τα δάνεια, η Επιτροπή διαπί-

στωσε ότι το καθεστώς θα τους 

παρέχει έμμεσο πλεονέκτημα διό-

τι αυξάνει το ποσό αποπληρωμής 

που οι τράπεζες είναι πιθανό να 

λάβουν από τα μη εξυπηρετούμε-

να δάνεια. Ταυτόχρονα, η Επιτρο-

πή έκρινε ότι αυτή η έμμεση ενί-

σχυση δεν δημιουργεί αδικαιολό-

γητες στρεβλώσεις του ανταγωνι-

σμού, επειδή περιορίζεται στο 

αναγκαίο ποσό για την επίτευξη 

του επιδιωκόμενου στόχου. Επι-

πλέον, δεδομένου ότι όλες οι τρά-

πεζες που είναι εγκατεστημένες 

στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν 

στο εν λόγω πρόγραμμα και θα 

πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα 

δάνεια των επιλέξιμων δανειολη-

πτών σύμφωνα με τις ίδιες απαι-

τήσεις που ορίζει ο νόμος, το τυ-

χόν πλεονέκτημα που χορηγείται 

δεν είναι επιλεκτικό. Συνεπώς, η 

Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρα-

σμα ότι το καθεστώς είναι καλά 

στοχοθετημένο και περιορισμένο 

σε χρόνο και πεδίο εφαρμογής 

και το ενέκρινε σύμφωνα με τα 

άρθρα 107 παρ. 2α και 107 παρ. 

3γ ΣΛΕΕ. Επιπροσθέτως, το επίμα-

Όχι ενίσχυση το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» για την προστασία των ελληνικών τραπεζών 

– SA.53519 

δεν αποκομίζουν οικονομικό πλεο-

νέκτημα· άρα, το επίμαχο μέτρο 

δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53519 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6058 

Ελλάδα – προστασία τραπεζών – 

κόκκινα δάνεια – σχέδιο Ηρακλής 

– κριτήριο ΦΟΑ 

Το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» αποτελεί 

ένα σύστημα προστασίας των πε-

ριουσιακών στοιχείων των ελληνι-

κών τραπεζών, που παρέχει στις 

τράπεζες τη δυνατότητα να τιτλο-

ποιήσουν τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια και να μην τα συμπεριλαμ-

βάνουν εφεξής στους ισολογι-

σμούς τους. Στο πλαίσιο αυτού 

του συστήματος, ένας φορέας 

τιτλοποίησης μεμονωμένης διαχεί-

ρισης θα αγοράζει μη εξυπηρε-

τούμενα δάνεια από τις τράπεζες 

και θα τα πωλεί ως τίτλους σε  

επενδυτές. Το κράτος θα παρέχει 

έναντι αμοιβής εγγύηση για τα 

λιγότερο επικίνδυνα τιτλοποιημένα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στό-

χος του εν λόγω μέτρου είναι να 

προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα 

επενδυτών και να στηρίξει τις τρά-

πεζες στις συνεχιζόμενες προσπά-

θειές τους για μείωση του ποσού 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

που βαρύνει τους ισολογισμούς 

τους. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Ελ-

ληνικό κράτος θα λάβει ως αντάλ-

λαγμα για την παροχή εγγύησης 

αμοιβή με όρους της αγοράς,  

ανάλογα με τον κίνδυνο που θα 

αναλαμβάνεται κάθε φορά, δηλα-

δή όπως θα γινόταν και με έναν 

ιδιώτη επενδυτή. Επομένως, η Επι-

τροπή έκρινε ότι πληρούται το 

κριτήριο του Φορέα της Οικονο-

μίας της Αγοράς και οι τράπεζες 

Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης για ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας – 

SA.53135 

κού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-

πτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργι-

κού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και ιδιωτικών επενδύσεων. Στόχος 

του καθεστώτος αυτού είναι η 

Ελλάδα – ευρυζωνικά δίκτυα υψη-

λής ταχύτητας – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα 

2013 

Το ελληνικό καθεστώς υψηλής 

ταχύτητας ευρυζωνικών δικτύων 

έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 

300 εκατομμυρίων ευρώ, χρημα-

τοδοτούμενο μέσω του Ευρωπαϊ-

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6058
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6058
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6058
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Έγκριση ελληνικής ενίσχυσης για τον λιμένα της Ηγουμενίτσας – SA.48220 

από ιδιώτες, καθώς και ότι η δρα-

στηριότητα της συντήρησης και 

της αξιοποίησής τους δεν συνιστά, 

εν προκειμένω, οικονομική δρα-

στηριότητα, αφού δεν πρόκειται 

να γίνει εμπορική εκμετάλλευσή 

τους από την Αρχαιολογική Υπηρε-

σία. Αναφορικά δε με τη σύνδεση 

στο δίκτυο υπηρεσιών κοινής   

ωφέλειας, η Επιτροπή παρατήρη-

σε ότι πρόκειται για μια μοναδική 

εκ της φύσεως της υπηρεσία, η 

οποία δεν ανταγωνίζεται καμία 

άλλη και προσφέρεται αποκλειστι-

κά από τον αρμόδιο δημόσιο δια-

χειριστή της υποδομής, που, εν 

προκειμένω, δεν ασκεί οικονομι-

κές δραστηριότητες. Επομένως, 

σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τί-

θεται, κίνδυνος στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού. 

Όσον αφορά το συνολικό ποσό 

που θα λάβει η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ως 

διαχειριστής του λιμένα (δηλαδή 

το ποσό των 47,3 εκατ. ευρώ), η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι πρόκει-

ται για κρατική ενίσχυση που χο-

ρηγήθηκε παράνομα, καθώς δεν 

ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής 

του ΓΑΚ 651/2014 και, επομέ-

νως, έπρεπε να κοινοποιηθεί στην 

Ελλάδα – επενδυτική ενίσχυση – 

λιμένα Ηγουμενίτσας – ΟΛΗΓ ΑΕ – 

μη κοινοποιηθείσα αλλά συμβατή 

κρατική ενίσχυση – ΓΑΚ 651/ 

2014  

Τον Μάιο του 2017, η Ελλάδα 

κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρα 

χρηματοδότησης για την κατά-

σκευή νέας αποβάθρας στο λιμά-

νι της Ηγουμενίτσας, μέρος της   

οποίας (ποσό 6,7 εκατ. ευρώ) είχε 

ήδη χορηγηθεί, μεταξύ των ετών 

2011-2016, στον Οργανισμό Λιμέ-

να Ηγουμενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) ως 

διαχειριστή του εν λόγω λιμανιού 

για τις προπαρασκευαστικές ερ-

γασίες, χωρίς, όμως, να κοινοποι-

ηθεί στην Επιτροπή.  

Το συνολικό κόστος της επένδυ-

σης ανέρχεται σε 49,1 εκατ. ευ-

ρώ, από τα οποία 47,9 εκατ. ευρώ 

αφορούν τις οικονομικές δραστη-

ριότητες του λιμένα (47,3 εκατ. 

ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή 

μη επιστρεπτέων επιδοτήσεων, 

και 0,6 εκατ. ευρώ θα συνεισφέ-

ρει η  Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. από ίδια κεφά-

λαια), 1.002.000 ευρώ αφορούν 

τη διαχείριση αρχαιολογικών ευ-

ρημάτων που τυχόν θα ανακαλυ-

φθούν κατά την κατασκευή της 

υποδομής και 201.102 ευρώ τη 

σύνδεση του λιμένα με το δίκτυο 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Στό-

χος του έργου είναι η μείωση της 

συμφόρησης, των επιβλαβών εκ-

πομπών και του κινδύνου ατυχη-

μάτων, με τη μετεγκατάσταση των 

διεθνών δραστηριοτήτων του λιμέ-

να σε μια νέα προβλήτα έξω από 

την πόλη της Ηγουμενίτσας. Η  

Ηγουμενίτσα, αν και είναι ένα σχε-

τικά μικρό λιμάνι με περιορισμένο 

όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, 

αποτελεί μέρος του βασικού διευ-

ρωπαϊκού δικτύου μεταφορών 

(ΔΕΔ-Μ). 

Ως προς τα κονδύλια που θα δο-

θούν για τα αρχαιολογικά έργα 

και για τη σύνδεση στο δίκτυο 

δημόσιων υπηρεσιών κοινής ωφέ-

λειας, η Επιτροπή έκρινε ότι αυτά 

δεν συνιστούν κρατικές ενισχύ-

σεις, καθώς δεν πληρούνται όλα 

τα κριτήρια του άρθρου 107 παρ. 

1 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, ως προς τα 

αρχαιολογικά ευρήματα, η Επιτρο-

πή  διαπίστωσε ότι αυτά μπορούν 

να αξιολογηθούν και να συντηρη-

θούν μόνον από την Ελληνική   

Αρχαιολογική Υπηρεσία και όχι 

στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που 

καθορίζονται στο «Ψηφιακό θεμα-

τολόγιο για την Ευρώπη» και στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς 

μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Giga-

bit». 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης δημοσιεύθηκε με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53135 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_4909 

προώθηση της ανάπτυξης ευρυ-

ζωνικής υποδομής, ικανής να πα-

ρέχει ταχύτητες λήψης τουλάχι-

στον 100 Megabits ανά δευτερό-

λεπτο (Mbps), αναβαθμίσιμες σε 1 

Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps), 

σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και 

δημόσιους φορείς σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχει σήμερα ευρυ-

ζωνική υποδομή με ταχύτητα του-

λάχιστον 30 Mbps και όπου κανέ-

νας ιδιώτης επενδυτής δεν έχει 

δείξει ενδιαφέρον να επενδύσει 

εμπορικά στο εγγύς μέλλον. Η  

ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω διε-

νέργειας ανοικτής, διαφανούς και 

χωρίς διακρίσεις διαδικασίας, 

όπου όλες οι τεχνολογίες θα μπο-

ρούν να συμμετέχουν. Το επιδο-

τούμενο δίκτυο θα προσφέρει 

πλήρη πρόσβαση σε όλους τους 

φορείς εκμετάλλευσης χωρίς δια-

κρίσεις, ενώ οι τιμές πρόσβασης 

θα είναι υπό τον έλεγχο της αρμό-

διας ελληνικής ρυθμιστικής αρ-

χής, της Εθνικής Επιτροπής Τηλε-

πικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(EETT).  

Η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο 

μέτρο σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνι-

κά δίκτυα 2013, καθώς έκρινε ότι 

θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επεν-

δύσεις σε περαιτέρω διασύνδεση, 

θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό 

στην ελληνική αγορά τηλεπικοινω-

νιακών υπηρεσιών και θα ενθαρ-

ρύνει τις επενδύσεις στην παροχή 

πολύ γρήγορης πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο σε νοικοκυριά και επι-

χειρήσεις στις περιοχές-στόχους. 

Περαιτέρω, το επίμαχο καθεστώς 

ενισχύσεων θα συμβάλει στους 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4909
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4909
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Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισ-

μού. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6006 

Επιτροπή, επειδή η ένταση της 

ενίσχυσης ξεπερνά το ανώτατο 

όριο απαλλαγής του άρθρου 56 β 

ΓΑΚ 651/2014. Ωστόσο, η Επιτρο-

πή τη θεώρησε συμβατή κρατική 

ενίσχυση και την ενέκρινε σύμ-

φωνα με το άρθρο 107 παρ. 3 γ 

ΣΛΕΕ, καθώς εκτίμησε ότι η ενί-

σχυση είναι αναλογική και ανα-

γκαία για την υλοποίηση της επέν-

δυσης, που θα βελτιώσει τις υπο-

δομές των θαλάσσιων μεταφο-

ρών, σύμφωνα με τη Στρατηγική 

της Επιτροπής για τις θαλάσσιες 

μεταφορές 2009, και θα μειώσει 

τους κινδύνους για τους επιβάτες, 

χωρίς να στρεβλώνει αδικαιολόγη-

τα τον ανταγωνισμό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης δημοσιεύθηκε με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.48220 στο 

Έγκριση ιταλικής ενίσχυσης για σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές    

– SA.54990 

τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το 

επίμαχο ιταλικό μέτρο είναι συμ-

βατό, σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για ενισχύσεις 

στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 

2008. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54990 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-6062_en.htm 

Ιταλία – ενίσχυση των σιδηροδρο-

μικών και διατροπικών εμπορευ-

ματικών μεταφορών – συμβατή 

ενίσχυση – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις σιδηροδρομικές επιχει-

ρήσεις 2008 

Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτρο-

πή ένα σχέδιο με συνολικό προϋ-

πολογισμό 6 εκατ. ευρώ, που θα 

διαρκέσει μέχρι το 2022 και απο-

σκοπεί στην αύξηση του μεριδίου 

των σιδηροδρομικών και διατροπι-

κών εμπορευματικών μεταφορών 

στην περιοχή Emilia-Romagna.  

Η χρηματοδότηση αφορά τις νέες 

υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπο-

ρευματικών μεταφορών που 

πραγματοποιούνται κατά μήκος 

μιας διαδρομής που δεν υπερβαί-

νει τα 120 χλμ. εντός της περιφέ-

ρειας. Η χρηματοδότηση θα χορη-

γηθεί με τη μορφή επιχορήγησης 

σε εταιρείες logistics και φορείς 

εκμετάλλευσης πολυτροπικών με-

ταφορών, με στόχο τη διοχέτευ- 

ση μέρους του πλεονεκτήματος 

στους τελικούς πελάτες, με την 

παροχή κινήτρων για τη μετάβαση 

στις σιδηροδρομικές μεταφορές. 

Το ύψος της στήριξης που μπο-

ρούν να λάβουν οι δικαιούχοι βα-

σίζεται στη μείωση του εξωτερι-

κού κόστους (ρύπανση, θόρυβος, 

συμφόρηση και ατυχήματα) που 

επιτυγχάνεται μέσω των σιδηρο-

δρομικών μεταφορών.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κα-

θεστώς είναι ευεργετικό για το 

περιβάλλον και την κινητικότητα, 

καθώς ενισχύει τις σιδηροδρομι-

κές μεταφορές, που είναι λιγότερο 

ρυπογόνες σε σχέση με τις οδικές 

μεταφορές και, παράλληλα, μειώ-

νεται η οδική συμφόρηση. Ως εκ 

Έγκριση γερμανικής ενίσχυσης διάσωσης της αεροπορικής εταιρίας Condor – 

SA.55934  

εισπράξει. 

Το ποσό του σχεδιαζόμενου κρατι-

κού δανείου προβλέπεται να κα-

ταβληθεί σε δόσεις υπό αυστη-

ρούς όρους. Ειδικότερα, η Condor 

πρέπει να αποδείξει τις ανάγκες 

ρευστότητάς της σε εβδομαδιαία 

βάση, ενώ κάθε νέα δόση θα κα-

ταβάλλεται αφού εξαντληθεί η 

υπάρχουσα ρευστότητα της εται-

ρίας. Επιπροσθέτως, η Γερμανία 

Γερμανία – διάσωση – αεροπορι-

κή εταιρία Condor – Thomas Cook 

Group – συμβατή ενίσχυση – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση μη χρη-

ματοπιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014  

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Γερ-

μανία κοινοποίησε στην Επιτροπή 

σχέδιο χορήγησης, μέσω της γερ-

μανικής δημόσιας τράπεζας ανά-

πτυξης KfW, δανείου διάσωσης, 

ύψους 380 εκατ. ευρώ, υπέρ της 

αεροπορικής εταιρίας Condor. Η 

εταιρία αυτή,  μετά την έναρξη 

της εκκαθάρισης της μητρικής 

της εταιρίας “Thomas Cook 

Group”, αντιμετωπίζει προβλήμα-

τα ρευστότητας, ενώ πρέπει να 

διαγράψει σημαντικές απαιτήσεις 

της έναντι άλλων εταιρειών του 

ομίλου της “Thomas Cook”, τις 

οποίες δεν θα μπορεί πλέον να 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6006
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6062_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6062_en.htm
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Έγκριση ενίσχυσης για το γερμανικό αεροδρόμιο Erfurt-Weimar – SA.54496 

νες και αεροπορικές εταιρίες 

2014, δεδομένου ότι θα συμβάλει 

στη βελτίωση των συνδέσεων των 

πολιτών και στη διευκόλυνση της 

περιφερειακής ανάπτυξης στην 

περιοχή της Θουριγγίας, χωρίς να 

στρεβλώσει αδικαιολόγητα τον 

ανταγωνισμό.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54496 Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-5891_en.htm 

Γερμανία – αεροδρόμιο Erfurt-

Weimar – έγκριση λειτουργικών 

ενισχύσεων – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για αερολιμένες και αε-

ροπορικές εταιρίες 2014  

Ο μικρός περιφερειακός αερολι-

μένας “Erfurt-Weimar” ανήκει κα-

τά ποσοστό 100% στο δημόσιο 

και βρίσκεται στο ομόσπονδο κρά-

τος της Θουριγγίας. Τον Ιούνιο του 

2018, η Επιτροπή ενέκρινε τη χο-

ρήγηση από τη Γερμανία αρχικών 

λειτουργικών ενισχύσεων, ύψους 

10,7 εκατ. ευρώ, στον εν λόγω 

αερολιμένα (SA.46945). 

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή τα σχέδιά της για την επέ-

κταση της λειτουργικής ενίσχυσης 

στον αερολιμένα και τη χορήγη- 

ση πρόσθετης χρηματοδότησης, 

ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, στον φο-

ρέα εκμετάλλευσης του αερολιμέ-

να μέχρι το 2024. Το μέτρο αυτό 

ακολουθεί την παράταση των κα-

νόνων λειτουργίας των μικρών αε-

ρολιμένων βάσει των Κατευθυντή-

ριων Γραμμών για τους αερολιμέ-

νες και τις αεροπορικές εταιρίες 

έως το 2024 και δικαιολογείται 

από την πρόσφατη πτώχευση    

της αεροπορικής εταιρίας 

“Germania”, η οποία προκάλεσε 

σημαντική πτώση στον αριθμό των 

επιβατών στο αεροδρόμιο Erfurt-

Weimar. Η λειτουργική ενίσχυση 

έχει ως στόχο να διατηρήσει τον 

αερολιμένα σε λειτουργία μέχρι το 

2024, οπότε αναμένεται να μπο-

ρεί να καλύψει με ίδια μέσα αυτό 

το κόστος.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο είναι σύμφωνο με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για αερολιμέ-

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6080 

δεσμεύθηκε να εξασφαλίσει ότι, 

μετά από έξι μήνες, το δάνειο εί-

τε θα εξοφληθεί πλήρως, είτε η 

Condor θα πραγματοποιήσει συνο-

λική αναδιάρθρωση, για να κατα-

φέρει μακροπρόθεσμα να κατα-

στεί βιώσιμη. Αυτή η αναδιάρθρω-

ση θα υπόκειται στην αξιολόγηση 

και έγκρισή της από την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

τα ανωτέρω, ενέκρινε το επίμαχο 

γερμανικό μέτρο βάσει των Κα-

τευθυντηρίων Γραμμών για τη διά-

σωση και αναδιάρθρωση μη χρη-

ματοπιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων 2014, καθώς έκρινε 

ότι το μέτρο θα συμβάλλει στην 

εξασφάλιση της ομαλής συνέχι-

σης των υπηρεσιών αερομεταφο-

ρών και θα μειώσει τις διαταρα-

χές των επιβατών, χωρίς να στρε-

βλώσει αδικαιολόγητα τον αντα-

γωνισμό.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55934 στο 

Ανάκτηση παράνομων γαλλικών ενισχύσεων από τη Ryanair – SA.47867 

και της γύρω περιοχής ως τουρι-

στικού προορισμού στην ιστοσελί-

δα της Ryanair. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:  

α) οι συμφωνίες με την Ryanair 

χρηματοδοτήθηκαν με κρατικούς 

πόρους και καταλογίστηκαν στο 

κράτος, καθώς η APFTE είναι μια 

ένωση που δεν σχετίζεται με τον 

αερομεταφορέα και χρηματοδο-

τείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 

περιφερειακούς και τοπικούς γαλ-

Γαλλία – Ryanair – παράνομες και 

μη συμβατές ενισχύσεις – υποχρέ-

ωση ανάκτησης – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για αερολιμένες και αε-

ροπορικές εταιρίες 2014 

Μετά από καταγγελία ανταγωνι-

στή της Ryanair, τον Ιούλιο του 

2018, η Επιτροπή κίνησε την επί-

σημη διαδικασία έρευνας σχετικά 

με τις συμφωνίες εμπορίας μετα-

ξύ, αφενός της Ένωσης για την 

Προώθηση της Τουριστικής και 

Οικονομικής Ροής (Association de 

Promotion des Flux Touristiques 

et Economiques, APFTE) και, αφε-

τέρου της Ryanair και της θυγα-

τρικής της AMS. Μεταξύ των ετών 

2010 και 2017, η APFTE σύναψε 

με την Ryanair και την AMS διά-

φορες συμφωνίες μάρκετινγκ, 

βάσει των οποίων η αεροπορική 

εταιρεία και η θυγατρική της έλα-

βαν περίπου 8,5 εκατ. ευρώ σε 

αντάλλαγμα για την προώθηση 

του αεροδρομίου του Μονπελιέ 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5891_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5891_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6080
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6080
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6080
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Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.47867 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_4991 

λικούς δημόσιους φορείς, οι οποί-

οι ελέγχουν άμεσα τη χρήση του 

προϋπολογισμού της ένωσης.  

β) οι πληρωμές υπέρ της Ryanair 

με βάση τις συμφωνίες εμπορίας 

δεν αντιστοιχούσαν στις πραγμα-

τικές ανάγκες μάρκετινγκ της  

APFTE, αλλά χρησίμευαν μόνον 

ως κίνητρο για τη Ryanair, προκει-

μένου να διατηρήσει τις δραστηρι-

ότητές της στο αεροδρόμιο του 

Μονπελιέ, και 

γ) η APFTE σύναψε τις επίμαχες 

συμφωνίες είτε απευθείας με τη 

Ryanair και την AMS και όχι με 

άλλες αεροπορικές εταιρίες, είτε 

μέσω της διαδικασίας υποβολής 

δημόσιων προσφορών που διεξή-

χθη κατά τρόπο μεροληπτικό   

υπέρ της Ryanair. 

Υπ’ αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή 

έκρινε ότι οι επίμαχες συμφωνίες 

εμπορίας συνιστούν παράνομες 

και μη συμβατές κρατικές ενισχύ-

σεις, σύμφωνα με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για αερολιμένες και 

αεροπορικές εταιρίες 2014, γι’ 

αυτό διέταξε την ανάκτησή τους. 

Κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας για ουγγρικά μέτρα υπέρ της Malév GH 

– SA.49073 

επίσημη διαδικασία έρευνας, προ-

κειμένου να διαπιστώσει εάν πλη-

ρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ και εάν 

τα επίμαχα μέτρα είναι σύμφωνα 

με τις  Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις προβληματικές επιχειρή-

σεις 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση αυτής 

της απόφασης θα δημοσιευθεί με 

τον αριθμό υπόθεσης SA.49073 

στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύ-

σεων στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετηθούν 

τυχόν ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6189 

Ουγγαρία – Malév Ground Han-

dling – κίνηση επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις προβληματικές 

επιχειρήσεις 2014 

Η Malév Ground Handling ("Malév 

GH")  είναι μια πρώην θυγατρική 

της Malév, της ουγγρικής εταιρίας 

που πτώχευσε το 2012. Επί του 

παρόντος, ανήκει στον οργανισμό 

που είναι υπεύθυνος για τα περι-

ουσιακά στοιχεία του ομίλου MNV 

Zrt. ("MNV"). Η Malév GH δραστη-

ριοποιείται στην αγορά εδάφους 

στο αεροδρόμιο της Βουδαπέ-

στης. Μετά την πτώχευση του 

Malév το 2012, η Malév GH αντι-

μετώπισε οικονομικές δυσκολίες. 

Η MNV, μια κρατική εταιρία με 

την επωνυμία Tiszavíz και η Ουγ-

γρική Τράπεζα Ανάπτυξης Magyar 

Fejleszesti Bank ("MFB") έχουν 

χορηγήσει σειρά χρηματοδοτικών 

μέτρων υπέρ της εταιρείας από το 

2012. 

Τον Αύγουστο του 2017, η 

"Budport", ανταγωνίστρια και 

πρώην υπεργολάβος της Malév 

GH, υπέβαλε καταγγελία στην  

Επιτροπή, ισχυριζόμενη ότι διάφο-

ρες εισφορές κεφαλαίου, διαγρα-

φή χρεών και δάνεια που χορηγή-

θηκαν στη Malev από την MNV, 

την Tiszavíz και τη MFB συνιστούν 

μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις. 

Η Επιτροπή, κατά την πρκαταρκτι-

κή έρευνά της, παρατήρησε ότι 

πέντε μέτρα υπό μορφή δανείων, 

αυξήσεων κεφαλαίου ή μετατρο-

πής χρεών προς ίδια κεφάλαια 

που χορηγήθηκαν στη Malev GH 

ενδέχεται να συνιστούν κρατικές 

ενισχύσεις και να έχουν προσκομί-

σει στην εταιρία αθέμιτο ανταγω-

νιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων 

αερομεταφορέων του αεροδρο-

μίου της Βουδαπέστης, κατά πα-

ράβαση των κανόνων της ΕΕ για 

τις κρατικές ενισχύσεις. Ως εκ 

τούτου, αποφάσισε να κινήσει την 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για τη χρηματοδότηση της Air Nostrum – 

SA.50707 

περιφερειακής αεροπορικής εται-

ρίας Air Nostrum πληροί τις προϋ-

ποθέσεις του ΓΑΚ και των Κατευ-

θυντηρίων Γραμμών για την ενέρ-

γεια και το περιβάλλον 

Ισπανία – αεροπορική εταιρία Air 

Nostrum – κίνηση επίσημης διαδι-

κασίας έρευνας – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014 – ΓΑΚ 651/2014   

Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη 

διαδικασία έρευνας, προκειμένου 

να διαπιστώσει εάν το σχέδιο της 

ισπανικής περιφέρειας της Βαλέν-

θια για τη χρηματοδότηση της 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4991
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4991
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4991
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6189
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Επίσημη διαδικασία έρευνας για επέκταση μονάδας παραγωγής της Samsung 

στην Ουγγαρία – SA.48556 

κράτη μέλη της ΕΕ προς την Ουγ-

γαρία. 

Συνεπώς, και προς άρση των ανω-

τέρω αμφιβολιών, η Επιτροπή κί-

νησε την επίσημη διαδικασία 

έρευνας για το επίμαχο ουγγρικό 

μέτρο. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.48556 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6078 

Ουγγαρία – επενδυτική ενίσχυση 

– επέκταση μονάδας παραγωγής 

μπαταριών ιόντων λιθίου – εταιρία 

Samsung – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τις περιφερειακές ενισχύ-

σεις 2014 

 Το 2018, η Ουγγαρία κοινοποίησε 

στην Επιτροπή μέτρα χρηματοδό-

τησης, ύψους 108 εκατ. ευρώ,  

του επενδυτικού σχεδίου της εται-

ρίας Samsung SDI. Αναλυτικότε-

ρα, η Samsung SDI, που είναι 

ένας από τους κύριους παράγο-

ντες στην ταχέως αναπτυσσόμενη 

αγορά μπαταριών ιόντων λιθίου, 

έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο 

του 2017 την επέκταση της μονά-

δας παραγωγής ιόντων λιθίου και 

συστοιχιών μπαταριών για ηλε-

κτρικά οχήματα που έχει στη μι-

κρή πόλη Göd της Ουγγαρίας. Το 

συνολικό κόστος της επένδυσης 

ανέρχεται σε 1,2 δισεκ. Ευρώ. 

Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες στο 

στάδιο αυτό σχετικά με το εάν η 

σχεδιαζόμενη κρατική ενίσχυση 

είναι σύμφωνη με όλα τα κριτή-

ρια των Κατευθυντήριων Γραμμών 

για τις περιφερειακές ενισχύσεις 

2014. Ειδικότερα, η Επιτροπή αμ-

φιβάλλει εάν: 

α) το μέτρο έχει τον χαρακτήρα 

κινήτρου, δηλαδή εάν η απόφαση 

της Samsung SDI να επενδύσει 

στην πόλη της Ουγγαρίας συνδέ-

εται άμεσα με τη χρηματοδότηση 

που θα παρέχει η Ουγγαρία, ή εάν 

θα είχε προβεί στην εν λόγω επέν-

δυση και χωρίς την παροχή δημό-

σιας στήριξης, 

β) το μέτρο είναι κατάλληλο και 

αναλογικό προς τον σκοπό της 

επένδυσης, 

γ) το μέτρο συνεπάγεται τη μετακί-

νηση θέσεων εργασίας από άλλα 

.54724 

εάν το επίμαχο μέτρο πληροί την 

προϋπόθεση του ΓΑΚ, σύμφωνα 

με την οποία, για να χαρακτηρι-

στεί μια χρηματοδοτική μίσθωση 

ως επένδυση, η σύμβαση χρημα-

τοδοτικής μίσθωσης πρέπει να 

περιλαμβάνει την υποχρέωση (και 

όχι απλώς την επιλογή) αγοράς 

του αεροσκάφους από την Air 

Nostrum. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση αυτής 

της απόφασης θα δημοσιευθεί με 

τον αριθμό υπόθεσης SA.50707 

στο Μητρώο κρατικών ενισχύσεων 

στην ιστοσελίδα της Γ.Δ. Ανταγω-

νισμού της Επιτροπής, αφού επι-

λυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευ-

τικότητας. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6191 

Η Air Nostrum είναι μια περιφε-

ρειακή αεροπορική εταιρία που 

εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπα-

νίας. Στο πλαίσιο των σχεδίων της 

για την τόνωση της οικονομικής 

ανάπτυξης της περιοχής, η Περι-

φερειακή Κυβέρνηση της Βαλέν-

θια ενέκρινε, το 2018, τη χορήγη-

ση χρηματοδότησης, ύψους 3 

εκατ. ευρώ, στην Air Nostrum, 

ενώ θα της χορηγήσει και πρόσθε-

τη χρηματοδότηση, ύψους 6 εκατ. 

ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, για την 

περίοδο 2019-2020. Τα μέτρα 

αποσκοπούν στη στήριξη της ανα-

νέωσης του στόλου της αεροπορι-

κής εταιρείας μέσω της απόκτη-

σης νέων, επιπλέον, αεροσκαφών 

πιο φιλικών προς το περιβάλλον. 

Η Ισπανία ισχυρίζεται ότι το μέτρο 

εμπίπτει στους κανόνες του ΓΑΚ 

651/2014  για την προστασία του 

περιβάλλοντος και ότι, συνεπώς, 

δεν απαιτείται να κοινοποιηθεί 

στην Επιτροπή πριν τη χορήγησή 

του. Η Επιτροπή, αμφισβητώντας 

τον εν λόγω ισχυρισμό και προκει-

μένου να διαπιστώσει εάν το επί-

μαχο μέτρο είναι σύμφωνο με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014, κίνησε την επίσημη διαδι-

κασία έρευνας. Κατά τη διαδικα-

σία αυτή η Επιτροπή θα εξετάσει 

συγκεκριμένα: 

εάν η επίμαχη ενίσχυση έχει «κί-

νητρο», δηλαδή εάν η Air Nostrum 

αποφάσισε να αποκτήσει τα 10 

αεροσκάφη Bombardier CRJ-

1000 με αποδοτικότερη κατανά-

λωση καυσίμων το 2017 εξαιτίας 

της δημόσιας χρηματοδότησης 

που της δόθηκε, ή εάν η επένδυση 

στην πιο φιλική προς το περιβάλ-

λον επιλογή θα είχε πραγματοποι-

ηθεί σε κάθε περίπτωση, ακόμη 

και εάν δεν υπήρχε δημόσια υπο-

στήριξη, δεδομένου ότι η Air Nos-

trum είχε ήδη ανανεώσει τον στό-

λο της με 18 αεροσκάφη Bombar-

dier CRJ-1000 πριν από το 2017 

χωρίς να λάβει κρατική ενίσχυση, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6078
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6078
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6078
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6191
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6191
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Επίσημη διαδικασία έρευνας για βελγικές αποφάσεις ‘tax ruling’ – SA.53964 

έως SA.54002 

κέρδους" υπέρ ορισμένων εται-

ρειών μπορεί να έχει προκαλέσει 

δυσμενή διάκριση σε βάρος άλ-

λων εταιριών, που δεν έλαβαν ή 

δεν μπορούσαν να λάβουν τέτοια 

φοροαπαλλαγή και, άρα, είναι πι-

θανόν οι επωφελούμενες εταιρίες, 

καταβάλλοντας λιγότερο φόρο, να 

έχουν λάβει επιλεκτικό οικονομικό 

πλεονέκτημα. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε 

την επίσημη διαδικασία έρευνας, 

προκειμένου να εξετάσει τη συμ-

βατότητα των επίμαχων αποφά-

σεων ‘tax ruling’ που λήφθηκαν 

από τις βελγικές αρχές μεταξύ 

των ετών 2005-2014 υπέρ 39 

βελγικών εταιριών που ανήκουν 

σε πολυεθνικές εταιρίες. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υποθέσεων SA. 

53964 έως SA.54002 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_5578 

Βέλγιο – αποφάσεις ‘tax ruling’ – 

πλεονάζοντα κέρδη – επιλεκτικό 

οικονομικό πλεονέκτημα – κίνηση 

επίσημης διαδικασίας έρευνας 

Το 2002, το Βέλγιο θέσπισε νόμο 

για την τροποποίηση του καθε-

στώτος φορολόγησης του εισοδή-

ματος των εταιρειών και την καθι-

έρωση ενός συστήματος προκατα-

βολής φόρων. Βάσει του νόμου 

αυτού, η αρμόδια αρχή καθόριζε 

τον τρόπο εφαρμογής των προκα-

ταβαλλόμενων φόρων μέσω της 

έκδοσης αποφάσεων ‘tax ruling’. 

Περαιτέρω, με τον εν λόγω νόμο 

προβλέφθηκε ότι οι πολυεθνικές 

εταιρίες στο Βέλγιο είχαν τη δυνα-

τότητα να μειώσουν την εταιρική 

φορολογική υποχρέωσή τους μέ-

σω των αποκαλούμενων "πλεονα-

ζόντων κερδών", τα οποία λογίζο-

νται ότι προκύπτουν από τη συμ-

μετοχή των επιμέρους εταιριών 

στον όμιλο κατά το μέρος που 

αυτές επωφελούνται, μεταξύ άλ-

λων, από συνέργειες, οικονομίες 

κλίμακας, φήμη, δίκτυα πελατών 

ή προμηθευτών, δικαιώματα πρό-

σβασης σε νέες αγορές. Στην πρά-

ξη, οι αποφάσεις tax rulings πλεο-

νάζοντος κέρδους οδήγησαν σε 

φοροαπαλλαγή άνω του 50% και 

σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι 

το 90% του λογιστικού κέρδους 

των επωφελούμενων πολυεθνικών 

εταιριών. 

Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις φο-

ρολογικές "αποφάσεις πλεονάζο-

ντος κέρδους" (‘tax ruling’) και 

έκρινε ότι συνιστούν μη συμβατό 

καθεστώς ενισχύσεων, γι’ αυτό 

και διέταξε το Βέλγιο να ανακτή-

σει τις ενισχύσεις που χορηγή-

θηκαν κατ’ εφαρμογήν των εν 

λόγω αποφάσεων ‘tax rul-

ing’ (SA.37667). Το ΓεΔΕΕ ακύρω-

σε την απόφαση της Επιτροπής, 

επειδή έκρινε ότι οι εν λόγω απο-

φάσεις δεν δύνανται να χαρακτη-

ρισθούν ως καθεστώς ενι-

σχύσεων και παρέπεμψε εκ νέου 

την υπόθεση στην Επιτροπή, προ-

κειμένου αυτή να αποφασίσει εάν 

οι εν λόγω φοροαπαλλαγές μπο-

ρούν να συνιστούν ad hoc ενισχύ-

σεις (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 

T-131/16 και T-263/16).  

Συμμορφούμενη με την εν λόγω 

απόφαση, η Επιτροπή διεξήγαγε 

προκαταρκτική εξέταση, κατά την 

οποία προβληματίστηκε ως προς 

το γεγονός ότι οι αποφάσεις "πλε-

ονάζοντος κέρδους" υποστήριζαν 

τις μονομερείς καθοδικές προ-

σαρμογές της φορολογικής βάσης 

των δικαιούχων, αν και δεν πλη-

ρούνταν οι προϋποθέσεις που 

έθετε ο νόμος περί φορολόγησης 

των εταιριών. Επιπλέον, η Επιτρο-

πή διατυπώνει αμφιβολίες σχετικά 

με το ότι η βελγική πρακτική έκ-

δοσης αποφάσεων "πλεονάζοντος 

Έγκριση τροποποίησης δεσμεύσεων για την Banca Monte της Σιένα – SA.55121 

τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού που μπορεί να προ-

καλεί η παράταση της προθε-

σμίας.  

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι οι νέες τροποποιήσεις 

διατηρούν την ισορροπία των αρ-

χικών δεσμεύσεων και δεν επηρε-

άζουν το συνολικό χρονοδιάγραμ-

μα για την εφαρμογή του σχεδίου 

αναδιάρθρωσης της τράπεζας. 

Βάσει αυτών, η Επιτροπή κατέλη-

ξε στο συμπέρασμα ότι οι ενισχύ-

Ιταλία – Banca Monte – προληπτι-

κή ανακεφαλαιοποίηση – εξασφά-

λιση βιωσιμότητας της τράπεζας – 

έγκριση υπό όρους - έγκριση τρο-

ποποίησης όρων 

Τον Ιούλιο του 2017, η Επιτροπή 

είχε εγκρίνει υπό όρους ιταλικό 

μέτρο ενίσχυσης για την προληπτι-

κή ανακεφαλαιοποίηση της Banca 

Monte dei Paschi di Siena (MPS). 

Η δικαιούχος ιταλική τράπεζα 

δεσμεύτηκε να ενισχύσει την κε-

φαλαιακή της θέση, εκδίδοντας 

τίτλους "Tier 2" («χρέος μειωμένης 

εξασφάλισης») συγκεκριμένου πο-

σού και με καθορισμένη ημερομη-

νία εξόφλησης. Τα νέα μέτρα που 

κοινοποίησε η Ιταλία στην Επιτρο-

πή παρατείνουν την ημερομηνία 

έκδοσης αυτών των τίτλων, ενώ 

παράλληλα προτείνεται σειρά 

πρόσθετων δεσμεύσεων με στόχο 

την περαιτέρω μείωση του κό-

στους και την αποκατάσταση της 

βιωσιμότητας της τράπεζας. Οι 

νέες δεσμεύσεις ελαχιστοποιούν 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5578
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5578
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5578
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Έγκριση παράτασης δανικού καθεστώτος εξυγίανσης μικρών τραπεζών – 

SA.54807 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.54807 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_5449 

Δανία – καθεστώς εξυγίανσης 

μικρών τραπεζών – παράταση 

ισχύος – Τραπεζική  Ανακοίνωση 

2013   

To δανικό καθεστώς εξυγίανσης 

για τις μικρές τράπεζες, με συνολι-

κό ενεργητικό κάτω από 3 δισ. 

Ευρώ, αφορά όλες τις τράπεζες 

που διαπιστώνεται από τις αρμό-

διες εθνικές αρχές ότι βρίσκονται 

σε κατάσταση κινδύνου. Ο στόχος 

αυτού του καθεστώτος είναι να 

διευκολύνει το έργο των αρμόδιων 

αρχών της Δανίας για τη λύση των 

μικρών τραπεζών, εφόσον προ-

κύπτει συγκεκριμένη ανάγκη.  

Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το 

καθεστώς εξακολουθεί να είναι 

σύμφωνο με  την Τραπεζική  Ανα-

κοίνωση 2013  και  αποφάσισε  

την παράτασή του έως τις 30 Σε-

πτεμβρίου 2020. Σημειώνεται ότι 

η Επιτροπή είχε εγκρίνει πρώτη 

φορά το επίμαχο καθεστώς το 

Σεπτέμβριο του 2010 και έκτοτε 

ενέκρινε αρκετές φορές την πα-

ράτασή του, και πιο πρόσφατα 

τον Αύγουστο του 2018. 

.54724 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_5562 

σεις που χορήγησε η Ιταλία τον 

Ιούλιο του 2017 για την αναδιάρ-

θρωση της MPS παραμένουν συμ-

βατές με την Τραπεζική Ανακοίνω-

ση 2014 και ενέκρινε τις τροπο-

ποιημένες δεσμεύσεις. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55121 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

Έγκριση εξάμηνης παράτασης πολωνικού συστήματος εξυγίανσης τραπεζών – 

SA.54463 

την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση αυτής 

της απόφασης δημοσιεύθηκε με 

τον αριθμό υπόθεσης SA.54463 

στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύ-

σεων στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6193 

Πολωνία – καθεστώς εξυγίανσης 

συνεταιριστικών και μικρών τρα-

πεζών – παράταση ισχύος – Τρα-

πεζική  Ανακοίνωση 2013   

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, η Επι-

τροπή ενέκρινε για πρώτη φορά 

το πολωνικό σχέδιο για την εξυ-

γίανση των συνεταιριστικών και 

μικρών εμπορικών τραπεζών με 

συνολικό ενεργητικό κάτω των 3 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Βάσει 

των επακόλουθων κοινοποιήσεων, 

η Επιτροπή ενέκρινε δύο παρατά-

σεις του προγράμματος, το 2017 

και το 2018. 

Αυτή η τρίτη παράταση περιλαμ-

βάνει περαιτέρω τη δυνατότητα 

του κράτους να χορηγεί υπό μορ-

φή συγκεκριμένων προϋποθέσεων 

κρατική ενίσχυση ρευστότητας, με 

στόχο να διευκολύνει την εξαγορά 

της προβληματικής τράπεζας από 

βιώσιμο χρηματοπιστωτικό ίδρυ-

μα που επιλέγεται μέσω ανοικτής 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Το κα-

θεστώς αποσκοπεί στην επίτευξη 

της υψηλότερης δυνατής τιμής 

για την πωληθείσα τράπεζα, μειώ-

νοντας έτσι το τελικό κόστος εξυγί-

ανσης. Η Επιτροπή έκρινε ότι η εν 

λόγω παράταση είναι σύμφωνη με 

Έγκριση ανακεφαλαιοποίησης της ρουμανικής CEC Bank – SA.53869 

Η CEC Bank είναι σήμερα η 

έβδομη μεγαλύτερη τράπεζα στη 

Ρουμανία. 

Ο στόχος της ανακεφαλαιοποίη-

Ρουμανία – ανακεφαλαιοποίηση – 

τράπεζα CEC Bank – κριτήριο  

ΦΟΑ – όχι κρατική ενίσχυση 

Τον Οκτώβριο του 2019, η Ρουμα-

νία κοινοποίησε στην Επιτροπή 

επιχειρηματικό σχέδιο ανακεφα-

λαιοποίησης της κρατικής ρουμα-

νικής τράπεζας CEC Bank, που 

καλύπτει την περίοδο 2019-2023. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5449
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5562
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6193
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6193
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της απόφασης θα δημοσιευθεί με 

τον αριθμό υπόθεσης SA.53869 

στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύ-

σεων στον ιστότοπο της ΓΔ Αντα-

γωνισμού, αφού διευθετηθούν τυ-

χόν ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6190 

σης είναι: (i) να ενισχυθεί η ικανό-

τητα δανεισμού της τράπεζας, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το δυ-

ναμικό της εγχώριας αγοράς και 

(ii) να ξεκινήσει μια ουσιαστική 

αναβάθμιση των πληροφοριακών 

συστημάτων της τράπεζας, προ-

κειμένου να συνεχίσει την εξυπη-

ρέτηση των πελατών της, να βελτι-

ώσει την αποδοτικότητά της και 

να μειώσει τον λειτουργικό κίνδυ-

νο. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανα-

διάρθρωση κεφαλαίου θα πραγ-

ματοποιηθεί με όρους της αγοράς 

και, συνεπώς, δεν συνεπάγεται 

κρατική ενίσχυση υπέρ της τράπε-

ζας. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε 

ότι η εισφορά κεφαλαίου, ύψους 

200 εκατ. ευρώ, στην τράπεζα θα 

αποδώσει στη Ρουμανία, ως μονα-

δικό μέτοχο της τράπεζας, κέρδος 

από την επιχειρούμενη επένδυσης 

σύμφωνα με τις συνθήκες της 

αγοράς.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση αυτής 

Έγκριση γαλλικών ενισχύσεων για αιολικά πάρκα – SA.45274-SA.45276, 

SA.47246, SA.47247, SA.48007 

μεν τα μέτρα στήριξης θα βοηθή-

σουν τη Γαλλία να αυξήσει το με-

ρίδιό της στην ηλεκτρική ενέργεια 

που παράγεται από ΑΠΕ για την 

επίτευξη των κλιματικών στόχων 

της και, αφετέρου, το ύψος των 

ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στα 

έξι πάρκα είναι ανάλογο και δεν 

υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για 

την αποτελεσματική στήριξη των 

δικαιούχων. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης δημοσιεύθηκε με τους 

αριθμούς υπόθεσης SA.45274, 

SA.45273, SA.45276, SA.47246, 

SA.47247 και SA.48007 στο Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_4749 

Γαλλία – λειτουργικές ενισχύσεις 

σε αιολικά πάρκα – ΑΠΕ – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για την προ-

στασία του περιβάλλοντος 2008 – 

συμβατές ενισχύσεις 

Μεταξύ των ετών 2012 και 2014, 

η Γαλλία θέσπισε μέτρα χρηματο-

δότησης, προκειμένου να στηρίξει 

έξι υπεράκτιες μονάδες παραγω-

γής αιολικής ενέργειας που βρί-

σκονται στα γαλλικά χωρικά ύδα-

τα πέραν της βορειοδυτικής α-

κτής της Γαλλίας, στις τοποθεσίες 

"Courselles-sur-Mer", "Fécamp", 

"Saint-Nazaire", "Iles d'Yeu / Noir-

moutier", "Dieppe / Le Tréport" 

και "Saint-Brieuc".  

Καθένα από τα αιολικά πάρκα, 

που ακόμη δεν έχουν κατασκευ-

αστεί, θα αποτελείται από 62 έως 

83 τουρμπίνες με εγκατεστημένη 

ισχύ από 450 έως 498 μεγαβάτ 

ανά μονάδα παραγωγής. Οι επι-

λεγμένες εγκαταστάσεις θα λά-

βουν ενίσχυση με τη μορφή τιμο-

λογίων τροφοδότησης για μια πε-

ρίοδο 20 ετών. Η κατασκευή του 

πρώτου από τα αιολικά πάρκα 

αναμένεται να ξεκινήσει φέτος 

και θα τεθεί σε λειτουργία το 

2022. Τα επιδοτούμενα αιολικά 

πάρκα προβλέπεται να αυξήσουν 

την παραγωγική ικανότητα των 

ΑΠΕ στη Γαλλία κατά περίπου 3 

γιγαβάτ. 

Δεδομένου ότι τα επίμαχα μέτρα 

χορηγήθηκαν το 2012 και το 

2014. Οι Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και την  

ενέργεια 2014 δεν τυγχάνουν  

εφαρμογής εν προκειμένω. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε τα 

επίμαχα μέτρα σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

2008, καθώς έκρινε ότι, αφενός 

Έγκριση κροατικής ενίσχυσης για τερματικό σταθμό υγρού φυσικού αερίου – 

SA.51983 

βικά μέτρα φυσικού αερίου ετησί-

ως (bcm/έτος) στο εθνικό δίκτυο 

μεταφοράς της Κροατίας από το 

2021. 

Τα επίμαχα μέτρα περιλαμβάνουν 

τη χορήγηση κρατικής επενδυτι-

κής ενίσχυσης, ύψους 100 εκατ. 

ευρώ, και λειτουργική ενίσχυση με 

Κροατία – τερματικός σταθμός 

ΥΦΑ – επενδυτική ενίσχυση – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014 

Η Κροατία σχεδίασε να χορηγήσει 

μέτρα, με σκοπό τη στήριξη της 

κατασκευής και λειτουργίας πλω-

τού τερματικού σταθμού υγροποι-

ημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), 

που αποτελείται από μία μονάδα 

πλωτής αποθήκευσης και επαναε-

ριοποίησης και τις συνδέσεις με 

το εθνικό δίκτυο μεταφοράς αε-

ρίου. Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ 

έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 

μέχρι και 2,6 δισεκατομμύρια κυ-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6190
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_4749
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Τροποποίηση χρηματοδοτικού μηχανισμού για σταθμό ΥΦΑ στη Λιθουανία – 

SA.53074 

αντίστοιχο ποσό.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το με-

τρο, όπως τροποποιήθηκε, εξακο-

λουθεί να είναι συμβατό σύμφωνα 

με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012 και, ως 

εκ τούτου, ενέκρινε την τροποποί-

ηση του μηχανισμού χρηματοδό-

τησης του λιθουανικού τερματικού 

σταθμού ΥΦΑ που βρίσκεται στην 

Klaipėda. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53074 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-5629_en.htm 

Λιθουανία – Klaipėda – τροποποί-

ηση χρηματοδοτικού μηχανισμού 

– τερματικός σταθμός ΥΦΑ –   

Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012   

Η Λιθουανία σχεδιάζει να τροπο-

ποιήσει τον μηχανισμό χρηματο-

δότησης για την κάλυψη του κό-

στους μίσθωσης ενός τερματικού 

σταθμού υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (ΥΦΑ) στην Klaipėda της 

Λιθουανίας.  

Τον Νοέμβριο του 2013, η Επιτρο-

πή ενέκρινε ενισχύσεις για τη στή-

ριξη της κατασκευής και λειτουρ-

γίας του εν λόγω τερματικού σταθ-

μού ΥΦΑ. Ειδικότερα, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι το μέτρο είναι  

αναγκαίο για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας του εφοδιασμού με 

φυσικό αέριο στη Λιθουανία. Σύμ-

φωνα με την απόφαση της Επιτρο-

πής του 2013, τα έξοδα χρηματο-

δοτικής μίσθωσης του τερματικού 

σταθμού ΥΦΑ χρηματοδοτήθηκαν 

αποκλειστικά μέσω ενός τέλους 

που επιβλήθηκε στους Λιθουα-

νούς καταναλωτές φυσικού αε-

ρίου.  

Προκειμένου να μειωθεί η οικονο-

μική επιβάρυνση των καταναλω-

τών, η Λιθουανία προτίθεται τώρα 

να αντικαταστήσει μέρος του επι-

βαλλόμενου τέλους με δάνειο εγ-

γυημένο από το Λιθουανικό κρά-

τος. Η κρατική εγγύηση είναι απα-

ραίτητη για τη λήψη δανείου, 

ύψους 135,5 εκατ. ευρώ, από 

ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυ-

μα. Το δάνειο θα καλύψει μέρος 

του κόστους της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης του τερματικού σταθ-

μού για την περίοδο 2019-2024 

και το τέλος θα μειωθεί κατά το 

.54724 

σης, μειωμένες στην τρέχουσα 

αξία τους, δηλαδή στο κόστος του 

κεφαλαίου. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.51983 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/IP_19_4910 

τη μορφή αποζημίωσης, που απο-

καλείται «τέλος ασφάλειας του 

εφοδιασμού» και χρηματοδοτείται 

από εισφορές που χρεώνει ο φο-

ρέας εκμετάλλευσης του συστή-

ματος μεταφοράς φυσικού αε-

ρίου στα τιμολόγια των χρηστών 

για τη μεταφορά φυσικού αερίου, 

σε περίπτωση που τα έσοδα από 

τα τελικά τέλη δεν επαρκούν για 

την κάλυψη των λειτουργικών δα-

πανών. 

Η Επιτροπή ενέκρινε τα σχεδιαζό-

μενα μέτρα σύμφωνα με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014. 

Ειδικότερα, έκρινε ότι τα επίμαχα 

μέτρα είναι αναγκαία, αφού το 

έργο δεν θα μπορούσε να πραγ-

ματοποιηθεί χωρίς τη χορήγηση 

των ενισχύσεων εφόσον τα έσοδα 

που προέρχονται αποκλειστικά 

από τους δασμούς που χρεώνο-

νται στους χρήστες του τερματι-

κού σταθμού ΥΦΑ δεν θα αρκού-

σαν για την κάλυψη των επενδυτι-

κών δαπανών και για την εξασφά-

λιση επαρκούς αμοιβής του προω-

θητή ΥΦΑ. Περαιτέρω, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι τα επίμαχα μέτρα 

είναι αναλογικά και περιορίζονται 

στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό, κα-

θώς θα καλύψουν το χρηματοδο-

τικό κενό που αντιστοιχεί στη δια-

φορά μεταξύ των θετικών και  

αρνητικών ταμειακών ροών κατά 

τη συνολική διάρκεια της επένδυ-

Έγκριση αποζημίωσης σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις στην Πολωνία – SA.53850 

από το κόστος έμμεσων εκπο-

μπών στο πλαίσιο του συστήματος 

εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS). 

Το σχεδιαζόμενο καθεστώς θα 

Βέλγιο – ενεργοβόρες επιχειρή-

σεις – μείωση συνεισφοράς – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014 

Η Πολωνία αποφάσισε να λάβει 

μέτρα, προκειμένου να αποζημιώ-

σει τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις 

για τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρι-

κής ενέργειας που προκύπτουν 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4910
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4910
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4910
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απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53850 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_5499 

διαρκέσει έως το 2020 και ο προ-

ϋπολογισμός του ανέρχεται σε 

1,78 δισεκ. ευρώ. Η αποζημίωση 

θα χορηγείται με τη μορφή μερι-

κής επαναχρηματοδότησης του 

κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 

στις επιλέξιμες επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί-

μαχο καθεστώς θα συμβάλει στην 

αποφυγή της αύξησης των πα-

γκόσμιων εκπομπών αερίων θερ-

μοκηπίου λόγω της μετεγκατάστα-

σης των επιχειρήσεων σε χώρες 

εκτός της ΕΕ, όπου ισχύουν λιγό-

τερο αυστηρές περιβαλλοντικές 

ρυθμίσεις. Ακόμη, η Επιτροπή πα-

ρατήρησε ότι η ενίσχυση περιορί-

ζεται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. 

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το 

πολωνικό καθεστώς σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 

ορισμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο 

του συστήματος εμπορίας δικαιω-

μάτων εκπομπής αερίων θερμοκη-

πίου μετά το 2012. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

Έγκριση σλοβακικών ενισχύσεων για ενεργοβόρες επιχειρήσεις – SA.53564 

τροπή παρατήρησε, επιπλέον, ότι 

το επίμαχο μέτρο θα προωθήσει 

τους στόχους της ΕΕ στον τομέα 

της ενέργειας και του κλίματος 

και θα εξασφαλίσει την παγκό-

σμια ανταγωνιστικότητα των χρη-

στών και βιομηχανιών που κατα-

ναλώνουν ενέργεια, χωρίς να προ-

καλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.53564 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-5629_en.htm 

Σλοβακία – εισφορά ΑΠΕ – ενερ-

γοβόρες επιχειρήσεις – Κατευθυν-

τήριες Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014 

Η Σλοβακία σχεδιάζει να αποζημι-

ώσει εν μέρει τις εταιρείες που 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες 

ενέργειας και εκτίθενται στο διε-

θνές εμπόριο, σε σχέση με την 

υποχρέωσή τους για πληρωμή της 

εθνικής εισφοράς για τη στήριξη 

της παραγωγής ΑΠΕ. Ειδικότερα, 

η στήριξη της Σλοβακίας για τις 

ΑΠΕ χρηματοδοτείται σήμερα από 

εισφορές που υπολογίζονται βά-

σει της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το επίμαχο καθεστώς 

θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 

2029 και θα έχει αρχικό προϋπο-

λογισμό 120 εκατ. ευρώ για τα 

έτη 2019 έως 2021. Οι δικαιούχοι 

θα λάβουν αποζημίωση μέχρι 

85% κατ’ ανώτατο όριο επί της 

εισφοράς που καταβάλλουν για τη 

χρηματοδότηση της στήριξης για 

τις ΑΠΕ. Στόχος του κοινοποιηθέ-

ντος μέτρου είναι να μειώσει το 

ποσό της εισφοράς ΑΠΕ που βα-

ρύνει τις εν λόγω επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι   

ενεργοβόρες επιχειρήσεις θα απο-

κομίσουν επιλεκτικό οικονομικό 

πλεονέκτημα, επειδή θα λάβουν 

αποζημίωση για μέρος του κό-

στους της υποχρεωτικής εισφο-

ράς ΑΠΕ. Ωστόσο έκρινε ότι το 

μέτρο είναι συμβατό βάσει των 

Κατευθυντηρίων Γραμμών για την 

προστασία του περιβάλλοντος και 

την ενέργεια 2014, καθώς η απο-

ζημίωση θα χορηγηθεί μόνο σε 

εταιρείες με υψηλή ενεργειακή 

κατανάλωση που είναι εκτεθειμέ-

νες στο διεθνές εμπόριο. Η Επι-

Έγκριση βελγικού καθεστώτος ενισχύσεων για ενεργοβόρους χρήστες – 

SA.52367  

λίσει ότι οι ενεργοβόρες επιχειρή-

σεις, που επιβαρύνονται με ση-

μαντικό κόστος για τη στήριξη της 

παραγωγής από ΑΠΕ και της συν-

δυασμένης παραγωγής ενέργειας, 

δεν τίθενται σε μειονεκτική αντα-

γωνιστική θέση. Η Επιτροπή δια-

πίστωσε ότι το μέτρο στηρίζει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ καθώς και τη συμπαρα-

γωγή υψηλής απόδοσης, σύμφω-

Βέλγιο – ενεργοβόρες επιχειρή-

σεις – μείωση συνεισφοράς – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014 

Το Βέλγιο σχεδιάζει να θεσπίσει 

ένα μέτρο για τη στήριξη των   

ενεργοβόρων επιχειρήσεων, σύμ-

φωνα με το οποίο οι εν λόγω επι-

χειρήσεις που είναι εγκατεστημέ-

νες στη Φλάνδρα θα επωφελη-

θούν από τη μείωση της συνει-

σφοράς που υποχρεούνται να 

καταβάλουν σε ένα περιφερειακό 

Ταμείο Ενέργειας για τη στήριξη 

των ΑΠΕ και της συμπαραγωγής 

ενέργειας. Η συνεισφορά αυτή 

καλύπτεται από ένα ορισμένο πο-

σοστό της ακαθάριστης προστιθέ-

μενης αξίας (ΑΠΑ) των δικαιού-

χων.  

Κύριος στόχος του προτεινόμενου 

βελγικού μέτρου είναι να εξασφα-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_5499
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.htm
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Έγκριση πολωνικής ενίσχυσης για μονάδα συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης – 

SA.55100 

σίμων και του επιπέδου των εκ-

πομπών CO2. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή 

ενέκρινε το κοινοποιηθέν πολωνι-

κό μέτρο σύμφωνα με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.55100 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/mex_19_6138 

Πολωνία – μονάδα επεξεργασίας 

αστικών αποβλήτων – συμπαρα-

γωγή υψηλής απόδοσης – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το περιβάλ-

λον και την ενέργεια 2014 

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή ένα μέτρο στήριξης για την 

κατασκευή μιας μονάδας επεξερ-

γασίας αστικών αποβλήτων για 

συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 

που βρίσκεται στο Γκντανσκ. Δι-

καιούχος της ενίσχυσης είναι η 

κοινοτική επιχείρηση Port Czystej 

Energii Sp. ("PCE"). Το έργο θα 

υλοποιηθεί με τη μορφή σύμπρα-

ξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με-

ταξύ της PCE και ιδιωτικών εταί-

ρων που θα επιλέξει η δικαιούχος 

μέσω ανταγωνιστικής διαδικα-

σίας. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η σχε-

διαζόμενη ενίσχυση θα συμβάλει 

στην επίτευξη των ενεργειακών 

και περιβαλλοντικών στόχων της 

ΕΕ χωρίς αδικαιολόγητη στρέβλω-

ση του ανταγωνισμού, καθώς, εν 

προκειμένω, η συμπαραγωγή αυ-

ξάνει την ενεργειακή απόδοση με 

την ανακύκλωση της θερμότητας 

από την ενέργεια που παράγεται 

για τη δημοτική τηλεθέρμανση, 

προς όφελος του περιβάλλοντος. 

Περαιτέρω, η νέα υποδομή θα 

συμβάλει στη μείωση της απόρρι-

ψης των αστικών αποβλήτων σε 

χώρους υγειονομικής ταφής, με 

την αποτέφρωση περίπου 

160.000 τόνων αποβλήτων που 

είναι σήμερα υπό υγειονομική 

ταφή και, έτσι, θα συμβάλει στη 

μείωση της χρήσης ορυκτών καυ-

.54724 

ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, 

αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήμα-

τα περί απορρήτου. 

https://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-19-5580_en.htm 

να με τους περιβαλλοντικούς στό-

χους της ΕΕ, χωρίς να προκαλεί-

ται αδικαιολόγητη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. Συνεπώς η Επιτρο-

πή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο 

είναι σύμφωνο με τις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το περιβάλλον 

και την ενέργεια 2014. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.52367 Μη-

τρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον 

Έγκριση καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για τη βρετανική αγορά παραγωγι-

κής ικανότητας – SA.35980 

ωσης. Οι πλειοδότριες επιχειρή-

σεις που θα επιλεγούν λαμβάνουν 

αποζημίωση για όσο χρόνο διαρ-

κεί η σύμβαση που συνάπτει η 

κάθε μία με το κράτος, αναλόγως 

εάν πρόκειται για νέες ή υφιστά-

μενες επιχειρήσεις και για παρα-

γωγούς ή διαχειριστές ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σκοπός του μηχανι-

σμού αυτού είναι η εξασφάλιση 

συνεχούς παροχής επαρκούς δυ-

ναμικότητας στην αγορά με ελά-

χιστο κόστος για τους καταναλω-

τές. 

Η απόφαση της Επιτροπής ακυ-

ρώθηκε, τον Νοέμβριο του 2018, 

Μ. Βρετανία – αγορά παραγωγι-

κής ικανότητας – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014 

Τον Ιούλιο του 2014, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι το βρετανικό κα-

θεστώς για τη δημιουργία αγοράς 

παραγωγικής ικανότητας είναι 

συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ 

για τις κρατικές ενισχύσεις. Συ-

γκεκριμένα, το καθεστώς διαμορ-

φώνεται ως εξής: 

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας 

παρέχουν ή εξοικονομούν ενέρ-

γεια, σε περιπτώσεις υπερφόρτω-

σης του συστήματος, έναντι αμοι-

βής, το ύψος της οποίας καθορί-

ζεται από την ίδια την αγορά μέ-

σω της διενέργειας δημοπρασιών. 

Στις δημοπρασίες αυτές συμμετέ-

χουν ελεύθερα όλοι οι πάροχοι 

ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από 

τους διαχειριστές κατανάλωσης 

της πωλούμενης ενέργειας (DSR), 

οι οποίοι υπόκεινται στην τήρηση 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Οι 

DSR ζητούν από τους πελάτες 

τους να μειώσουν την ποσότητα 

της ηλεκτρικής ενέργειας που 

εισέρχεται ή εξέρχεται του δικτύ-

ου, ώστε να αποδώσουν την ποσό-

τητα της ενέργειας που εξοικονο-

μούν στην αγορά, έναντι αποζημί-

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6138
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6138
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_19_6138
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5580_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5580_en.htm
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απαραίτητο για την εξασφάλιση 

της ασφάλειας του εφοδιασμού 

με ηλεκτρική ενέργεια στη Μεγά-

λη Βρετανία, συμβαδίζει με τους 

στόχους της ενεργειακής πολιτι-

κής της ΕΕ και δεν στρεβλώνει τον 

ανταγωνισμό. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.35980 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6152 

από το ΓεΔΕΕ (Τ-739/14), που 

έκρινε ότι η Επιτροπή, προτού 

εκδώσει την απόφασή της, έπρε-

πε να είχε κινήσει την επίσημη 

διαδικασία έρευνας, για να συ-

γκεντρώσει περισσότερες πληρο-

φορίες σχετικά με ορισμένα στοι-

χεία του καθεστώτος. Τα στοιχεία 

αυτά αφορούσαν ειδικότερα τη 

συμμετοχή των καταναλωτών  

ενέργειας στη μείωση της κατανά-

λωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

περιόδους ανισορροπίας του εφο-

διασμού στο σύστημα. 

Η Επιτροπή άσκησε αναίρεση κα-

τά της απόφασης του ΓεΔΕΕ (ΔΕΕ 

C-57/19 P), που δεν έχει, όμως, 

ανασταλτικό αποτέλεσμα επί της 

υποχρέωσής της να εκτελέσει 

άμεσα την απόφαση του ΓεΔΕΕ. 

Συνεπώς, η Επιτροπή, συμμορ-

φούμενη με την τελευταία και δε-

δομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 

εξέφρασε την πρόθεσή του να 

διατηρήσει το καθεστώς της αγο-

ράς παραγωγική ικανότητας, κίνη-

σε, τον Φεβρουάριο του 2019, την 

επίσημη διαδικασία έρευνας, προ-

κειμένου να επανεξετάσει τη συμ-

βατότητα του καθεστώτος. 

Στο πλαίσιο της έρευνάς της, η 

Επιτροπή έλαβε και ανέλυσε νέα 

στοιχεία που υποβλήθηκαν από 

35 ενδιαφερόμενα μέρη (συμπερι-

λαμβανομένων των παραγωγών 

ενέργειας, των φορέων διασύνδε-

σης, των επιχειρήσεων ανταπόκρι-

σης στη ζήτηση, των εμπορικών 

ενώσεων, των ΜΚΟ και των διαχει-

ριστών δικτύων). Η Επιτροπή επι-

βεβαίωσε ότι το βρετανικό καθε-

στώς για την αγορά παραγωγικής 

ικανότητας που καλύπτει την περί-

οδο 2014-2024 είναι συμβατό με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 

το περιβάλλον και την ενέργεια 

2014. Ειδικότερα, η Επιτροπή επι-

βεβαίωσε ότι το καθεστώς είναι 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για πολωνικά μέτρα υπέρ δημοτικών δικτύων τηλε-

θέρμανσης – SA.52084, SA.52238, SA.54236, SA.55273 

πηγής θερμότητας που τροφοδο-

τεί το σύστημα και θα κινδύνευε 

να κλειδώσει σε ανεπαρκή και 

ρυπογόνα παραγωγή θερμότητας. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση των 

αποφάσεων θα δημοσιευθεί με 

τους αριθμούς υποθέσεων SA. 

52084, SA.52238, SA.54236 και 

SA.55273 στο Μητρώο Κρατικών 

Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ 

Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθο-

ύν τυχόν ζητήματα περί απορρή-

του. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6165 

Πολωνία – δίκτυα τηλεθέρμανσης 

– κίνηση επίσημης διαδικασίας 

έρευνας – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και την  

ενέργεια 2014 

Η Πολωνία κοινοποίησε στην Επι-

τροπή εθνικά μέτρα για την ανα-

καίνιση των δικτύων τηλεθέρμαν-

σης στους δήμους Tarnobrzeg, 

Ropczyce, Lesko, Dębica και   

Ustrzyki Dolne, που βρίσκονται 

στην περιοχή Podkarpackie της 

Πολωνίας. Η χρηματοδότηση θα 

λάβει τη μορφή άμεσης επιχορή-

γησης με πόρους από διαρθρωτι-

κά ταμεία της ΕΕ που διαχειρίζε-

ται η Πολωνία. 

Τα επιλεχθέντα κατόπιν ανοικτής 

διαγωνιστικής διαδικασίας συστή-

ματα τηλεθέρμανσης παράγουν 

θερμότητα κυρίως από λέβητες 

με καύση άνθρακα. Η προτεινόμε-

νη ανακαίνιση συνίσταται στην 

αναβάθμιση και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, στην επέκταση των 

δικτύων σωληνώσεων γύρω από 

τις υφιστάμενες μονάδες τηλεθέρ-

μανσης, αλλά όχι στις ίδιες τις 

εγκαταστάσεις.  

Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή δια-

τηρεί αμφιβολίες ως προς τη συμ-

βατότητα των επίμαχων μέτρων, 

καθώς δεν φαίνεται να πληρού-

νται τα κριτήρια της "αποτελεσμα-

τικής τηλεθέρμανσης" που ορίζο-

νται στην Οδηγία για την ενεργεια-

κή απόδοση 2012/27 και δεν 

εξυπηρετείται ο κοινός στόχος της 

ΕΕ για την προστασία του περι-

βάλλοντος, όπως απαιτείται από 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές για 

το περιβάλλον και την ενέργεια 

2014. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά 

αφορούν ανεπαρκή συστήματα 

τηλεθέρμανσης που τροφοδοτού-

νται με θερμότητα από λέβητες 

που λειτουργούν κυρίως με 

άνθρακα. Συνεπώς, δεν επιλύεται 

το πρόβλημα της ανεπαρκούς 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6152
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6152
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6152
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6165
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6165
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6165
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – χημική βιο-

μηχανία – απόφαση κηρύσσουσα 

ενίσχυση ασύμβατη προς την εσω-

τερική αγορά – έννοια της κρατι-

κής ενισχύσεως – κρατικοί πόροι 

– πλεονέκτημα – ανάκτηση – 

«εταιρία στρατηγικής σημασίας» 

Νομικό Ζήτημα 

Η ένταξη μιας επιχείρησης σε ει-

δικό πτωχευτικό καθεστώς, το 

οποίο της επιτρέπει να συνεχίζει 

τη λειτουργία της και να απασχο-

λεί προσωπικό, ενώ αδυνατεί να 

αποπληρώνει τις οφειλές της   

στους δημόσιους φορείς κοινωνι-

κής ασφάλισης, συνιστά παρέκκλι-

ση από τους κανόνες του κοινού 

πτωχευτικού δικαίου και προσπο-

ρίζει στην εν λόγω επιχείρηση επι-

λεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα 

ΓεΔΕΕ T-778/17, Autostrada Wir-

lkopolska/Επιτροπή, 24.10.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – παραχώρη-

ση αυτοκινητοδρόμου – νόμος 

που προβλέπει απαλλαγή από τα 

διόδια για ορισμένα οχήματα – 

διαδικαστικά δικαιώματα των εν-

διαφερομένων μερών 

Νομικό Ζήτημα 

Η παράλειψη πρόσκλησης της 

αποδέκτριας της ενίσχυσης επιχεί-

ρησης να συμμετέχει στην επίση-

μη διαδικασία έρευνας δεν δύνα-

ται να οδηγήσει στην ακύρωση 

της απόφασης της Επιτροπής, 

εφόσον, υπό τις συγκεκριμένες 

περιστάσεις, αποδεικνύεται ότι η 

Επιτροπή θα προέβαινε στην ίδια 

νομική ανάλυση και, άρα, στην 

ίδια κρίση σχετικά με τη συμβατό-

τητα του επίμαχου μέτρου. Εξάλ-

λου, η απόφαση κίνησης της επί-

σημης διαδικασίας έρευνας μνη-

μονεύει, κατά τρόπο αρκούντως 

ακριβή, τα κρίσιμα πραγματικά 

και νομικά στοιχεία, επί των     

οποίων θα μπορούσε να διατυπώ-

σει τις παρατηρήσεις της η εν λό-

γω επιχείρηση. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

778/17 

 

 

 

ΓεΔΕΕ T-121/15, Fortischem/

Επιτροπή, 24.09.2019 

Επίσημη διαδικασία έρευνας για τη χρηματοδότηση πολωνικής χημικής εται-

ρίας – SA.38330 

που χορηγήθηκαν παράνομα, αλ-

λά δεν μπόρεσε να αποφασίσει 

εάν τα επίμαχα μέτρα είναι συμ-

βατά ή όχι και, ιδίως, εάν πληρούν 

τις προϋποθέσεις των Κατευθυ-

ντήριων Γραμμών για τις περιφε-

ρειακές ενισχύσεις 2007-2013. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε 

την επίσημη διαδικασία έρευνας 

και για τα δύο επίμαχα μέτρα που 

χορήγησε η Πολωνία μεταξύ των 

ετών 2012-2013. 

Η μη εμπιστευτική έκδοση της 

απόφασης θα δημοσιευθεί με τον 

αριθμό υπόθεσης SA.38330 στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων 

στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνι-

σμού, αφού διευθετηθούν τυχόν 

ζητήματα περί απορρήτου. 

https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/

en/ip_19_6209 

Πολωνία – χημική εταιρία – χορή-

γηση ενίσχυσης βάσει ΓΑΚ – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για τις πε-

ριφερειακές ενισχύσεις 2007-

2013 

Η εταιρία PCC MCAA Sp. Zo.o 

("PCC"), θυγατρική του Ομίλου 

PCC, είναι μια μεγάλη χημική εται-

ρεία στην Πολωνία. Το 2012-

2013, η Πολωνία αποφάσισε να 

χρηματοδοτήσει την επένδυση της 

PCC για τη δημιουργία ενός νέου 

εργοστασίου με ετήσια παραγωγι-

κή ικανότητα 42 κιλών εξαιρετικά 

καθαρού μονοχλωροοξικού οξέος 

("MCAA") στο Brzeg Dolny της 

Πολωνίας. Η δημόσια χρηματοδό-

τηση, η οποία είχε ως στόχο να 

συμβάλει στην ανάπτυξη της περι-

οχής, έλαβε τη μορφή: (i) άμεσης 

επιχορήγησης 16 εκατομμυρίων 

ευρώ και (ii) φοροαπαλλαγής μέχ-

ρι του ποσού των 23 εκατομμυ-

ρίων ευρώ. 

Η Πολωνία θεώρησε ότι τα δύο 

μέτρα στήριξης καλύπτονταν από 

τον ΓΑΚ 800/2008 που ίσχυε τότε 

και, συνεπώς, δεν προέβη σε κοι-

νοποίησή τους στην Επιτροπή. 

Όμως, η Επιτροπή έλαβε καταγγε-

λία από ανταγωνίστρια της PCC 

εταιρία, σχετικά με το πρώτο πο-

λωνικό μέτρο στήριξης υπέρ της 

χημικής εταιρείας (δηλαδή, για 

την άμεση επιχορήγηση ύψους 16 

εκατομμυρίων ευρώ). 

Το 2016, οι πολωνικές αρχές απο-

φάσισαν να ανακαλέσουν το δεύ-

τερο μέτρο, δηλαδή τη φορολογι-

κή απαλλαγή υπέρ της PCC, επει-

δή έκριναν ότι η ενίσχυση χορηγή-

θηκε κατά παράβαση των διατά-

ξεων του ΓΑΚ 2008. Ωστόσο, η 

ανάκληση δεν έχει τεθεί ακόμη σε 

ισχύ, δεδομένου ότι εκκρεμεί έφε-

ση της PCC ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων της Πολωνίας.  

Κατά την προκαταρκτική έρευνά 

της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

και τα δύο μέτρα (η άμεση επιχο-

ρήγηση και η φορολογική απαλλα-

γή) συνιστούν κρατικές ενισχύσεις 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-778/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-778/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-778/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-778/17
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6209
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απόφαση που κηρύσσει το καθε-

στώς ενισχύσεων μη συμβατό 

Νομικό Ζήτημα 

Ένα φορολογικό μέτρο θεωρείται 

επιλεκτικό, ακόμη και όταν, μολο-

νότι δεν αποκλίνει από το φορολο-

γικό σύστημα αναφοράς, το εν 

λόγω σύστημα καθορίζει από μό-

νο του κριτήρια φορολόγησης, 

βάσει των οποίων ορισμένες επι-

χειρήσεις κατατάσσονται σε ειδι-

κές προνομιούχες κατηγορίες φο-

ρολόγησης, εξαιτίας των ιδιαίτε-

ρων χαρακτηριστικών τους. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

674/17 

Το ίδιο νομικό ζήτημα απασχόλη-

σε το ΓεΔΕΕ και στις συναφείς 

υποθέσεις Τ-673/17 (Port 

autonome du Centre and de 

l'Ouest κ.ά./Επιτροπή) και Τ-

696/17 (Havenbedrijf Antwerpen 

and Maatschappij van de Brugse 

Zeehaven/Επιτροπή). 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?num=T-673/17 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?num=T-696/17 

 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-217/17, FVE Holýšov 

κ.ά./Επιτροπή, 20.09.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – αγορά   

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ – 

τροποποίηση αρχικών εθνικών 

μέτρων – απόφαση κηρύσσουσα 

το καθεστώς ενισχύσεων συμβατό 

– δικαιούχοι της ενίσχυσης και 

μέτοχοι των δικαιούχων – δικαιο-

λογημένη εμπιστοσύνη – κρατικοί 

πόροι  

Νομικό Ζήτημα 

Η ειδική εισφορά ΑΠΕ που κατα-

βάλλεται από τους τελικούς κατα-

ναλωτές υπέρ των παραγωγών 

ενέργειας από ΑΠΕ συνιστά κρατι-

κή ενίσχυση, καθώς πληρούνται 

χρηματοδοτούμενο με κρατικούς 

πόρους. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

121/15 

 

 

 

ΓεΔΕΕ T-760/15 & Τ-636/16, Κά-

τω Χώρες/Επιτροπή, 24.09.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – απόφαση 

κηρύσσουσα την ενίσχυση ασυμβί-

βαστη και παράνομη – φορολογι-

κή ρύθμιση “tax ruling” – τιμολό-

γηση μεταβιβάσεως – υπολογι-

σμός της φορολογικής βάσης – 

πλεονέκτημα  – εταιρία  Star-

bucks 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή, προκειμένου να δια-

πιστώσει ότι η καταλληλότερη μέ-

θοδος για τον καθορισμό του ετή-

σιου φορολογητέου κέρδους από 

τις ενδοομιλικές συναλλαγές μίας 

επιχείρησης ήταν αυτής της συ-

γκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 

(CUP) αντί της μεθόδου του κα-

θαρού περιθωρίου συναλλαγής 

(TNMM), που εφαρμόσθηκε βάσει 

της απόφασης ‘tax ruling’, όφει- 

λε να επικαλεσθεί συγκεκριμένα  

στοιχεία από τα οποία να προκύ-

πτει ότι η επιλογή της TNMM μείω-

σε τη φορολογική επιβάρυνση της 

εν λόγω επιχείρησης και να προ-

βεί, περαιτέρω, σε σύγκριση των 

αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι 

δύο μέθοδοι.  

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?num=T-760/15 

 

 

 

ΓεΔΕΕ T-755/15 & Τ-759/15, 

Λουξεμβούργο/Επιτροπή, 

24.09.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – απόφαση 

κηρύσσουσα την ενίσχυση ασυμβί-

βαστη και παράνομη – φορολογι-

κή απόφαση ‘tax ruling’ – επιλε-

κτικότητα – πλεονέκτημα – εται-

ρία Fiat Chrysler – αρχή των ίσων 

αποστάσεων (arm’s length princi-

ple) 

Νομικό Ζήτημα 

Εάν ο εθνικός φορολογικός νόμος 

ενός κράτους μέλους δεν κάνει 

διάκριση μεταξύ των επιχειρή-

σεων ομίλων και των μη συνδεδε-

μένων επιχειρήσεων, λογίζεται ότι 

η φορολόγηση του κέρδους, που 

προκύπτει από την οικονομική 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης 

εντός του ομίλου που ανήκει, γίνε-

ται σαν να είχε προκύψει από συ-

ναλλαγές που πραγματοποιήθη-

καν σε τιμές αγοράς. Στην περί-

πτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί, 

προκειμένου να αξιολογήσει μία 

απόφαση ‘tax ruling’ για τη φορο-

λόγηση αυτού του κέρδους, να 

συγκρίνει τη φορολογική επιβά-

ρυνση που επιβάλλεται τελικά σε 

αυτήν με τη φορολογική επιβά-

ρυνση που επιβάλλεται σε μια μη 

συνδεδεμένη επιχείρηση, που  

ασκεί τις δραστηριότητές της υπό 

συνθήκες αγοράς και βρίσκεται 

σε συγκρίσιμη πραγματική κατά-

σταση. Η αρχή «των ίσων αποστά-

σεων» (“arm’s length principle”), 

όπως εφαρμόζεται από την Επι-

τροπή στο πλαίσιο του άρθρου 

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, αποτελεί ένα 

μέσο ή σημείο αναφοράς για την 

πραγματοποίηση αυτής της σύ-

γκρισης. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?num=T-755/15 

 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-674/17, Le Port de Brux-

elles and Région de Bruxelles-

Capitale/Επιτροπή, 20.09.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – καθεστώς 

φοροαπαλλαγών λιμένων – 

άσκηση δημόσιας εξουσίας – 

έννοια οικονομικής δραστηριότη-

τας – επιλεκτικός χαρακτήρας – 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-674/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-674/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-674/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-674/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-673/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-673/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-696/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-696/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-121/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-121/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-121/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-121/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-760/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-760/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-755/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-755/15
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πετρελαιοειδή για την παραγωγή 

αλουμίνας ήταν επιλεκτική, κατά 

το μέτρο που ευνοούσε ορισμένες 

μόνον επιχειρήσεις και, περαιτέ-

ρω, επειδή δεν αποδείχθηκε ότι η 

απαλλαγή αυτή ενέπιπτε στη φύ-

ση και τη λογική του ιρλανδικού 

συστήματος φορολόγησης 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?language=en&num=T-

129/07 

 

 
ΓεΔΕΕ T-417/16, Achemos Grupė 

και Achema/Επιτροπή, 12.09. 

2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ενίσχυση 

στην Klaipėdos Nafta για την κα-

τασκευή και τη διαχείριση ενός 

τερματικού σταθμού ΥΦΑ – από-

φαση που κηρύσσει συμβατή την 

ενίσχυση – άρθρο 106 παρ. 2 

ΣΛΕΕ – άρθρο 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ 

– ΥΓΟΣ 

Νομικό Ζήτημα 

Ο χαρακτήρας κινήτρου που απαι-

τεί το άρθρο 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ 

έγκειται στο εάν, ελλείψει της 

κρατικής ενίσχυσης, η δικαιούχος 

επιχείρηση θα προέβαινε στην 

υλοποίηση του έργου, ανεξάρτητα 

από το γεγονός ότι αυτή της επι-

βλήθηκε με νόμο, στον οποίο συ-

μπεριλήφθηκε η κρατική ενίσχυση 

και αποτέλεσε αναπόσπαστο τμή-

μα του. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?language=en&num=T-

417/16 

όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 

παρ. 1 ΣΛΛΕ και, ειδικότερα, το 

κράτος ασκεί έλεγχο επί των τι-

μών αυτής της εισφοράς και δια-

τηρεί συνεχώς υπό τον έλεγχό του 

τα κεφάλαια που προκύπτουν από 

αυτήν. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

217/17 

 

 

 

ΓεΔΕΕ T-386/14 RENV, FIH Hold-

ing και FIH/Επιτροπή, 19.09. 

2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – τραπεζικός 

τομέας – κρατικές ενισχύσεις 

προς τις τράπεζες κατά τη διάρ-

κεια της κρίσης – υπολογισμός 

του ύψους της ενίσχυσης – πρό-

δηλο σφάλμα εκτίμησης της Επι-

τροπής 

Νομικό Ζήτημα 

Η Επιτροπή, κατά τον υπολογισμό 

του ακαθάριστου ποσού της χρη-

ματοδότησης για απομειωμένα 

περιουσιακά στοιχεία που χορηγεί 

ένα κράτος σε μία τράπεζα προς 

τον σκοπό της εξασφάλισης στα-

θερότητας στο τραπεζικό σύστη-

μα, δεν μπορεί να βασίζει την κρί-

ση της αποκλειστικά σε ενδεικτικά 

αριθμητικά στοιχεία που παρέχο-

νται με τα προσκομιζόμενα έγγρα-

φα. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?

language=en&td=ALL&num=T-

386/14%20RENV 

 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-119/07 & Τ-207/07, 

Ιταλία/Επιτροπή & Eurallumina/

Επιτροπή, 17.09.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – Οδηγία 

2003/96 – ειδικός φόρος κατα-

νάλωσης στα πετρελαιοειδή – πε-

τρελαιοειδή για την παραγωγή 

αλουμίνας – απαλλαγή από τον 

ειδικό φόρο κατανάλωσης – κοι-

νοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την προστασία του περιβάλ-

λοντος 2001 – δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη  

Νομικό Ζήτημα 

Απόφαση του Συμβουλίου για την 

εναρμόνιση των εθνικών νομοθε-

σιών σε ζητήματα φορολογίας, με 

την οποία παρέχεται εξουσιοδότη-

ση σε ένα κράτος μέλος να εισά-

γει εξαιρέσεις από την υποχρέω-

ση καταβολής φόρων, δεν εμποδί-

ζει την Επιτροπή να ασκήσει τις 

εξουσίες που της απονέμει το άρ-

θρο 108 ΣΛΕΕ και να αξιολογήσει 

το εν λόγω εθνικό μέτρο υπό το 

πρίσμα των κανόνων για τις κρατι-

κές ενισχύσεις. 

http://curia.europa.eu/juris/

liste.jsf?num=T-

119/07&language=en 

 

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-129/07 & Τ-130/07 

Ιρλανδία/Επιτροπή & Aughinish 

Alumina/Επιτροπή, 17.09.2019 

Λέξεις – Κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – Οδηγία 

2003/96 – ειδικός φόρος κατα-

νάλωσης στα πετρελαιοειδή – πε-

τρελαιοειδή για την παραγωγή 

αλουμίνας – απαλλαγή από τον 

ειδικό φόρο κατανάλωσης – επι-

λεκτικός χαρακτήρας – κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

2001   

Νομικό Ζήτημα 

Η απαλλαγή από τον φόρο κατα-

νάλωσης πετρελαιοειδών των επι-

χειρήσεων που χρησιμοποιούν 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-129/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-129/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-129/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-417/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-417/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-417/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-217/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-217/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-217/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-217/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-386/14%20RENV
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-386/14%20RENV
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-386/14%20RENV
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=T-386/14%20RENV
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-119/07&language=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-119/07&language=en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-119/07&language=en
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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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