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Νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές για την ευρυζωνικότητα

Η Επιτροπή εξέδωσε τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
ευρυζωνικότητα

Νέα Ανακοίνωση για τη
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Επιτροπή – Κατευθυντήριες
Γραμμές – ευρυζωνικότητα
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για το ΕΤΘΑ
Διαταγή παροχής πληροφοριών για εγγυήσεις
υπέρ δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών
Ελληνικό καθεστώς
ενίσχυσης για τα Μητροπολιτικά Δίκτυα
Ενίσχυση στη «Μακεδονική και Εκδοτική»
Ενισχύσεις για έργα
αστικής ανάπλασης
Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου «Μακεδονία»
Δημοσίευση απόφασης
για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας
Δημοσίευση απόφασης
για τη χρηματοδότηση
στο λιμάνι του Πειραιά
Κυπριακές ενισχύσεις
Πρόσφατη νομολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το τελικό κείμενο των
αναθεωρημένων Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις
κρατικές ενισχύσεις στον
τομέα της ευρυζωνικότητας, που θα αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραμμές του
2009. Στόχος των νέων
Κατευθυντηρίων Γραμμών
είναι η επίτευξη εκ μέρους
των κρατών μελών των στόχων που έχουν τεθεί από το
Ψηφιακό θεματολόγιο της
ΕΕ.
Οι αλλαγές βασίζονται σε
δημόσια διαβούλευση δύο
σταδίων και εντατικό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κράτη μέλη, εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών, αρχές που
χορηγούν ενισχύσεις, φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, επιχειρηματικές
ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών και πολιτών). Οι αλλαγές εστιάζονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:
- Οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές λαμβάνουν υπόψη
την τεχνολογική πρόοδο,
αναγνωρίζοντας ότι τα πολύ
γρήγορα (Next Generation
Access) δίκτυα μπορούν να
βασίζονται σε διαφορετικές
τεχνολογικές πλατφόρμες.

- Προκειμένου να
επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί
από το Ψηφιακό
θεματολόγιο όσον
αφορά τη μετάβαση σε πολύ γρήγορες συνδέσεις (πάνω από 100 Mbps)
του 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών μέχρι το
2020, οι αναθεωρημένες
Κατευθυντήριες Γραμμές θα επιτρέπουν τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις και στις αστικές περιοχές, αλλά με πολύ
αυστηρούς όρους.
- Για την προστασία των
ιδιωτών επενδυτών, οι Κατευθυντήριες Γραμμές προβλέπουν ότι κάθε δημόσια
επένδυση θα επιτρέπεται,
μόνον εάν παρέχει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση
με τα υφιστάμενα δίκτυα
και όχι απλώς μια οριακή
βελτίωση στη συνδεσιμότητα των πολιτών.
- Όταν ένα δίκτυο δημιουργείται με τα χρήματα των
φορολογουμένων, είναι δίκαιο οι καταναλωτές να
επωφελούνται από ένα
πραγματικά ανοικτό δίκτυο,
όπου ο ανταγωνισμός είναι
εξασφαλισμένος.
Επιπλέον, εισάγονται νέες
διατάξεις σχετικά με τη

δημοσίευση των εγγράφων
και την εκ των υστέρων υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή και δημιουργείται μια κεντρική
βάση δεδομένων για τις υπάρχουσες υποδομές.
Η επίσημη θέσπιση και δημοσίευση των νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών στην
Επίσημη Εφημερίδα προβλέπεται να λάβει χώρα εντός
του μηνός Ιανουαρίου του
2013. Προς το παρόν, το
κείμενο των Κατευθυντηρίων Γραμμών είναι διαθέσιμο
στις γλώσσες εργασίας των
οργάνων της ΕΕ (αγγλικά,
γαλλικά), αποκλειστικά για
λόγους ενημέρωσης, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
legislation/
specific_rules.html#broadband
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Νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής για τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
Επιτροπή – Ανακοίνωση –
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων –
εμπορεύσιμοι κίνδυνοι

Credit Insurance

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα [ΕΕ 2012 C
392/1] η νέα Ανακοίνωση
της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 ΣΛΕΕ στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, η οποία
αντικαθιστά την αντίστοιχη
Ανακοίνωση του 1997. Η
τελευταία παύει να ισχύει,
μετά από διαδοχικές παρατάσεις, την 31.12.2012.
Οι κρατικές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις απολαμβάνουν
συνήθως ορισμένων πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων, όπως
είναι η απαλλαγή από φό-

ρους, τα οποία ενδεχομένως
να αποτελούν κρατική ενίσχυση. Σύμφωνα με τη νέα
Ανακοίνωση, οι κρατικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις
δύνανται να παρέχουν βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για εμπορεύσιμους
κινδύνους,
μόνον υπό τους όρους που
προβλέπει η Ανακοίνωση,
καθώς μέσω αυτών εξασφαλίζεται η μη χορήγηση ενίσχυσης και η αποφυγή
στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Περαιτέρω, η Ανακοίνωση
καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις η Επιτροπή δύναται να
χαρακτηρίσει
ορισμένους
κινδύνους ως «προσωρινά
μη εμπορεύσιμους». Τέτοιοι
κίνδυνοι μπορούν να καλυ-

φθούν από κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι της Ανακοίνωσης σχετικά με την
ποιότητα κάλυψης, την τιμολόγηση κ.ά.
Τέλος, η Ανακοίνωση ρυθμίζει ορισμένα διαδικαστικά
ζητήματα, τα οποία αφορούν στην τροποποίηση του
καταλόγου των χωρών με
εμπορεύσιμους κινδύνους,
την υποχρέωση γνωστοποίησης κ.λπ.
Η νέα Ανακοίνωση προβλέπεται να έχει διάρκεια από
την 01.01.2013 μέχρι την
31.12.2018.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:392:0001:0
007:EL:PDF

Παράταση του μέτρου εξαίρεσης της Ελλάδας από τον κατάλογο
των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους

Ασφάλιση
πιστώσεων για
εξαγωγές προς
την Ελλάδα

Επιτροπή – Ανακοίνωση –
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων –
εξαίρεση – Ελλάδα – κατάλογος – εμπορεύσιμοι κίνδυνοι
Ως συνέπεια της δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας, το
2011 παρατηρήθηκε έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης ή αντασφάλισης για τις
εξαγωγές προς την Ελλάδα.
Ως εκ τούτου, το 2012 η
Επιτροπή τροποποίησε την
Ανακοίνωση του 1997 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (ΕΕ 1997 C
281/4), εξαιρώντας προσωρινά την Ελλάδα από τον

κατάλογο των χωρών με
εμπορεύσιμους κινδύνους.
Βάσει της εν λόγω τροποποίησης, οι εμπορεύσιμοι κίνδυνοι θεωρούνταν «προσωρινά μη εμπορεύσιμοι», κατά
την έννοια του σημείου 4.4.
της Ανακοίνωσης του 1997
και μπορούσαν να καλύπτονται, για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα ισχύος
της εξαίρεσης, μέσω ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων από κρατικές ασφαλιστικές εταιρίες.

τη συνεχιζόμενη ανεπάρκεια
της προσφοράς ιδιωτικής
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για την κάλυψη
των εξαγωγών προς την Ελλάδα, καθώς και της συνεχώς επιδεινούμενης κατάσταση της ελληνικής αγοράς, αποφάσισε την παράταση του εξαιρετικού αυτού
με-τρου και για το 2013 με
την έκδοση σχετικής Ανακοίνωσης (ΕΕ 2012 C 398/6).

Η ισχύς της ως άνω τροποποίησης έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Ωστόσο η
Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης και συνεκτιμώντας

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:398:0006:0
007:EL:PDF

Η Ανακοίνωση ισχύει από
την 01.01.2013.
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Προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση του Εξουσιοδοτικού και
του Διαδικαστικού Κανονισμού
Επιτροπή – Προτάσεις –
τροποποίηση – Κανονισμός
994/98
(Εξουσιοδοτικός
Κανονισμός) – Κανονισμός
659/1999 (Διαδικαστικός
Κανονισμός)
Στις 05.12.2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις
προτάσεις της αναφορικά
με την τροποποίηση δύο
Κανονισμών που διέπουν
τον έλεγχο περί κρατικών
ενισχύσεων: του Κανονισμού
659/1999
(«Κανονισμός
Διαδικασίας») και του Κανονισμού 994/98 («Εξουσιοδοτικός Κανονισμός»).
Ειδικότερα, οι προτάσεις
της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού
Διαδικασίας επικεντρώνονται στην αποσαφήνιση των
όρων για την υποβολή καταγγελιών για κρατικές ενισχύσεις και στη δημιουργία
μιας διαφανούς και ταχύτερης διαδικασίας για το χειρισμό τους. Η Επιτροπή προτείνει, επιπλέον, την επισημοποίηση της συνεργασίας
μεταξύ της Επιτροπής και
των εθνικών δικαστών, ούτως ώστε οι τελευταίοι να
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη γνώμη της Επιτρο-

πής και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Περαιτέρω, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση
πιο αποτελεσματικών εργαλείων για τη συλλογή όλων
των απαραίτητων πληροφοριών για σημαντικές υποθέσεις απευθείας από τους
συμμετέχοντες στην οικεία
αγορά, στην περίπτωση που
οι πληροφορίες που έχει στη
διάθεσή της δεν είναι αρκετές. Επιδιώκει, τέλος, να της
επιτραπεί η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγούνται για
ένα συγκεκριμένο τομέα ή
ένα συγκεκριμένο είδος ενίσχυσης σε πολλά κράτη
μέλη και ως προς τις οποίες
εγείρονται σημαντικά ζητήματα για τον ανταγωνισμό.

τραπεί η απαλλαγή από την
υποχρέωση
κοινοποίησης
των ενισχύσεων στον πολιτισμό, των ενισχύσεων για
την αντιστάθμιση ζημιών
που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, των ενισχύσεων για την καινοτομία,
τη δασοκομία, την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν από δυσμενείς
καιρικές συνθήκες στον τομέα της αλιείας, των ενισχύσεων για τον ερασιτεχνικό
αθλητισμό, καθώς και ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων για τις μεταφορές και
για ευρυζωνικές υποδομές.

Όσον αφορά τον Εξουσιοδοτικό Κανονισμό, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα
επιτρέψουν την εξαίρεση
από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης ορισμένων νέων κατηγοριών
ενισχύσεων, με περιορισμένο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά. Συγκεκριμένα, η
Επιτροπή προτείνει να επι-

http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-121316_en.htm

Οι προτάσεις της Επιτροπής
θα αποσταλούν για διαβούλευση στο Συμβούλιο και
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο
109 ΣΛΕΕ.

http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-12942_en.htm
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-12936_en.htm

Διαβούλευση για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας
και δασοκομίας
Επιτροπή – διαβούλευση –
ενισχύσεις – γεωργία – δασοκομία
Στις 20.12.2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση σχετικά
με την αναθεώρηση των
κανόνων που ισχύουν για τις
κρατικές ενισχύσεις στον
τομέα της γεωργίας και δασοκομίας. Η διαβούλευση
αυτή, που στόχο έχει τη δια-

τύπωση των θέσεων των
ενδιαφερόμενων
μερών,
λαμβάνει χώρα στα πλαίσια
της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για
τις κρατικές ενισχύσεις.
Σήμερα, τα κριτήρια συμβατότητας των ενισχύσεων
στον τομέα της γεωργίας
και δασοκομίας προβλέπονται στις Κατευθυντήριες

Γραμμές για τις ενισχύσεις
στον τομέα της γεωργίας
και δασοκομίας [2006 C
319/1], τον Κανονισμό
1857/2006 σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις προς
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
και για την τροποποίηση
του Κανονισμού 70/2001
[2006 C 358/3] και τον Κα-
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νονισμό 1535/ 2007 για την
εφαρμογή των άρθρων 87
και 88 ΣυνθΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis) στον τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων
[2007 C 337/35]. Με δεδομένο ότι στις 31.12.2013
λήγει η ισχύς όλων των παραπάνω κειμένων, η Επιτροπή κατάρτισε δύο ερωτημα-

τολόγια (ένα σχετικό με τον
Κανονισμό 1535/2007 για
τις de minimis ενισχύσεις,
και ένα δεύτερο σχετικό με
τα άλλα δύο κείμενα), με τα
οποία καλεί τα κράτη μέλη
και κάθε ενδιαφερόμενο
μέρος να υποβάλουν τις
δικές τους απόψεις σχετικά
με την εφαρμογή των εν
λόγω ρυθμίσεων.

Η προθεσμία για τις απαντήσεις λήγει στις 20.03.2013.
Τα ερωτηματολόγια (σε όλες
τις επίσημες γλώσσες της
ΕΕ) διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
agriculture/stateaid/policy/
consultation/index_en.htm

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών
ενισχύσεων
€

ΕΟΚΕ – εκσυγχρονισμός –
κρατικές ενισχύσεις – γνωμοδότηση – Πρόταση Επιτροπής
Στις 14.11.2012, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέδωσε γνωμοδότηση, στην οποία διατυπώνει τις απόψεις
της σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, η
πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να αποκτήσει
νέο προσανατολισμό. Καταρχάς, η ΕΟΚΕ προειδοποιεί ότι η Επιτροπή εκχωρεί
στα κράτη μέλη μεγαλύτερες αρμοδιότητες στον το-

μέα της διαχείρισης των
κρατικών ενισχύσεων, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο σύγχυσης και υποκειμενικής εφαρμογής των σχετικών κανόνων.
Περαιτέρω, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις
ΜΜΕ, οι οποίες πλήττονται
σοβαρά από τις ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούν
οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα, ενώ οι
τελευταίες απολαύουν παράνομων επιδοτήσεων, οι
κρατικές ενισχύσεις που
λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις υπόκεινται σε
αυστηρούς κανόνες που
συχνά υπονομεύουν τη θέση
τους στις ευρωπαϊκές και
διεθνείς αγορές. Συνακόλουθα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

θα πρέπει, σε μια περίοδο
που ο διεθνής ανταγωνισμός
γίνεται ολοένα εντονότερος,
να εφαρμόζει ίσους όρους
με τους κύριους ανταγωνιστές της ΕΕ. Εξάλλου, η ΕΟΚΕ σημειώνει ότι οι προτάσεις της Επιτροπής βασίζονται σε παρωχημένα στοιχεία
του ΠΟΕ, που δεν δίνουν
πλήρη εικόνα της σημερινής
κατάστασης.
Τέλος, το όριο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας είναι αναγκαίο να αυξηθεί,
σύμφωνα με την γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, από το ποσό
των 200.000 ευρώ στο ποσό των 500.000 ευρώ.
http://europa.eu/rapid/
press-release_CES-1267_en.htm

Πρόταση Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας – Επιτροπή
– Συμβούλιο – Κανονισμός –
αλιευτική πολιτική
Στις 02.12.2011 δημοσιεύθηκε πρόταση Κανονισμού
της Επιτροπής για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλι-

είας (ΕΤΘΑ), ενός νέου, ενιαίου ταμείου για τη θαλάσσια και την αλιευτική πολιτική της ΕΕ για το διάστημα
2014-2020, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας
(ΕΤΑ).
Ο νέος χρηματοδοτικός μη-

χανισμός αποτέλεσε το επίκεντρο των συζητήσεων κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, που έλαβε χώρα
στο Λουξεμβούργο στις 22
και 23 Οκτωβρίου 2012.
Στα πλαίσια της εν λόγω
συνεδρίασης, επήλθε μερική
συμφωνία των Υπουργών
Αλιείας των κρατών μελών
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σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών
πόρων. Ειδικότερα, μετά
από μακρά συζήτηση αναφορικά με την πρόταση της
Επιτροπής να τεθεί τέλος
στη χρηματοδοτική ενίσχυση για τη διάλυση πλοίων,
τα κράτη μέλη συμφώνησαν
τελικά στην κατάργησή της,
μετά το πέρας μίας μεταβατικής περιόδου που θα διαρκέσει μέχρι το 2017. Επιπλέον, συμφώνησαν στη
διατήρηση των ενισχύσεων
προσωρινής παύσης των
αλιευτικών δραστηριοτήτων
και αντικατάστασης της
μηχανής των αλιευτικών
στολων, υπό αυστηρότερες
όμως προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με τους υπολογι-

σμούς της Επιτροπής, το
συνολικό ύψος της συνεισφοράς που θα διατεθεί
μέσω του ΕΤΘΑ σε κάθε
κράτος μέλος είναι κατά
πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο του ΕΤΑ, ενώ το
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα συμβάλει
στην επίτευξη των στόχων
της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και
της βιωσιμότητας που έχει
θέσει η νέα Κοινή Αλιευτική
Πολιτική. Το Συμβούλιο, από
την πλευρά του, υποστηρίζει
τους στόχους αυτούς και,
ειδικότερα, τη μετάβαση
προς μια βιώσιμη και πιο
επιλεκτική αλιεία, την ενίσχυση της αλιείας μικρής
κλίμακας και της καινοτο-

μίας σε αλιευτικές τεχνικές
και μεθόδους, καθώς και
την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών που εξαρτώνται από την
αλιεία.
Εν αναμονή, τέλος, και της
άποψης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Επιτροπή
σημείωσε ότι η αρχική πρότασή της βρίσκεται ακόμα
στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ των τριών
θεσμικών οργάνων.
http://ec.europa.eu/
information_society/
newsroom/cf/mare/
itemdetail.cfm?
item_id=9067

Διαταγή παροχής πληροφοριών από την Επιτροπή για τις εγγυήσεις
υπέρ επιχειρήσεων και οργανισμών δημοσίου τομέα – SA.33727
Επιτροπή – απόφαση – διαταγή παροχής πληροφοριών
– εγγυήσεις – επιχειρήσεις
δημοσίου τομέα
Η Επιτροπή εξέδωσε στις
18.12.2012 διαταγή παροχής πληροφοριών, με την
οποία ζητά από την Ελλάδα
να της παράσχει όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες και
έγγραφα σε σχέση με ελληνικό καθεστώς, το οποίο
προβλέπει την παροχή εγγυήσεων σε δάνεια προς επιχειρήσεις και οργανισμούς
του δημοσίου τομέα.
Στη μέχρι τώρα διαδικασία
με την Επιτροπή, οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι
οι επίμαχες εγγυήσεις χορηγήθηκαν σε φορείς που λειτουργούν εκτός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος ή παρέχουν δημόσια υπηρεσία ή
ασκούν στρατιωτικές δραστηριότητες και, επομένως,

δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση.
Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί, πρώτον, ότι ορισμένοι
από τους δικαιούχους των
εγγυήσεων φαίνεται να ασκούν, εκ πρώτης όψεως,
οικονομικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει
να προσκομιστούν περαιτέρω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι
δικαιούχοι λειτουργούν εκτός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Δεύτερον, όσον αφορά την
αποζημίωση των δικαιούχων
για άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, οι ελληνικές αρχές
θα πρέπει να παράσχουν
περαιτέρω
πληροφορίες
σχετικά με το κατά πόσον
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις Altmark.
Τρίτον, όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων σε επιχει-

ρήσεις που ασκούν στρατιωτικές δραστηριότητες, κρίνεται αναγκαία από την Επιτροπή η απόδειξη ότι αυτές
αφορούν συγκεκριμένα μετρα τα οποία συνδέονται
άμεσα με την προστασία
ουσιωδών συμφερόντων εθνικής ασφάλειας.
Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί
ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν της επιτρέπουν να
εκτιμήσει κατά πόσον πληρούνται, στη συγκεκριμένη
υπόθεση, οι όροι που θέτει η
Ανακοίνωση της Επιτροπής
για τις κρατικές ενισχύσεις
με τη μορφή εγγυήσεων [ΕΕ
2008 C 155/10].
H Ελλάδα καλείται να παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής.
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Έγκριση ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης για τα Μητροπολιτικά
Δίκτυα – SA.33641
Επιτροπή – καθεστώς ενίσχυσης – μητροπολιτικά δίκτυα – ευρυζωνικότητα –
«Metropolitan Area Networks (MAN)/Fiber To The
Home (FTTH) Greece»

Καθεστώς
ενίσχυσεων για τα
Μητροπολιτικά
Δίκτυα

Η Επιτροπή, με απόφαση
που εξέδωσε στις 30.11.
2012, αποφάσισε να μην
προβάλει αντιρρήσεις αναφορικά με ελληνικό κάθεστώς ενίσχυσης για το έργο
«Metropolitan Area Networks (MAN)/Fiber To The
Home(FTTH) Greece». Στό-

χος του μέτρου είναι να καταστεί προσβάσιμο το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών
Ινών σε ιδιώτες που επιθυμούν να επωφεληθούν των
πλεονεκτημάτων της ευρυζωνικότητας.
Σύμφωνα με την Επιτροπή,
το κοινοποιηθέν από την
Ελλάδα καθεστώς ενίσχυσης είναι σύμφωνο με τα
κριτήρια των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ΕΕ για την
εφαρμογή των κανόνων για
τις Κρατικές Ενισχύσεις

όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ 2009 C 235/7) και,
ως εκ τούτου, αποτελεί ενίσχυση συμβατή με την κοινή
αγορά.
Το εγκριθέν μέτρο έχει διάρκεια από την 01.01.2012
μέχρι και την 31.12.2015.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_33641

Έγκριση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στη «Μακεδονική και
Εκδοτική» – SA.33741
Επιτροπή – «Μακεδονική και
Εκδοτική» – ενίσχυση αναδιάρθρωσης
Η Επιτροπή αποφάσισε να
μην προβάλει αντιρρήσεις
αναφορικά με το κοινοποιηθέν από την Ελλάδα μέτρο
για την αναδιάρθρωση της
επιχείρησης «Μακεδονική
και Εκδοτική». Νομική βάση

για την έγκριση του μέτρου,
που έχει τη μορφή άμεσης
χρηματοδότησης και θα
διαρκέσει μέχρι την 31.12.
2013, είναι οι Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά
τις κρατικές ενισχύσεις για
τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Η απόφαση της Επιτροπής
θα δημοσιευθεί μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα
απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_33741

Έγκριση ενισχύσεων για έργα αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα –
SA.34405
Επιτροπή – απόφαση – πρωτοβουλία JESSICA – έργα
αστικής ανάπλασης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με
απόφασή της περί μη προβολής αντιρρήσεων, ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη έργων αστικής ανάπλασης
μέσω της πρωτοβουλίας της
Κοινής ευρωπαϊκής υποστήριξης για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές
(πρωτοβουλία
JESSICA).

Δυνάμει του καθεστώτος θα
χορηγηθούν δάνεια και επενδυτικά κεφάλαια υπό
ευνοϊκούς όρους για έργα
που στοχεύουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι
το εν λόγω καθεστώς συνάδει με το άρθρο 107 παρ. 3
στχ. γ ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών

περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών.
Η απόφαση της Επιτροπής
θα δημοσιευθεί μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα
απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_34405
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Έγκριση ενίσχυσης για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου «Μακεδονία» – SA.35220
Επιτροπή – ενίσχυση – αεροδρόμιο «Μακεδονία» –
εκσυγχρονισμός
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί μη προβολής
αντιρρήσεων, με την οποία
ενέκρινε την παροχή κρατικής χρηματοδότησης για
τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου «Μακεδονία».
Νομική βάση για την έγκριση του μέτρου αποτέλε-

σε το άρθρο 107 παρ. 3
στχ. γ ΣΛΕΕ και οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 2005
σχετικά με τη χρηματοδότηση αερολιμένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για τη δρομολόγηση νέων γραμμών
από περιφερειακούς αερολιμένες.

Η δημόσια έκδοση της απόφασης της Επιτροπής θα
είναι διαθέσιμη μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα
απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_35220

Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι
την 31.12.2013.

Δημοσίευση απόφασης της Επιτροπής για ενισχύσεις στον κλάδο
της υδατοκαλλιέργειας – SA.27318
Επιτροπή – καθεστώς ενισχύσεων – υδατοκαλλιέργεια – αποζημίωση – δυσμενή καιρικά φαινόμενα
Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα [ΕΕ 2012 C
385/1] απόφαση της Επιτροπής περί μη προβολής
αντιρρήσεων σχετικά με

καθεστώς ενισχύσεων υπέρ
του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας. Δυνάμει του εν λόγω καθεστώτος, το οποίο
είχε διάρκεια έως την
31.12.2012, προβλέφθηκε
η παροχή άμεσων επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας ως αποζημί-

ωση για τις ζημίες που υπέστησαν το 2006 εξαιτίας
δυσμενών καιρικών φαινομένων.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:385:0001:0
002:EL:PDF

Δημοσίευση παλαιότερης απόφασης της Επιτροπής για τη
χρηματοδότηση εξοπλισμού για το λιμάνι του Πειραιά
Επιτροπή – απόφαση – επίσημη διαδικασία έρευνας –
περάτωση – λιμάνι του Πειραιά – εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης
Το 2009 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί κίνησης
της επίσημης διαδικασίας
έρευνας αναφορικά με ορισμένα κοινοποιηθέντα ελληνικά μέτρα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στο
λιμάνι του Πειραιά. Στα μετρα αυτά συμπεριλαμβανό-

ταν και η δημόσια χρηματοδότηση για την αγορά του
εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού
(υπόθεση N 169/08).
Στις 29.12.2012 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα απόφαση της Επιτροπής
της 20.12.2010 για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας σε σχέση με
την ανωτέρω υπόθεση [ΕΕ
2012 C 402/25]. Η Επιτρο-

πή στην εν λόγω απόφασή
της είχε λάβει υπόψη το
γεγονός ότι η Ελλάδα απέσυρε την κοινοποίησή της αναφορικά με το ανωτέρω μετρο και, επομένως, δεν επρόκειτο να δώσει περαιτέρω συνέχεια στο συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:402:0025:0
025:EL:PDF
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Έγκριση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τις Τράπεζες –
SA.35499
Επιτροπή – καθεστώς ενισχύσεων – Κύπρος – εγγυήσεις – Τράπεζες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 06.11.2012 απόφαση περί μη προβολής
αντιρρήσεων αναφορικά με
κυπριακό καθεστώς κρατικών εγγυήσεων υπέρ των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εν
λόγω εγγυήσεις καλύπτουν,
έναντι αμοιβής και με τις
κατάλληλες εξασφαλίσεις,
νέα δάνεια που θα συναφθούν ή/και νέα ομόλογα
που θα εκδοθούν πριν από
τις 31 Δεκεμβρίου 2012, με
διάρκεια έως πέντε έτη.
Η Επιτροπή έκρινε ότι το
καθεστώς είναι σύμφωνο με
τις κατευθύνσεις που έχει
παράσχει η ίδια σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις
προς τράπεζες κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδίως δε
με τους κανόνες που έχει
θεσπίσει για τον καθορισμό
αντιτίμου και τους όρους για
τις κρατικές εγγυήσεις. Ειδικότερα, το μέτρο έχει σαφή
στόχο και είναι αναλογικό
και περιορισμένο από άποψη διάρκειας και πεδίου

εφαρμογής. Επιπλέον, το
καθεστώς είναι προσβάσιμο
σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στην
Κύπρο, περιλαμβανομένων
των θυγατρικών ξένων τραπεζών και των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων.
Περαιτέρω, οι δικαιούχοι πιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν, βάσει του καθεστώτος, να καταβάλουν αμοιβή
η οποία κρίθηκε σύμφωνη
προς τους κανόνες της ΕΕ
για τις κρατικές ενισχύσεις,
ενώ υπόκεινται σε δεσμεύσεις ως προς τη συμπεριφορά τους, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάχρηση της
κρατικής στήριξης. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν, ειδικότερα, περιορισμούς στην επέκταση και
την εμπορική στρατηγική,
καθώς και όρους όσον αφορά τις αμοιβές του προσωπικού και την καταβολή επιμισθίων (bonus). Τέλος, η
Κύπρος υποχρεούται να
κοινοποιεί σχέδια βιωσιμότητας για τους δικαιούχους
που κάνουν έντονη χρήση
των ενισχύσεων.

Στόχος του εν λόγω καθεστώτος είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιλέξιμων πιστωτικών ιδρυμάτων
σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, ούτως ώστε να διατηρηθεί η σταθερότητα στο
χρηματοπιστωτικό
τομέα
της Κύπρου, χωρίς όμως να
προκληθούν αδικαιολόγητες
στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.
Δεδομένων των ανωτέρω, η
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω
καθεστώς εγγυήσεων αποτελεί κατάλληλο μέσο για την
αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία της
Κύπρου και, ως εκ τούτου,
είναι συμβατό με το άρθρο
107 παρ. 3 στοιχ. β ΣΛΕΕ.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_35499

Ενίσχυση για την κατασκευή Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και
Έρευνας στη Λευκωσία – SA.34466
Επιτροπή – Κύπρος – Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και
Έρευνας – κατασκευή –
επιχορήγηση
Η Επιτροπή με απόφασή της
έκρινε ότι η παροχή κρατικής χρηματοδότησης για
την κατασκευή του Κέντρου
Εικαστικών
Τεχνών
και
Έρευνας στην Λευκωσία δεν
αποτελεί κρατική ενίσχυση,
υπό την έννοια του άρθρου

107 παρ. 1 ΣΛΕΕ. Στόχος
του μέτρου, που θα διαρκέσει από τις 15.04.2013 έως
τις 15.12.2015, είναι η προώθηση του πολιτισμού και η
διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κύπρου.
Αρμόδιο για την ίδρυση του
Κέντρου Εικαστικών Τεχνών
και Έρευνας είναι το Ίδρυμα
Κώστα και Ρίτας Σεβέρη,
που είναι και δικαιούχος της

επιχορήγησης.
Η απόφαση της Επιτροπής
έχει δημοσιευθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_34466
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Επιτόκια αναφοράς προεξόφλησης και ανάκτησης – Δεκέμβριος
2012
επιτόκια – αναφορά – προεξόφληση – ανάκτηση – Δεκέμβριος 2012
Στις 24.11.2012 η Επιτροπή
δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C
365/03) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς / προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων
για τα 27 κράτη μέλη, που
ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2012. Ειδικά για την
Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο

ανέρχεται
0,76%.

σε

ποσοστό

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:332:0010:0
010:EL:PDF

Επιτόκια αναφοράς προεξόφλησης και ανάκτησης – Ιανουάριος
2013
επιτόκια – αναφορά – προεξόφληση – ανάκτηση – Ιανουάριος 2013
Στις 29.12.2012 η Επιτροπή
δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα (ΕΕ 2012 C
402/16) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων
για τα 27 κράτη μέλη, που
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ειδικά για την
Ελλάδα το τρέχον επιτόκιο

ανέρχεται
0,66%.

σε

ποσοστό

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2012:402:0016:0
016:EL:PDF

Εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης
χρηματοπιστωτική κρίση –
εθνικά μέτρα – κατάλογος –
επίσημη διαδικασία έρευνας
Στις 20.12.2012 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάλογος με τα πρόσφατα
μέτρα που έχουν λάβει τα

κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης και
έχουν εγκριθεί ήδη ή που
βρίσκονται υπό τη διαδικασία επίσημης έρευνας από
την Επιτροπή. Ο κατάλογος
είναι ενημερωμένος έως τις

20.12.2012 και έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-121018_en.htm#footnote-1

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΓεΔΕΕ Τ-137/10, 07.11.
2012, Coordination bruxelloise d’institutions sociales
et de santé (CBI)/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – δημόσια νοσοκομεία – επιδοτήσεις χορηγούμενες από τις
βελγικές αρχές στα δημόσια
νοσοκομεία που μετέχουν
στην ένωση IRIS – απόφαση
ληφθείσα κατά το πέρας του

προκαταρκτικού σταδίου –
απόφαση κηρύσσουσα τις
ενισχύσεις συμβατές με την
εσωτερική αγορά – ΥΓΟΣ –
ορισμός της αποστολής παροχής δημόσιας υπηρεσίας
– αναλογικότητα της αντιστάθμισης της δημόσιας
υπηρεσίας – σοβαρές δυσχέρειες
Νομικό ζήτημα
Η ελλιπής εξέταση από την

Επιτροπή βελγικού μέτρου
χρηματοδότησης υπέρ των
δημόσιων νοσοκομείων, όσον αφορά την ύπαρξη ειδικών υποχρεώσεων ΥΓΟΣ και
του ενδεχομένου υπεραντιστάθμισης, αποδεικνύει την
ύπαρξη σοβαρών δυσχερειών που επιβάλλουν την κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας.
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ΔΕΕ C-262/11, 29.11.2012,
Kremikovtzi AD
Λέξεις κλειδιά
προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Συμφωνία
Σύνδεσης ΕΚ-Βουλγαρίας –
τομέας σιδήρου και χάλυβα
– κρατικές ενισχύσεις αναδιάρθρωσης χορηγηθείσες
πριν από τη προσχώρηση –
όροι – βιωσιμότητα των αποδεκτών κατά το τέλος της
περιόδου αναδιάρθρωσης –
κήρυξη του αποδέκτη σε
πτώχευση μετά από την
προσχώρηση – αρμοδιότητες εθνικών αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής – εθνική απόφαση που βεβαιώνει
απαίτηση του Δημοσίου για
την επιστροφή ενισχύσεων
που έχουν καταστεί παράνομες – απόφαση ΕΕ-Βουλγαρίας 3/2006 – Παράρτημα
V της Πράξης Προσχώρησης

– ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί μετά από την προσχώρηση – Κανονισμός (ΕΚ)
659/1999 – υφιστάμενες
ενισχύσεις
Νομικό ζήτημα
Τα άρθρα 107 έως 109
ΣΛΕΕ και ο Κανονισμός
659/1999
εφαρμόζονται
στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας μόνο μετά την προσχώρησή της στην Ένωση. Η
έκδοση απόφασης της Επιτροπής δεν αποτελεί αναγκαίο προαπαιτούμενο για
την ανάκτηση από τις βουλγαρικές αρχές των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν πριν
από την προσχώρηση

ΔΕΕ C-288/11 P, 19.
12.2012,
Mitteldeutsche
Flughafen AG και Flughafen

Leipzig-Halle GmbH/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – κρατικές ενισχύσεις – έννοια της
«επιχειρήσεως» – οικονομική
δραστηριότητα – κατασκευή
αερολιμενικών υποδομών –
διάδρομος απογειώσεως και
προσγειώσεως
Νομικό ζήτημα
Οι δραστηριότητες κατασκευής αερολιμενικών υποδομών αποτελούν οικονομική δραστηριότητα, διότι
συνδέονται άμεσα με την
παροχή των αερολιμενικών
υπηρεσιών και, επομένως, ο
φορέας άσκησής τους λογίζεται ως επιχείρηση κατά
την έννοια του άρθρου 107
παρ. 1 ΣΛΕΕ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
revue hellénique de droit européen

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

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Το τεύχος 1-3/2012 της νομικής επιθεώρησης ΔηΣΚΕ & αγορά διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή με πλούσιο υλικό σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και
κρατικών ενισχύσεων
Για περισσότερες πληροφορίες
και συνδρομές επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του περιοδικού
http://www.diske.gr/ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο
2310 476103 ή αποστείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
diske@cieel.gr

