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Νέος Κανονισμός 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) – Κανονισμός 1407/2013
Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση τριών δημοσίων
διαβουλεύσεων, προχώρησε στη θέσπιση του νέου
Κανονισμού
(Κανονισμός
1407/2013), που εφαρμόζεται από 01.01.2014 στις
de minimis ενισχύσεις (ΕΕ
2013 L 352/1).
Συναφώς,
διαπιστώνεται
ότι με το νέο Κανονισμό
διατηρείται σε ισχύ το όριο
των 200.000 ευρώ ως το
ανώτατο ποσό ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που
μπορεί να λάβει μία ενιαία
επιχείρηση ανά κράτος
μέλος κατά τη διάρκεια
τριών ετών, καθώς η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν προέκυψαν, κατόπιν των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε,
λόγοι που θα δικαιολογούσαν αύξηση του ανώτατου
αυτού ορίου. Επιπλέον, οι
πληροφορίες από τα κράτη
μέλη κατά τη διάρκεια της
ευρείας διαβούλευσης κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία
των δικαιούχων λαμβάνει
πολύ μικρά ποσά, με αποτέλεσμα το ήδη υφιστάμενο
ανώτατο όριο de minimis
ενισχύσεων να μην προκαλεί πρακτικά προβλήματα.
Ακόμη, η Επιτροπή είναι
της άποψης ότι ενδεχόμενη

διεύρυνση
του ανώτατου
ορίου
των
200.000 ευρώ θα προκαλούσε πιθανώς σημαντικούς
κινδύνους για τις
συνθήκες ανταγωνισμού
και εμπορίου
μεταξύ
των
κρατών
μελών, κυρίως ενόψει του
σωρευτικού
χαρακτήρα
των συνεπειών μιας εκτεταμένης χρήσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.
Περαιτέρω, ο όρος «μία
δεδομένη επιχείρηση», ο
οποίος υπήρχε στον προϊσχύσαντα
Κανονισμό
1998/2006, αντικαθίσταται στο νέο Κανονισμό από
τον όρο «ενιαία επιχείρηση». Συναφώς, ο νέος Κανονισμός προβλέπει συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια,
βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται εάν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, που
βρίσκονται στο ίδιο κράτος
μέλος, συνιστούν «μία ενιαία επιχείρηση» και τα οποία αντλούνται από τα
κριτήρια σύνδεσης επιχειρήσεων που υπάρχουν στο
Παράρτημα Ι του Κανονισμού 800/2008 για τον
ορισμό των ΜΜΕ.

Ακόμη, οι προβληματικές
επιχειρήσεις θα μπορούν
πλέον να λαμβάνουν de
minimis ενισχύσεις, εκτός
από τις περιπτώσεις δανείων και εγγυήσεων, όπου
ισχύουν ειδικοί κανόνες.
Επιπρόσθετα, με τον Κανονισμό εισάγονται ορισμένες
νέες διατάξεις, με στόχο να
διασφαλίσουν τη διαφάνεια
των ενισχύσεων de minimis
που χορηγούνται υπό τη
μορφή δανείου. Έτσι, δάνεια
ύψους μέχρι 1 εκατ. ευρώ
θα μπορούν να υπαχθούν
στον Κανονισμό, εφόσον
τηρούνται οι όροι που προβλέπει ο Κανονισμός όσον
αφορά την ύπαρξη ασφαλειών και τη διάρκεια του
δανείου.
Τέλος, η μέθοδος παρακολούθησης των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας δεν τροποποιήθηκε κατά την ανα-
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θεώρηση, με αποτέλεσμα τα
κράτη μέλη να διατηρούν τη
διακριτική ευχέρεια επιλογής μεταξύ είτε της λήψης
από κάθε επιχείρηση δήλωσης για τις de minimis ενισχύσεις που έχει λάβει την
κρίσιμη τριετία είτε δημιουργίας ενός κεντρικού μητρώου με πλήρεις πληροφορίες για όλες τις χορηγηθείσες ενισχύσεις. Συναφώς, η

Επιτροπή αναγνώρισε την
αυξημένη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια που διασφαλίζει ένα κεντρικό μητρώο ενισχύσεων, όμως
έλαβε επίσης υπόψη τον
διοικητικό φόρτο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός παρόμοιου συστήματος,
μεταθέτοντας τη λεπτομερή
εξέταση του θέματος αυτού
για το μέλλον.

Το κείμενο του νέου Κανονισμού είναι διαθέσιμο στην
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
legislation/block.html

Νέος Κανονισμός 1408/2013 για τις de minimis ενισχύσεις στον
αγροτικό τομέα
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) – πρωτογενής γεωργική παραγωγή –
Κανονισμός 1408/2013
Στις 24.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ (ΕΕ 2013 L 352/9) ο
Κανονισμός 1408/2013 της
Επιτροπής, ο οποίος αντικαθιστά από 01.01.2014 τον
Κανονισμό
1535/2007
όσον αφορά τις ενισχύσεις
de minimis σε επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων.
Με βάση τον προϊσχύσαντα
Κανονισμό
1535/2007,
ποσά που χορηγούνταν από
τα κράτη μέλη σε επιχειρή-

σεις του τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων
για περίοδο τριών οικονομικών ετών και τα οποία δεν
ξεπερνούσαν, αφενός, τα
7.500 ευρώ ανά επιχείρηση
και, αφετέρου, το 0,75%
της αξίας της εθνικής γεωργικής παραγωγής, θεωρούνταν ότι δεν επηρεάζουν τις
συναλλαγές μεταξύ κρατών
μελών και δεν νοθεύουν ή
απειλούν να νοθεύσουν τον
ανταγωνισμό. Με τον νέο
Κανονισμό 1408/2013, το
μέγιστο ποσό ενίσχυσης
προς μία ενιαία επιχείρηση
για περίοδο τριών ετών αυξάνεται από τα 7.500 στα
15.000 ευρώ, ενώ το εθνικό
ανώτατο όριο αυξάνεται

επίσης από 0,75% σε ποσοστό 1% επί της ετήσιας
παραγωγής.
Ακόμη, στον νέο Κανονισμό
καθορίζονται ορισμένοι νέοι
κανόνες διαφάνειας όσον
αφορά τις ενισχύσεις που
χορηγούνται υπό τη μορφή
εγγυήσεων ή δανείων.
Το κείμενο του Κανονισμού
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2013:352:0009:00
17:EL:PDF

Νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στον
κινηματογράφο
Κρατικές ενισχύσεις – Ανακοίνωση Επιτροπής – κινηματογράφος – οπτικοακουστικά έργα
Στις 15.11.2013 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ 2013 C
332/1) η νέα Ανακοίνωση
της Επιτροπής, στην οποία
περιλαμβάνονται τα αναθεωρημένα κριτήρια για την
αξιολόγηση των εθνικών

καθεστώτων στήριξης κινηματογραφικών και άλλων
οπτικοακουστικών έργων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης για
τις κρατικές ενισχύσεις για
την παραγωγή ταινιών και
άλλων
οπτικοακουστικών
έργων είχαν θεσπιστεί αρχικά στην Ανακοίνωση του
2001 για τον κινηματογράφο (ΕΕ 2012 C 43/6), η
ισχύς της οποίας παρατάθη-

κε διαδοχικά το 2004, το
2007 και το 2009 και έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Η
νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής ακολουθεί τους κύριους
άξονες της Ανακοίνωσης
του 2001, ενώ ταυτόχρονα
ανταποκρίνεται σε ορισμένες νεότερες τάσεις που
έχουν εμφανιστεί μετά το
2001.
Συγκεκριμένα, οι νέοι κανό-
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νες διευρύνουν το πεδίο
εφαρμογής της Ανακοίνωσης του 2001, η οποία κάλυπτε μόνο την ενίσχυση της
παραγωγής ταινιών, ώστε να
συμπεριληφθούν όλα τα
στάδια δημιουργίας ενός
οπτικοακουστικού
έργου,
από τη σύλληψη έως την
παρουσίασή του στο κοινό,
όπως π.χ. η συγγραφή σεναρίου, η ανάπτυξη, η διανομή
ή προώθηση ταινιών κ.ά. Το
μέγεθος της ενίσχυσης που
μπορεί να χορηγηθεί για την
παραγωγή ενός κινηματογραφικού έργου δεν μπορεί,
καταρχήν, να υπερβαίνει το
50% του προϋπολογισμού
της παραγωγής. Το κόστος
διανομής και προώθησης
μπορεί να χρηματοδοτείται
κατά το ίδιο ποσοστό. Ωστόσο, οι συμπαραγωγές που
χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός κράτη
μέλη μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση που φθάνει έως
και το 60% του προϋπολογισμού της παραγωγής. Αντίθετα, δεν υπάρχουν όρια
στις ενισχύσεις για τη συγγραφή σεναρίου ή την ανάπτυξη
κινηματογραφικών
ταινιών ή για «δύσκολα» οπτικοακουστικά έργα, όπως
αυτά ορίζονται από κάθε
κράτος μέλος, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότη-

τας (π.χ. ταινίες μικρού μήκους, ντοκυμαντέρ κ.λπ.).
Περαιτέρω, σύμφωνα με
τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να επιβάλουν όρους
εδαφικότητας των δαπανών
στους δικαιούχους των ενισχύσεων του οπτικοακουστικού τομέα. Οι «υποχρεώσεις
εδαφικότητας» των δαπανών, που προβλέπονται από
τα καθεστώτα χρηματοδοτικής στήριξης ταινιών, απαιτούν ένα συγκεκριμένο μέρος του προϋπολογισμού
της κινηματογραφικής ταινίας που τυγχάνει ενίσχυσης
να δαπανάται στο έδαφος
του κράτους μέλους που
χορηγεί την ενίσχυση. Καταρχήν, ένα κράτος μέλος
θα μπορεί να θέτει ως προϋπόθεση ότι, για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο, θα πρέπει
ένα ελάχιστο ποσοστό του
συνολικού προϋπολογισμού
της παραγωγής του, έως
50%, να δαπανάται στο ίδιο
αυτό κράτος μέλος.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη
μπορούν να απαιτούν να
δαπανάται στην επικράτειά
τους μέχρι και το 160% του
ποσού της χορηγηθείσας
ενίσχυσης. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπως και
στο παρελθόν, η υποχρέωση

εδαφικότητας των δαπανών
δεν μπορεί να υπερβαίνει το
80% του προϋπολογισμού
της παραγωγής.
Η νέα Ανακοίνωση για τον
κινηματογράφο τονίζει, επίσης, τη σημασία των στόχων
της συλλογής, διατήρησης
και προσβασιμότητας στις
ευρωπαϊκές ταινίες, που
αποτελούν την κινηματογραφική κληρονομιά. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει, επομένως,
να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να καταθέτουν αντίτυπο των χρηματοδοτηθέντων έργων τους, με σκοπό
τη διατήρησή τους και την
καθορισμένη μη εμπορική
χρήση.
Τέλος, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, εντός δύο ετών,
να προσαρμόσουν στη νέα
Ανακοίνωση τα καθεστώτα
στήριξης που εφαρμόζουν
σήμερα.
Το κείμενο της νέας Ανακοίνωσης, η οποία έχει τεθεί σε
ισχύ από τις 16.11.2013,
είναι διαθέσιμο σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ
στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/state_aid/
legislation/
specific_rules.html

Η Επιτροπή παρέτεινε την ισχύ του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού (ΓΑΚ)
Επιτροπή – Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)
– Κανονισμός 800/2008 –
παράταση
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, λαμβάνει
χώρα μια παράλληλη αναθεώρηση, αφενός, των διατάξεων του ισχύοντος ΓΑΚ
(Κανονισμός
800/2008)

και, αφετέρου, άλλων αλληλεξαρτώμενων ρυθμίσεων
και, ειδικότερα, των μέτρων
για τις κρατικές ενισχύσεις
που αφορούν α) την έρευνα,
τεχνολογία και καινοτομία,
β) τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και γ) τη διάσωση και αναδιάρθρωση
των προβληματικών επιχειρήσεων. Ενόψει της αδυναμίας ολοκλήρωσης της πα-

ραπάνω αναθεώρησης πριν
από τη λήξη ισχύος του ΓΑΚ
(31.12.2013), η Επιτροπή
αποφάσισε να παρατείνει
την ισχύ του κατά έξι μήνες,
μέχρι την 30.06.2014.
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEX-131129_en.htm

Παράταση
ισχύος
του ΓΑΚ
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Παράταση της ισχύος του ελληνικού Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2007-2013 – SA.37559
Επιτροπή – ελληνικός Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων – 2007-2013 – παράταση
Ενόψει της παράτασης της
ισχύος
έως
και
την
31.06.2014 των Κατευθυντηρίων Γραμμών σχετικά
με τις κρατικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα
για την περίοδο 2007-2013,
η Ελλάδα γνωστοποίησε
στην Επιτροπή την πρόθεσή
της για παράταση έως και

την 30.06.2014 του ελληνικού Χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων 2007-2013.
Η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι
η παράταση του Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για
την Ελλάδα πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις για την
περίοδο 2007-2013 και
είναι σύμφωνη με την παράταση της περιόδου εφαρμο-

γής των ισχυουσών Κατευθυντηρίων Γραμμών. Ως εκ
τούτου, ενέκρινε την παράταση ισχύος του Χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων έως
την 30.06.2014.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_37559

Παράταση της εφαρμογής του Πλαισίου για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία
Επιτροπή – κρατικές ενισχύσεις – Πλαίσιο – ναυπηγική
βιομηχανία – παράταση
Το Πλαίσιο για τις κρατικές
ενισχύσεις στη ναυπηγική
βιομηχανία [ΕΕ 2011 C
364/9] ισχύει μέχρι και τις
31.12.2013.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10
του Πλαισίου, μετά από την
ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή προτίθεται: α) να περιλάβει τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις καινοτομίας στον ναυπηγικό τομέα
στο κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύ-

σεις για την Έρευνα και
Ανάπτυξη και την Καινοτομία, το οποίο εξετάζει, με
την πρόθεση να το αντικαταστήσει μετά την 30.06.
2014 και β) να ενσωματώσει τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ της
ναυπηγικής
βιομηχανίας
στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές
ενισχύσεις. Ήδη, η Επιτροπή,
στις νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές για τις κρατικές
ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα για την περίοδο
2014-2020, που εξέδωσε
στις 19.07.2013, περιλαμβάνει και τις περιφερειακές

ενισχύσεις στη ναυπηγική
βιομηχανία μετά τη λήξη
ισχύος του Πλαισίου [ΕΕ
2013 C 209/1]. Ωστόσο,
σημειώνεται ότι οι εν λόγω
Κατευθυντήριες Γραμμές θα
τεθούν σε ισχύ μόνο από την
01.07.2014.
Ενόψει των παραπάνω, η
Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την εφαρμογή του
Πλαισίου για τη ναυπηγική
βιομηχανία μέχρι τις 30.
06.2014.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:357:0001:0
001:EL:PDF

Παράταση της εφαρμογής του κοινοτικού Πλαισίου ΕΑΚ για τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία
Επιτροπή – κρατικές ενισχύσεις – Πλαίσιο – έρευνα –
ανάπτυξη – καινοτομία –
παράταση
Το Πλαίσιο για τις κρατικές
ενισχύσεις για την Έρευνα
και Ανάπτυξη και την Καινοτομία (πλαίσιο ΕΑΚ) ισχύει
μέχρι και τις 31.12.2013.

Επί του παρόντος, διενεργείται μια αναθεώρηση του
Πλαισίου ΕΑΚ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαδικασίας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για
τις κρατικές ενισχύσεις και
συνδέεται με την παράλληλη
αναθεώρηση του νέου Γενι-

κού Κανονισμού Απαλλαγής
κατά κατηγορία (ΓΑΚ). Δεδομένου ότι καμία από τις παραπάνω διαδικασίες δεν
έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η
Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την εφαρμογή του
Πλαισίου ΕΑΚ μέχρι τις
30.06.2014, με σκοπό τη
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διασφάλιση μιας συνεκτικής
προσέγγισης σε όλους τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
Ενόψει δε της εν λόγω παράτασης ισχύος του Πλαισίου μέχρι τις 30.06.2014,
τα κράτη μέλη, εφόσον το
επιθυμούν, μπορούν να παρατείνουν για ίσο χρονικό
διάστημα την ισχύ των κα-

θεστώτων που εγκρίθηκαν
από την Επιτροπή βάσει
αυτού και τα οποία, εάν δεν
παραταθούν, θα λήξουν στις
31.12.2013. Προκειμένου
να μειωθεί η σχετική διοικητική επιβάρυνση, η παράταση όλων αυτών των κάθεστώτων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας μόνο
κοινοποίησης στο πλαίσιο

της απλουστευμένης διαδικασίας που προβλέπεται
στο άρθρο 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού (Κανονισμός 794/2004, ΕΕ 2004
L 140/1).
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:360:0001:0
001:EL:PDF

Παράταση ισχύος των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις κρατικές
ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας 2007-2013
Επιτροπή – Ανακοίνωση –
Κατευθυντήριες Γραμμές –
2007-2013 – γεωργία –
δασοκομία – παράταση
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές
για τις κρατικές ενισχύσεις
στον τομέα της γεωργίας
και δασοκομίας 2007-2013
[ΕΕ 2006 C 319/1] έχουν
διάρκεια ισχύος έως την
31.12.2013. Ωστόσο, ενό-

ψει της αναθεώρησης των
κανόνων αγροτικής ανάπτυξης και των συζητήσεων για
τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή έκρινε
σκόπιμο να παρατείνει την
ισχύ τους μέχρι την 30.06.
2014.
Οι τρέχουσες Κατευθυντήριες Γραμμές αναμένεται να

αντικατασταθούν από τις
νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας για
την περίοδο από το 2014
έως το 2020.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:339:0001:0
002:EL:PDF

Διαβούλευση για το τρίτο ενοποιημένο Σχέδιο νέου ΓΑΚ της
Επιτροπής
Επιτροπή – διαβούλευση –
Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ) – Σχέδιο – Κανονισμός 800/2008 – απαλλαγή – κοινοποίηση
Στις 18.12.2013 τέθηκε σε
διαβούλευση ένα τρίτο, αναθεωρημένο και ενοποιημένο
Σχέδιο Κανονισμού, που έχει
συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συμβατών
με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης
(Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία). Το
Σχέδιο αυτό εκδόθηκε κατόπιν προηγούμενων διαβουλεύσεων επί δύο άλλων Σχε-

δίων που είχε συντάξει η
Επιτροπή (Σχέδιο ΓΑΚ Ι και
Σχέδιο ΓΑΚ ΙΙ) και με βάση
τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν επ’ αυτών από τα
κράτη μέλη και άλλους ενδιαφερομένους φορείς.
Η αναθεωρημένη και ενοποιημένη πρόταση της Επιτροπής για τον νέο ΓΑΚ εισάγει, κατόπιν και της θέσπισης του Κανονισμού
733/2013 που τροποποίησε τον εξουσιοδοτικό Κανονισμό, νέες κατηγορίες ενισχύσεων, οι οποίες απαλλάσσονται της υποχρέωσης
κοινοποίησης.
Πρόκειται
ειδικότερα για τις ενισχύσεις
για την καινοτομία, τις ενισχύσεις για την επανόρθω-

ση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες, τις κοινωνικές ενισχύσεις
μεταφορών για κατοίκους
απομακρυσμένων περιοχών,
τις ενισχύσεις για ευρυζωνικές υποδομές, τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη
διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και, τέλος, τις
ενισχύσεις για τις αθλητικές
υποδομές και τις πολυλειτουργικές υποδομές αναψυχής. Οι ενισχύσεις αυτές θα
τυγχάνουν απαλλαγής από
την κοινοποίηση, εφόσον
πληρούν τους όρους συμβατότητας που έχει θέσει ειδικά για κάθε κατηγορία η
Επιτροπή.
Περαιτέρω,

ιδιαίτερα

ση-
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μαντική μπορεί να θεωρηθεί
η σχεδιαζόμενη ένταξη στο
νέο ΓΑΚ των ad hoc ενισχύσεων προς μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα
Κανονισμό 800/2008.
Ακόμη, το ενοποιημένο και
αναθεωρημένο Σχέδιο προβλέπει την αύξηση, συγκριτικά με τον ισχύοντα ΓΑΚ, των
χρηματικών ορίων, πάνω
από τα οποία η απαλλαγή
από την κοινοποίηση παύει
να ισχύει. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή περιορίζει
τη διαδικασία αξιολόγησης
μόνο σε κρατικές ενισχύσεις

μείζονος κλίμακας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται λεπτομερέστεροι, σε σχέση με τον
ισχύοντα ΓΑΚ, όροι συμβατότητας για κάθε επιμέρους
κατηγορία ενισχύσεων.
Σημειώνεται ότι το διευρυμένο πεδίο του νέου ΓΑΚ εκτιμάται ότι θα καταλαμβάνει
τα 3/4 των μέτρων κρατικών ενισχύσεων, όπως υφίστανται σήμερα, και περίπου τα 2/3 των σημερινών
ποσών ενισχύσεων.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
(ιδρύματα, δημόσιες αρχές,
πολίτες, επιχειρήσεις και

οργανισμοί) καλούνται να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί της νέας πρότασης της Επιτροπής μέχρι
τις 12.02.2014. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί από την
Επιτροπή σε παρατηρήσεις
που προέρχονται από δημόσιες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με μέτρα τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ.
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2013_consolidated_g
ber/index_en.html

Διαβούλευση για το Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τη
μεθοδολογία της εκ των υστέρων αξιολόγησης κρατικών ενισχύσεων
Επιτροπή – διαβούλευση –
έγγραφο καθοδήγησης –
καθεστώτα ενισχύσεων – εκ
των υστέρων αξιολόγηση –
επιπτώσεις
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναθεώρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εκ των υστέρων αξιολόγηση των κάθεστώτων κρατικών ενισχύσεων. Η αξιολόγηση αυτή, η
οποία
πραγματοποιείται
μετά τη θέση σε ισχύ των
καθεστώτων, διερευνά σε
ποιο βαθμό αυτά πέτυχαν
τον αρχικό τους στόχο, καθώς και ποια ήταν η ουσιαστική τους επίδραση στις
αγορές και τον ανταγωνισμό.
Μετά από την έκδοση ενός
εγγράφου βασικών θεμάτων
(issues paper), με θέμα την
αξιολόγηση στο πεδίο των
κρατικών ενισχύσεων και
μια ανοιχτή ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013, τα κράτη
μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να εκδώσει ένα έγ-

γραφο εργασίας, στο οποίο
να εξηγείται ο βέλτιστος
τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης. Προς τον σκοπό
αυτόν, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προς διαβούλευση ένα Έγγραφο καθοδήγησης, στο οποίο παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με
τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής μιας ουσιαστικής και
χρήσιμης αξιολόγησης.
Το Έγγραφο καθοδήγησης
προορίζεται, ιδίως, για την
αξιολόγηση
καθεστώτων
ενισχύσεων με μεγάλο προϋπολογισμό, καθώς αυτά είναι τα καθεστώτα με το μεγαλύτερο δυνητικά αντίκτυπο στην αγορά αλλά και τα
υψηλότερα αποδοτικά κέρδη. Ειδικότερα, περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τη
μεθοδολογία και τις βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης, καθώς και παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο
διεξαγωγής της. Επίσης, έχει
ως στόχο να θέσει κάποια
ελάχιστα πρότυπα σχετικά
με τις λεπτομέρειες και τις
τεχνικές της αξιολόγησης,

προκειμένου να προωθήσει
μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών και,
συνακόλουθα, την υψηλή
ποιότητα των αξιολογήσεων.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται να υποβάλουν τα
σχόλια τους σχετικά με το
πιθανό περιεχόμενο ενός
σχεδίου αξιολόγησης, καθώς και σχετικά με τις μεθοδολογίες που προτείνει η
Επιτροπή για τον προσδιορισμό του αιτιώδους αντικτύπου των κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή αναμένει, ιδιαιτέρως, παρατηρήσεις από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για
τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και από ειδικούς
αξιολόγησης. Καταληκτική
προθεσμία υποβολής των
παρατηρήσεων είναι η 24.
01.2014.
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2013_state_aid_mod
ernisation/index_en.html
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Διαβούλευση για το Σχέδιο νέου Πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία
Επιτροπή – διαβούλευση –
Πλαίσιο ΕΑΚ – έρευνα –
ανάπτυξη – καινοτομία
Το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις
κρατικές ενισχύσεις για την
Έρευνα και Ανάπτυξη και
την Καινοτομία (εφεξής,
Πλαίσιο ΕΑΚ) τέθηκε σε ισχύ
την 01.01.2007 και εφαρμόζεται για την αξιολόγηση
της συμβατότητας των ενισχύσεων ΕΑΚ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΑΚ (Κανονισμός
800/2008).
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή
ξεκίνησε τη διαδικασία αναθεώρησης του Πλαισίου ΕΑΚ
στα τέλη του 2011. Μετά
από έναν πρώτο κύκλο διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του
2012, η Επιτροπή συνέταξε
Σχέδιο νέου Πλαισίου, το
οποίο και δημοσίευσε προς
το σκοπό νέας διαβούλευσης.
Οι κανόνες του νέου Πλαισίου αναμένεται να προσφέρουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου,
καθώς και περισσότερες
δυνατότητες για να διοχετεύσουν τις κρατικές ενισχύσεις στην προώθηση της
καινοτομίας, της ανάπτυξης
και της απασχόλησης:
Παρέχουν διευκρινίσεις
σχετικά με το ποιες ερευνητικές δραστηριότητες θεωρούνται ως δραστηριότητες
μη οικονομικής φύσης, καθώς και για τις περιστάσεις,
υπό τις οποίες η χρηματοδό-

τηση ερευνητικών οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί
να μην αποτελεί κρατική
ενίσχυση.
Περιγράφουν τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες
μπορεί να θεωρηθεί ότι οι
ενισχύσεις που λαμβάνουν
οι ερευνητικοί οργανισμοί
μετακυλίονται σε τρίτες επιχειρήσεις (ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις των ερευνητικών συμβάσεων και των σχεδίων
συνεργασίας που υλοποιούν
από κοινού επιχειρήσεις και
ερευνητικοί οργανισμοί).
Ρυθμίζουν το ζήτημα των
δημοσίων συμβάσεων ερευνητικών υπηρεσιών (εμπορικών και προ-εμπορικών)
και παρέχουν διευκρινίσεις
για το πότε αυτές ενέχουν
στοιχεία ενίσχυσης για τις
επιχειρήσεις που παρέχουν
τις σχετικές ερευνητικές
υπηρεσίες στον δημόσιο
τομέα.
Οι όροι συμβατότητας
του Πλαισίου βασίζονται
στις ακόλουθες επτά κοινές
αρχές αξιολόγησης που,
σύμφωνα με την πρωτοβουλία για την αναθεώρηση των
κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις, έχουν εισαχθεί
σε όλα τα προσφάτως αναθεωρημένα
κανονιστικά
κείμενα για τον έλεγχο των
κρατικών ενισχύσεων: α)
συμβολή στην επίτευξη ενός
σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος,
β) ανάγκη για κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα
του μέτρου ενίσχυσης, δ)
δημιουργία κινήτρων, ε) α-

ναλογικότητα της ενίσχυσης
(ενίσχυση στον ελάχιστο
απαραίτητο βαθμό), στ) αποφυγή
αδικαιολόγητων
αρνητικών επιπτώσεων στον
ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών
και ζ) διαφάνεια της ενίσχυσης.
Διατηρούν τις ίδιες εντάσεις ενίσχυσης με το ισχύον
Πλαίσιο, αλλά εισάγουν τη
δυνατότητα για υπέρβαση
των προβλεπόμενων ανώτατων εντάσεων ενισχύσεων
κατά 10%, σε περίπτωση
που αποδεικνύεται ότι κάτι
τέτοιο είναι απαραίτητο για
να καταστεί το σχέδιο που
λαμβάνει ενίσχυση επαρκώς
κερδοφόρο.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται να καταθέσουν
τις παρατηρήσεις του επί
του Σχεδίου μέχρι τις
20.02.2014 και η Επιτροπή
αναμένεται να υιοθετήσει το
νέο Πλαίσιο ΕΑΚ την
01.07.2014. Το κείμενο του
Σχεδίου είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2013_state_aid_rdi/
index_en.html

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2013

Διαβούλευση για τo Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης
προβληματικών επιχειρήσεων
Επιτροπή – διαβούλευση –
Κατευθυντήριες Γραμμές –
διάσωση – αναδιάρθωση –
προβληματικές επιχειρήσεις
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές
για τις ενισχύσεις διάσωσης
και αναδιάρθρωσης (Δ & Α)
καθορίζουν τις προϋποθέσεις χορήγησης κρατικών
ενισχύσεων σε προβληματικές επιχειρήσεις και χρονολογούνται από το 2004 [EE
2004 C 244/02]. Αρχικά, η
ισχύς τους προβλεπόταν να
λήξει το 2009, αλλά παρατάθηκε δύο φορές, μέχρι να
αντικατασταθούν από νέους
κανόνες στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις.
Μετά από έναν πρώτο κύκλο
διαβούλευσης
που
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, η Επιτροπή συνέταξε το παρόν σχέδιο, το οποίο αξιοποιεί τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης του 2010, καθώς
και την πείρα που αυτή
απέκτησε κατά την εφαρμογή των τρεχουσών Κατευθυντηρίων Γραμμών Δ & Α.
Το παρόν σχέδιο των Κατευθυντηρίων Γραμμών θα αφορά μόνο μη χρηματοπιστωτικές
προβληματικές
επιχειρήσεις, καθώς τα μετρα στήριξης των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων διέπονται από
ειδικό ρυθμιστικό κάθεστώς.
Ο κύριος στόχος του σχεδίου Κατευθυντηρίων Γραμμών είναι να εξασφαλισθεί
ότι οι ενισχύσεις Δ & Α χορηγού-νται υπό αυστηρούς
όρους, ώστε να μετριάζονται οι αρνητικές επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό.
Προς τον σκοπό αυτόν, το
παρόν σχέδιο:

α) εισάγει μια νέα έννοια,
αυτήν της προσωρινής στήριξης αναδιάρθρωσης, η
οποία επιτρέπει να καθίσταται διαθέσιμη ταμειακή στήριξη σε προβληματικές ΜΜΕ
για περίοδο που, αν και περιορισμένη, είναι εντούτοις
μεγαλύτερη από την εξαμηνιαία περίοδο, για την οποία
μπορεί επί του παρόντος να
παρέχεται ενίσχυση ρευστότητας ως ενίσχυση διάσωσης,
β) περιλαμβάνει νέα κριτήρια επιλογής, με σκοπό τη
διασφάλιση της καλύτερης
στόχευσης των χορηγούμενων ενισχύσεων Δ & Α. Σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια, οι χορηγούμενες ενισχύσεις θα πρέπει να αποβλέπουν σε στόχους κοινού
συμφέροντος (όπως π.χ.
αποτροπή κοινωνικών δυσχερειών ή αντιμετώπιση
αδυναμιών της αγοράς) και
θα πρέπει να δημιουργούν
μια κατάσταση καλύτερη
από αυτήν που θα επικρατούσε χωρίς τη χορήγησή
τους,
γ) προτείνει δύο πιθανές
προσεγγίσεις σχετικά με το
ζήτημα του επιμερισμού των
βαρών κατά την κάλυψη του
κόστους αναδιάρθρωσης.
Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, οι συνεισφορές που
καταβλήθηκαν από υφιστάμενους μετόχους και πιστωτές πρέπει να είναι εύλογες,
λαμβανομένης υπόψη της
πιθανής ζημίας που αυτοί
θα είχαν υποστεί σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Η
δεύτερη προσέγγιση θέτει
ως αρχική απαίτηση να βαρύνουν όλες οι ζημίες του
παρελθόντος τους μετόχους
και, εν συνεχεία, εφόσον
αυτό αποδειχθεί ανεπαρκές,
να συμβάλουν επίσης οι πι-

στωτές μειωμένης εξασφάλισης.
Επιπρόσθετα, με δεδομένο
ότι μόνον επιχειρήσεις, που
μπορούν να θεωρηθούν ως
«προβληματικές
επιχειρήσεις», μπορούν να λάβουν
ενισχύσεις δυνάμει των Κατευθυντηρίων Γραμμών Δ &
Α, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους
σχετικά με τον ορισμό της
έννοιας της «προβληματικής
επιχείρησης». Με στόχο τη
βελτίωση της σαφήνειας και
της ασφάλειας δικαίου, το
σχέδιο των Κατευθυντηρίων
Γραμμών προκρίνει την αξιολόγηση της προβληματικής
κατάστασης μιας επιχείρησης στη βάση σειράς αντικειμενικών κριτηρίων και επιτρέπει την υποκειμενική
αξιολόγηση της κατάστασης
της επιχείρησης μόνο σε
εξαιρετικές περιστάσεις.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
καλούνται να καταθέσουν
τις παρατηρήσεις του επί
του σχεδίου των Κατευθυντηρίων Γραμμών μέχρι τις
31.12.2013 και η Επιτροπή
αναμένεται να υιοθετήσει
τις νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2014. Το κείμενο του σχεδίου των Κατευθυντηρίων Γραμμών, συνοδευόμενο από σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα, είναι
διαθέσιμο στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2013_state_aid_resc
ue_restructuring/
index_en.html
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Διαβούλευση για το Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών της
Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)
Επιτροπή – διαβούλευση –
κρατικές ενισχύσεις – Κατευθυντήριες Γραμμές –
περιβάλλον – ενέργεια –
2014-2020
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος περιέχουν κανόνες για την αξιολόγηση της συμβατότητας μετρων ενισχύσεων σχετικών
με το περιβάλλον και τέθηκαν σε ισχύ το 2008 (ΕΕ
2008 C 82/1). Στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας για την
αναθεώρηση των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις
και της επικείμενης λήξης
τους στις 31.12.2014, η
Επιτροπή, μετά από την ολοκλήρωση δύο κύκλων διαβούλευσης το 2012 και το
2013, δημοσίευσε σήμερα
Σχέδιο νέων Κατευθυντηρίων Γραμμών για την περίοδο
2014-2020 προς τον σκοπό
νέας διαβούλευσης.
Η πλέον σημαντική αλλαγή
που επιφέρει το Σχέδιο της
Επιτροπής είναι ότι επεκτείνει το εύρος εφαρμογής των
μελλοντικών Κατευθυντηρίων Γραμμών και σε μέτρα
ενισχύσεων που αφορούν
τον τομέα της ενέργειας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή απαριθμεί 15 μέτρα ενισχύσεων
που χορηγούνται για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος ή για ενεργειακούς σκοπούς και καθορίζει
τους όρους, βάσει των οποίων αυτά μπορεί να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται
με την εσωτερική αγορά
σύμφωνα με το άρθρο 107
παρ. 3 στχ. β΄ ή γ΄ ΣΛΕΕ.
Οι εν λόγω όροι συμβατότητας βασίζονται στις ακόλουθες επτά κοινές αρχές αξιολόγησης που, σύμφωνα με
την πρωτοβουλία για την
αναθεώρηση των κανόνων
για τις κρατικές ενισχύσεις,
έχουν εισαχθεί σε όλα τα
προσφάτως αναθεωρημένα
κανονιστικά κείμενα για τον
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων: α) συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, β) ανάγκη για
κρατική παρέμβαση, γ) καταλληλότητα του μέτρου
ενίσχυσης, δ) δημιουργία
κινήτρων, ε) αναλογικότητα
της ενίσχυσης (ενίσχυση
στον ελάχιστο απαραίτητο
βαθμό), στ) αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνι-

σμό και τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και ζ)
διαφάνεια της ενίσχυσης.
Οι κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της ενέργειας θα θεωρούνται ότι
συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, εάν, βάσει
των παραπάνω κοινών αρχών αξιολόγησης, έχουν ως
αποτέλεσμα αυξημένη συμβολή στους περιβαλλοντικούς ή ενεργειακούς στόχους
της ΕΕ, χωρίς να αλλοιώνουν
τους όρους των συναλλαγών
κατά τρόπο που θα αντίκειται προς το κοινό συμφέρον.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη
(δημόσιες αρχές, πολίτες,
εταιρίες και οργανισμοί)
καλούνται να καταθέσουν
τις παρατηρήσεις τους επί
του Σχεδίου μέχρι τις 14.
02.2014. Το κείμενο του
Σχεδίου είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/
competition/
consultations/2013_state_aid_envir
onment/index_en.html

Διαβούλευση για το Σχέδιο νέου Κανονισμού της Επιτροπής για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον τομέα της αλιείας
Επιτροπή – διαβούλευση –
Κανονισμός – ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας – αλιεία
Στις 25.03.2013, ενόψει της
μεταρρύθμισης της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ),
καθώς και της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό
των κρατικών ενισχύσεων, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δημόσια διαβούλευση
σχετικά με την αναθεώρηση
των κανόνων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον
τομέα της αλιείας. Με βάση
τις απαντήσεις που έλαβε, η
Επιτροπή συνέταξε και δημοσίευσε προς τον σκοπό
νέας διαβούλευσης ένα
πρώτο σχέδιο του νέου Κα-

νονισμού, ο οποίος και θα
αντικαταστήσει τον ισχύοντα
Κανονισμό 875/2007.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό
875/2007, μια ενίσχυση
θεωρείται ότι δεν πληροί
όλα τα κριτήρια του άρθρου
107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, εάν η ενίσχυση δεν υπερβαίνει: α)
τις 30.000 ευρώ ανά δικαι-

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2013

ούχο επί περίοδο τριών οικονομικών ετών και β) οι de
minimis ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν ένα συνολικό
ποσό που καθορίζεται ανά
κράτος μέλος και αντιπροσωπεύει το 2,5 % της ετήσιας παραγωγής του αλιευτικού και γεωργικού τομέα.
Το σχέδιο του νέου Κανονισμού διατηρεί το ανώτατο

όριο των 30.000 ευρώ για
το ποσό των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας, που
μπορεί να λάβει μια μεμονωμένη επιχείρηση κατά τη
διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ετών. Ωστόσο,
θέτει υπό συζήτηση το ανώτατο σωρευτικό ποσό ενισχύσεων ανά κράτος μέλος,
προτείνοντας ποσοστά από
0,5 έως 2,5 %.
Τα

ενδιαφερόμενα

(δημόσιες αρχές, πολίτες
και οργανισμοί) καλούνται
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι και τις
21.02.2014, στην ακόλουθη
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/
maritimeaffairs_fisheries/
consultations/de-minimis
regulation/index_en.htm

μέρη

Νέος διαδικτυακός πίνακας αποτελεσμάτων για κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπή – κρατικές ενισχύσεις – πίνακας αποτελεσμάτων – χρηματοπιστωτικός
τομέας – εγγυήσεις
Η Επιτροπή δημοσίευσε,
στις 20.12.2013, τον νέο
διαδικτυακό πίνακα αποτελεσμάτων για τις κρατικές
ενισχύσεις, ο οποίος καταγράφει μία σημαντική μείωση
των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν υπό τη μορφή εγγυήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά τη διάρκεια
της κρίσης.
Πιο συγκεκριμένα, εγγυήσεις και άλλα μέτρα στήριξης της ρευστότητας στον
χρηματοπιστωτικό
τομέα
ανήλθαν στο υψηλότερο
ποσό των 906 δις το έτος
2009. Ωστόσο, η σταδιακή
αποκλιμάκωση της κρίσης
στην περιοχή της Ευρώπης

οδήγησε σε σημαντική μείωση των ανεξόφλητων εγγυήσεων, οι οποίες ισοδυναμούσαν το 2012 με 534.5 δις
ευρώ.
Οι τέσσερις χώρες, που χορήγησαν τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή στήριξη στις τράπεζες από το 2007 έως το
2013, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (82 δις ευρώ) , η Γερμανία (64 δις ευρώ) , η Ιρλανδία (63 δις ευρώ) και η
Ισπανία (60 δις ευρώ), οι
οποίες αθροιστικά αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου
των ενισχύσεων με αποδέκτες
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Οι τράπεζες που
έλαβαν την μεγαλύτερη ενίσχυση ήταν οι RBS (46 δις
ευρώ), Anglo Irish Bank (32
δις ευρώ) και Bankia (22
δις ευρώ). Δεδομένου ότι

μέρος των ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν
αρχίσει να αποπληρώνονται,
τα κράτη μέλη έχουν ήδη
αποκομίσει έσοδα ύψους
125 δις ευρώ από το τέλος
του 2012.
Αντίθετα με τη φθίνουσα
πορεία των ενισχύσεων στον
χρηματοπιστωτικό τομέα, οι
ενισχύσεις που χορηγούνται
για λόγους άλλους από την
οικονομική κρίση (με έμφαση στα μέτρα στήριξης
για την περιφερειακή ανάπτυξη, έρευνα και περιβαλλοντική προστασία) αυξήθηκαν κατά 3 δις ευρώ το
2012.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-131301_en.htm

Έγκριση ελληνικών μέτρων ενισχύσεων για επενδύσεις σε υποδομές
ηλεκτρικής ενέργειας – SA.36870, SA.36889, SA.36890, SA.36891,
SA.36892, SA.35975 και SA.37068
Επιτροπή – κρατική ενίσχυση – δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας – υποδομές – επέκταση – Αττική – Ανατολική Μακεδονία – Θράκη –
Πελοπόννησος – Κρήτη –
Άγιος Στέφανος – Νέα Χαλκηδόνα
Η Επιτροπή εξέδωσε στις
13.12.2013 και στις 18.12.

2013 επτά εγκριτικές αποφάσεις, με τις οποίες αποφάνθηκε ότι η παροχή χρηματοδότησης από το Ελληνικό κράτος, με σκοπό τη βελτίωση και την επέκταση του
εθνικού του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, είναι σύμφωνη με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Κα-

τά την Επιτροπή, οι προκείμενες ενισχύσεις κατατείνουν στη διασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασμού,
στην τόνωση του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας
και στη βελτίωση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ παράλληλα

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2013

συνάδουν με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ, χωρίς να οδηγούν σε αδικαιολόγητες
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.
Τα χρηματοδοτούμενα έργα
αφορούν: α) την εγκατάσταση μετρητικού συστήματος
στο σύστημα μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στην
Αττική (SA.36870), β) την
εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων για την κάλυψη αυξημένων
ηλεκτροδοτικών
αναγκών
στην
Αττική
(SA.36889), γ) την επέκταση
μιας γραμμής μεταφοράς
400 kV και την κατασκευή
νέου υποσταθμού υψηλής

τάσης στην Ανατολική Μακεδονία
και
Θράκη
(SA.36890), δ) την κατάσκευή νέου υποσταθμού
υψηλής τάσης στην Αττική
(SA.36891), ε) την κατάσκευή νέου υποσταθμού
υψηλής τάσης στην Πελοπόννησο (SA.36892), στ) την
παροχή και εγκατάσταση
υπόγειων καλωδίων στην
Κρήτη (SA.35975) και ζ) την
κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς μεταξύ των
περιοχών Άγιος Στέφανος
και Νέα Χαλκηδόνα στην
Αττική (SA.37068).
Το συνολικό επενδυτικό κόστος για τα ανωτέρω επτά
έργα ανέρχεται στα 112
εκατ. ευρώ. Το συνολικό

ύψος της κρατικής ενίσχυσης, που θα χορηγηθεί από
εθνικούς πόρους και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ,
είναι 36 εκατ. ευρώ.
Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές
των αποφάσεων θα δημοσιευθούν με αριθμούς υπόθεσης SA.36870, SA.36889,
SA.36890,
SA.36891,
SA.36892, SA.35975 και
SA.37068 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν θέματα εμπιστευτικών στοιχείων.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-131278_el.htm

Έγκριση ενισχύσεων στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης
ελληνικών αυτοκινητόδρομων – SA.36877, SA.36878, SA.36893
και SA.36894
Επιτροπή – κρατική ενίσχυση – ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι – συμβάσεις παραχώρησης – Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. – Ολύμπια
Οδός Α.Ε. – Κοινοπραξία Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής
Ελλάδος – Νέα Οδός Α.Ε.
Οι επίμαχες συμβάσεις παραχώρησης των τεσσάρων
έργων για την κατασκευή
και εκμετάλλευση ελληνικών
αυτοκινητόδρομων
είχαν
αρχικά υπογραφεί το έτος
2007 και κρίθηκαν από την
Επιτροπή ότι είναι συμβατές
με τους κανόνες της ΕΕ για
τις κρατικές ενισχύσεις. Εν
συνεχεία, λόγω της δυσμενούς μεταβολής των οικονομικών συνθηκών, η οποία
επέφερε δραστικές μειώσεις στη χρηματοδότηση
των έργων, το ελληνικό κράτος χορήγησε ενισχύσεις
υπέρ των αναδόχων εταιρειών, ώστε τα έργα αυτά να
καταστούν βιώσιμα, και κοινοποίησε μία σειρά μέτρων

ενίσχυσης στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή εξέδωσε, στις
13.12.2013 και στις 18.12.
2013, τέσσερις αποφάσεις
περί μη προβολής αντιρρήσεων, με τις οποίες ενέκρινε
την παροχή κρατικής χρηματοδότησης με αποδέκτες
τις αναδόχους κατασκευαστικές εταιρείες Αυτοκινητόδρομος
Αιγαίου
Α.Ε.
(SA.36877), Ολύμπια Οδός
Α.Ε. (SA.36878), Κοινοπραξία Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής
Ελλάδος
(SA.
36893) και Νέα Οδός Α.Ε.
(SA.36894). Τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού
κενού των τεσσάρων έργων
συνίστανται:
- πρώτον, στην καταβολή
αποζημιώσεων στις αναδόχους εταιρείες, επειδή το
ελληνικό κράτος παραβίασε
τη συμβατική του υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαρκή
λειτουργία εργοταξίων, καθώς τα έργα είχαν διακοπεί

από τον Ιούνιο 2011. Κατά
την Επιτροπή, η αποζημίωση
δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, στο μέτρο που η χορήγησή της υπαγορεύεται από
συμβατικές
υποχρεώσεις
του κράτους έναντι των αναδόχων εταιρειών δυνάμει
της συμφωνίας παραχώρησης των έργων,
- δεύτερον, στη χορήγηση
παράτασης τριών χρόνων
για την ολοκλήρωση μέρους
των έργων (μόνο για τις εταιρίες Ολύμπια Οδός Α.Ε. και
Κοινοπραξία
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος),
για την οποία η Επιτροπή
αποφάσισε ότι δεν απονέμει
κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα στους δικαιούχους,
δεδομένου ότι η καθυστερημένη ολοκλήρωση του έργου
συνεπάγεται απώλεια εσόδων τους,
- τρίτον, στη συμπληρωματική χρηματοδοτική συνεισφορά του κράτους με κεφάλαια από εθνικούς πό-
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ρους, τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και

στο ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης ενός διευρωπαϊκού
δικτύου μεταφοράς, σύμφωνα με την Απόφαση 661/
2010/ΕΕ.

- τέταρτον, στην παραίτηση
του κράτους από το δικαίωμά του να εισπράττει μέρος
των εσόδων από τη λειτουργία των διοδίων, εφόσον τα
συνολικά έσοδα δεν επαρκούν, για να καλύψουν τα
έξοδα των αναδόχων εταιρειών και να εξασφαλίσουν
ένα εύλογο κέρδος.

Το συνολικό ποσό κρατικής
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο-ανάδοχο εταιρεία ανέρχεται σε 1.630 εκατ.
ευρώ για την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (SA.
36877), 3.590,2 εκατ. ευρώ
για την Ολύμπια Οδός Α.Ε.
(SA.36878), 1.528,5 εκατ.
ευρώ για την Κοινοπραξία
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (SA.36893)
και 2.657,5 εκατ. ευρώ για
τη Νέα Οδός Α.Ε. (SA.
36894).

Σχετικά με τα δύο τελευταία
μέτρα, η Επιτροπή έκρινε
ότι προωθούν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών
δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών και, άρα, αποτελούν
συμβιβάσιμες
κρατικές ενισχύσεις βάσει
του άρθρου 107 παρ. 3 στχ.
γ΄ ΣΛΕΕ, διότι εντάσσονται

Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές
των αποφάσεων θα δημοσιευθούν με αριθμούς υπόθεσης SA.36877, SA.36878,
SA.36893 και SA.36894

στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται
στον δικτυακό τόπο της ΓΔ
Ανταγωνισμού, αφού προηγουμένως διευθετηθούν τυχόν θέματα εμπιστευτικών
στοιχείων.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36877
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36878
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36893
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36894

Έγκριση ελληνικού μέτρου ενίσχυσης για την κατασκευή σχολικών
μονάδων – SA.37168
Επιτροπή – κρατική ενίσχυση – σχολικά κτίρια – κατασκευή – Αττική
Η Επιτροπή στις 18.12.
2013 εξέδωσε απόφαση, με
την οποία αποφάσισε να
μην προβάλει αντιρρήσεις
σε σχέση με ένα ελληνικό
μέτρο ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, το μέτρο, το οποίο
προβλέπεται να υλοποιηθεί
μέσω του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος JESSICA, χορηγεί δάνεια με ευνοϊκούς
όρους για την κατασκευή
σχολικών μονάδων σε όλο το
νομό Αττικής.
Η Επιτροπή έκρινε ότι το
μέτρο είναι σύμφωνο με το
άρθρο 107 παρ. 3 γ’ ΣΛΕΕ
και, άρα, είναι συμβατό με
την εσωτερική αγορά.

της απόφασης θα δημοσιευθεί στο μητρώο κρατικών
ενισχύσεων του διαδικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού, μόλις διευθετηθούν
τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_37168

Η μη εμπιστευτική εκδοχή

Η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή κρατικής χρηματοδότησης για το
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς − SA.36581
Επιτροπή – αρχαιολογικό
μουσείο – Μεσσαρά – κατασκευή
Η Επιτροπή εξέδωσε στις
06.11.2013 απόφαση, με
την οποία έκρινε ότι η παροχή κρατικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του
έργου κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου της

Μεσσαράς στο Ηράκλειο
Κρήτης δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια
του άρθρου 107 παρ. 1
ΣΛΕΕ.

σκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.
36581 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρί-

http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
case_details.cfm?
proc_code=3_SA_36581
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Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για την πρόσληψη ατόμων σε
μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική θέση από εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα – SA.37208
Ελλάδα – καθεστώς ενισχύσεων – ΟΑΕΔ – άτομα σε
μειονεκτική θέση – πρόσληψη – επιχορήγηση
Δημοσιεύθηκε στις 08.11.
2013 στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C 323/65)
ελληνικό καθεστώς ενίσχυσης, βάσει του άρθρου 40
του Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού
(Κανονισμός
800/2008). Το καθεστώς
τιτλοφορείται «Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την πρόσληψη ατόμων
σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση» και στόχος

του είναι η δημιουργία
1.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους
απασχόλησης, με την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και σε πολύ μειονεκτική
θέση από ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Το καθεστώς συνίσταται σε
άμεσες επιχορηγήσεις και η
συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατ.
ευρώ. Από αυτά, ποσό 6,8
εκατ. ευρώ θα χρηματοδο-

τηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (συγκεκριμένα, από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. Το καθεστώς
έχει διάρκεια από 01.
07.2013 μέχρι και 30.
09.2014 και χορηγούσα
αρχή είναι ο Οργανισμός
Απασχόλησης
Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:323:0048:0
073:EL:PDF

Νέα παράταση κυπριακού καθεστώτος ενισχύσεων για τις
Τράπεζες – SA.37870
Επιτροπή – καθεστώς ενισχύσεων – Κύπρος – πιστωτικά ιδρύματα - παράταση
Στις 18.12.2013 η Επιτροπή
εξέδωσε απόφαση περί μη
προβολής αντιρρήσεων για
τρίτη παράταση του προσωρινού καθεστώτος στήριξης
των κυπριακών πιστωτικών
ιδρυμάτων μέχρι τις 30.06.
2014.
Το εν λόγω καθεστώς είχε
εγκριθεί αρχικά την 06.
11.2012 και κατόπιν παρα-

τάθηκε άλλες δύο φορές
(την 22.01.2013 και την
25.07.2013), με σκοπό να
διευκολύνει την πρόσβαση
των επιλέξιμων πιστωτικών
ιδρυμάτων σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση και,
συνακόλουθα, να συμβάλει
στη διατήρηση της σταθερότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου.

37870 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, που βρίσκεται στον δικτυακό τόπο
της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού
διευθετηθούν προηγουμένως τυχόν ζητήματα απορρήτου.
http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/
index.cfm?
fuseaction=dsp_result

Η μη εμπιστευτική εκδοχή
της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.

Κατάλογος της Επιτροπής με τα εθνικά μέτρα κατά τη διάρκεια
της χρηματοπιστωτικής κρίσης
Επιτροπή – κατάλογος –
κράτη μέλη – χρηματοπιστωτική κρίση – απόφαση –
επίσημη διαδικασία έρευνας
Στις 13.12.2013 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της
Επιτροπής κατάλογος με τα
μέτρα που έχουν λάβει τα

κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής
και οικονομικής κρίσης. Ο
κατάλογος περιέχει όλα τα
μέτρα τα οποία έχουν εξεταστεί από την Επιτροπή και
επί των οποίων αυτή έχει
ήδη εκδώσει αποφάσεις,
καθώς και μέτρα κατά των

οποίων αυτή τη στιγμή διεξάγεται επίσημη διαδικασία
έρευνας. Ο κατάλογος είναι
ενημερωμένος έως την 13.
12.2013.
http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-131147_en.htm
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Επιτόκια αναφοράς, προεξόφλησης και ανάκτησης – Δεκέμβριος
2013
επιτόκια – αναφορά – προεξόφληση – ανάκτηση – Δεκέμβριος 2013
Στις 28.11.2013 η Επιτροπή
δημοσίευσε στην Επίσημη
Εφημερίδα (ΕΕ 2013 C
347/05) τα τρέχοντα επιτό-

κια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για
τα 28 κράτη μέλη, που ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου
2013. Ειδικά για την Ελλάδα,
το τρέχον επιτόκιο ανέρχεται
σε ποσοστό 0,56 %.

http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2013:347:0005:00
05:EL:PDF

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΔΕΕ C-560/12 P, 07.11.
2013, Wam Industriale
SpA/Επιτροπή,
ΔΕΕ
C587/12 P, 07.11.2013,
Ιταλία/Επιτροπή

διαταγή παροχής πληροφοριών – κατάλληλη προθεσμία – υποχρέωση αιτιολόγησης

Λέξεις κλειδιά

Η Επιτροπή, προκειμένου να
εκτιμήσει κατά πόσον συντρέχει περίπτωση υπεραντιστάθμισης της Deutsche
Post, ορθά ζήτησε την υποβολή των οικονομικών στοιχείων που αφορούσαν το
συνολικό χρονικό διάστημα
παροχής της δημόσιας υπηρεσίας που της είχε ανατεθεί, και όχι μόνον εκείνων
που σχετίζονταν με την περίοδο καταβολής της αντιστάθμισης

αίτηση αναίρεσης – κρατικές ενισχύσεις – εγκατάσταση μιας εταιρίας σε ορισμένες τρίτες χώρες – δάνεια
με μειωμένο επιτόκιο – απόφαση που κηρύσσει την ενίσχυση εν μέρει ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά
και διατάσσει την ανάκτησή
της – απόφαση που ελήφθη
μετά την ακύρωση από το
Δικαστήριο της αρχικής απόφασης σχετικά με την ίδια
διαδικασία

Νομικό ζήτημα

Νομικό ζήτημα
Για την έκδοση νέας απόφασης ανάκτησης, μετά τη
δικαστική ακύρωση της αρχικής λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, η Επιτροπή δεν
είναι υποχρεωμένη να διεξαγάγει εκ νέου επίσημη
διαδικασία έρευνας

T‑570/08 RENV,
2013,
Deutsche
Επιτροπή

12.11.
Post/

Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – ταχυδρομικές υπηρεσίες –

ΓεΔΕΕ Τ-499/10, 12.11.
2013, ΜΟL/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – συμφωνία μεταξύ του Ουγγρικού Δημοσίου και της εταιρίας πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου MOL σχετικά με
τα μεταλλευτικά τέλη για την
εξόρυξη υδρογονανθράκων
– μεταγενέστερη τροποποίηση του νομικού καθεστώτος
των τελών – απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασύμβατη με την εσωτερική
αγορά – επιλεκτικός χαρακτήρας

Νομικό ζήτημα
Εφόσον τα κριτήρια, τα οποία θέτει ο νόμος περί εκμεταλλεύσεως
ορυχείων/
μεταλλείων, είναι αντικειμενικά και εφαρμοστέα για
κάθε δυνητικά ενδιαφερόμενο επιχειρηματία που τα
πληροί, δεν μπορεί να γίνει
δεκτό ότι η συμφωνία κράτους με εταιρεία στο πλαίσιο
του νόμου αυτού έχει επιλεκτικό χαρακτήρα.

ΔΕΕ C‑284/12, 21.11.
2013, Deutsche Lufthansa
Λέξεις κλειδιά
κρατικές ενισχύσεις – απόφαση κινήσεως της επίσημης διαδικασίας έρευνας
για πλεονεκτήματα που χορηγούνται σε αεροπορική
εταιρία χαμηλού κόστους –
υποχρέωσης συμμόρφωσης
των εθνικών δικαστηρίων
προς την εκτίμηση της Επιτροπής για την ύπαρξη ενισχύσεως
Νομικό ζήτημα
Η εκτίμηση της Επιτροπής
για την ύπαρξη κρατικής
ενίσχυσης, που διατυπώνεται στην απόφαση κίνησης
επίσημης
διαδικασίας
έρευνας, δεσμεύει το εθνικό
δικαστήριο κατά την κρίση
του σχετικά με τον χαρακτη-
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ρισμό του επίμαχου μέτρου
ως κρατικής ενίσχυσης

ΔΕΕ C-111/10, C-117/10,
C-118/10 και C-121/10,
04.12.2013, Επιτροπή/Συμβούλιο
Λέξεις κλειδιά
προσφυγή ακυρώσεως –
κρατικές
ενισχύσεις
–
άρθρο 108, παράγραφοι 1
και 2, ΣΛΕΕ –ενίσχυση χορηγηθείσα από τη Δημοκρατία
της Λιθουανίας, Πολωνίας,
Λετονίας, Ουγγαρίας για την
αγορά γεωργικών γαιών –
αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – υφιστάμενο καθεστώς
ενισχύσεων – προσχώρηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση –
ενίσχυση χορηγηθείσα πριν
από την προσχώρηση – κατάλληλα μέτρα – άρρηκτος
χαρακτήρας των δύο κάθεστώτων ενισχύσεων – μεταβολή των περιστάσεων –
εξαιρετικές περιστάσεις –
οικονομική κρίση – πρόδηλη
πλάνη εκτιμήσεως – αρχή
της αναλογικότητας
Νομικό ζήτημα
Το Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να εγκρίνει νέο καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με
υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων που τροποποιήθηκε από κράτος μέλος κατόπιν αποδοχής των προτάσεων της Επιτροπής για κατάλληλα μέτρα, παρά μόνον
εάν προκύψουν, μεταγενεστέρως των εν λόγω προτάσεων, νέες περιστάσεις

ΔΕΕ C-272/12 P,10.12.
2013, Επιτροπή/Ιρλανδία
Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – κρατι-

κές ενισχύσεις – απαλλαγή
από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών – καθήκον του δικαστή
– λόγος που λαμβάνεται
υπόψη αυτεπαγγέλτως από
τον δικαστή της Ένωσης –
σχέση μεταξύ φορολογικής
εναρμονίσεως και ελέγχου
των κρατικών ενισχύσεων –
αντίστοιχες
αρμοδιότητες
του Συμβουλίου και της Επιτροπής – αρχή της ασφάλειας δικαίου – τεκμήριο νομιμότητας των πράξεων της
Ένωσης
Νομικό ζήτημα
Η παροχή της σύμφωνης
γνώμης της Επιτροπής κατά
την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων του Συμβουλίου
σχετικών με την απαλλαγή ή
μείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης δεν αναιρεί
την πάγια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και δεν
εμποδίζει την Επιτροπή από
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 108
ΣΛΕΕ

ΔΕΕ C-411/12,12.12.2013,
Επιτροπή/Ιταλία
Λέξεις κλειδιά
παράβαση κράτους μέλους
– κρατικές ενισχύσεις – απόφαση της Επιτροπής με
την οποία διατάσσεται η
ανάκτηση ενισχύσεως – μη
εκτέλεση – προνομιακή τιμή
ηλεκτρικού ρεύματος – απόφαση 2011/746/ΕΕ – ενισχύσεις συμβατές με την
εσωτερική αγορά – ανάκτηση – παράλειψη συμμόρφωσης με την ταχθείσα προθεσμία
Νομικό ζήτημα
Κάθε κράτος μέλος υπέχει
απόλυτη υποχρέωση να
συμμορφώνεται με τις ταχθείσες στην απόφαση α-

νάκτησης προθεσμίες, μη
δυνάμενο να επικαλεστεί
είτε παραβίαση της αυτονομίας του κατά τη λήψη των
προς ανάκτηση μέτρων είτε
έλλειψη συνεργασίας εκ
μέρους της Επιτροπής ως
εξαιρετικούς λόγους, εφόσον υπερέβη τις υπαγορευόμενες χρονικές προθεσμίες

ΔΕΕ C-262/12, 19.12.2013,
Vent De Colère κ.λπ.
Λέξεις κλειδιά
προδικαστική παραπομπή –
κρατική ενίσχυση – περιεχόμενο της έννοιας “παρέμβαση του κράτους” ή “παρέμβαση με κρατικούς πόρους” – ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται από αιολική
ενέργεια – υποχρέωση αγοράς σε τιμή ανώτερη της
αγοραίας τιμής – πλήρης
αντιστάθμιση – εισφορές
που οφείλουν οι τελικοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
Νομικό ζήτημα
Ο μηχανισμός αντισταθμίσεως του επιπλέον κόστους
των διανομέων ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω εισφορών
του τελικού καταναλωτή, το
οποίο προκύπτει από την
υποχρέωση για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, λογίζεται ως «χρηματοδότηση με κρατικούς
πόρους»

ΔΕΕ C-274/12 P, 19.12.
2013, Telefónica/Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
αίτηση αναιρέσεως – προσφυγή ακυρώσεως – άρθρο
263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ
– δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής – ενεργητική νομι-

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2013

μοποίηση – φυσικά ή νομικά
πρόσωπα – πράξη που τα
αφορά ατομικά – κανονιστική πράξη που δεν περιλαμβάνει εκτελεστικά μέτρα –
απόφαση που κηρύσσει ένα
καθεστώς ενισχύσεων ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά
– δικαίωμα αποτελεσματι-

κής δικαστικής προστασίας
Νομικό ζήτημα
Η απόφαση ανάκτησης ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης δεν υπάγεται στην
κατηγορία
«κανονιστικών
πράξεων που δεν περιλαμ-

βάνουν εκτελεστικά μέτρα».
Για να υπάρχει ατομικό συμφέρον προσβολής της με
προσφυγή ακυρώσεως, ο
προσφεύγων πρέπει να είναι
πραγματικός αποδέκτης της
απόφασης ανάκτησης, χωρίς να αρκεί η ιδιότητα του
ως δικαιούχου
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Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή,
που παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και σε όλους τους δημόσιους φο-

ρείς νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι
νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή
συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο
στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστροφής των παράνομων ενισχύσεων.

Δημόσιες Συμβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις & αγορά
Η νομική επιθεώρηση
ΔηΣΚΕ & αγορά για το
έτος 2013 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 από
στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στην διεύθυνση
diske@cieel.gr

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 551 02 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 486947, Fax: 2310 476105
e-mail: moke@cieel.gr
http://moke.cieel.gr

