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Ημερίδα με θέμα:
«Εκσυγχρονισμός του
κανονιστικού πλαισίου
των Κρατικών Ενισχύσεων – Προκλήσεις
για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση»
Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την
Ευρώπη (COM (2014)
903 τελικό)
Διαβούλευση ως προς
Σχέδιο Κατευθυντηρίων Γραμμών της
Επιτροπής για τον
τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας
Έρευνα της Επιτροπής
για τις φορολογικές
πρακτικές των κρατών μελών της ΕΕ
Πρόσφατη νομολογία
ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για
κρατικές ενισχύσεις

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
2014 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία, από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ),
τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΜοΚΕ/
ΚΔΕΟΔ) και το Ελληνικό
Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ), ημερίδα με
θέμα «Εκσυγχρονισμός του
κανονιστικού πλαισίου των
Κρατικών Ενισχύσεων –
Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση».
Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,
συμμετείχαν ως εισηγητές
στελέχη και εμπειρογνώμονες από την ΚεΜΚΕ, τη
ΜοΚΕ και το ΕΙΚΕ, από τον
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
την ακαδημαϊκή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από
την
EFTA
Surveillance
Authority, οι οποίοι ανέλυσαν τους νέους κανόνες
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και τα ειδικά ζητήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν
κατά την εφαρμογή τους.
Συγκεκριμένα, η πρωινή
συνεδρία ήταν αφιερωμένη

στο νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για τις
κρατικές
ενισχύσεις.
Αφού
παρουσιάσθηκαν οι βασικές πτυχές
της μεταρρύθμισης,
έλαβε χώρα ανάλυση των
κοινών αρχών αξιολόγησης
της συμβατότητας των κρατικών ενισχύσεων, καθώς
και της αναθεώρησης των
Κατευθυντηρίων Γραμμών.
Κεντρικό άξονα αποτέλεσε
επιπλέον ο νέος Γενικός
Απαλλακτικός Κανονισμός
(ΓΑΚ). Ειδικότερα, παρουσιάσθηκαν οι κοινές διατάξεις του κεφαλαίου Ι του
ΓΑΚ και οι κανόνες για τις
κρατικές ενισχύσεις για
ενέργεια και περιβάλλον.
Στην απογευματινή συνεδρία, έμφαση δόθηκε σε
ζητήματα ερμηνείας και
εφαρμογής των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων. Παρουσιάσθηκαν ειδικά θέματα που άπτονται της
έννοιας των κρατικών ενισχύσεων, όπως είναι η φορολογική
επιλεκτικότητα
και έγινε αναφορά στις δημόσιες συμβάσεις ως με-

σου διασφάλισης της απουσίας ενίσχυσης. Στον επόμενο κύκλο εισηγήσεων, το
ενδιαφέρον των ομιλητών
επικεντρώθηκε σε ορισμένα
διαδικαστικά θέματα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων. Βασικά ζητήματα που
αναπτύχθηκαν ήταν η άμυνα κατά της απόφασης ανάκτησης ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και
η εφαρμογή των κανόνων
των κρατικών ενισχύσεων
από τα εθνικά δικαστήρια.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε
με συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης, που επικεντρώθηκε στην πολιτική των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα και την ανάλυση επίκαιρων προβληματισμών.
Οι εισηγήσεις της ημερίδας
θα περιληφθούν σε ειδική
έκδοση που θα δημοσιευθεί
προσεχώς.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (COM (2014) 903 τελικό)
Ανακοίνωση – Επενδυτικό
Σχέδιο – Ευρώπη – Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό
Σχέδιο, ύψους 315 δισ. ευρώ, με στόχο την τόνωση
των επενδύσεων για τη στήριξη της απασχόλησης και
της ανάπτυξης σε όλη την
Ευρώπη. Το Επενδυτικό Σχέδιο της Επιτροπής εστιάζει
στην ευέλικτη χρήση των
δημόσιων κονδυλίων και
στην εξυπνότερη χρήση των
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων και έχει ως
στόχο να κινητοποιήσει μεχρι και 315 δισ. ευρώ σε
πρόσθετες δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις κατά
την επόμενη τριετία.
Το Επενδυτικό Σχέδιο για
την Ευρώπη θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο
και στηρίζεται στους παρακάτω τρείς άξονες:
α) τη δημιουργία ενός νέου
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
το οποίο θα στηρίζεται σε

μια εγγύηση 16 δισ. ευρώ
από τον προϋπολογισμό της
ΕΕ. Το Ταμείο θα πρέπει να
εστιάζει στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, όπως οι ευρυζωνικές
επικοινωνίες, η ενέργεια και
οι μεταφορές· η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία· οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και η ενεργειακή
απόδοση. Υπεύθυνη για τη
διαχείριση του Ταμείου θα
είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Εφόσον
ληφθούν όλα τα σχετικά
μέτρα, το νέο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αναμένεται να αρχίσει
να λειτουργεί μέχρι τα μέσα
του 2015.
β) στην ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών, ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι πρόσθετες επενδύσεις που πραγματοποιούνται θα χρηματοδοτήσουν βιώσιμα έργα που
έχουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της
αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή σκοπεύει να δημιουργήσει έναν διαφανή δίαυλο επενδυτικών έργων με
ευρωπαϊκή σημασία, καθώς

και έναν ενιαίο «κόμβο επενδυτικών συμβουλών» ο οποίος θα παρέχει τεχνική
στήριξη σε όλα τα επίπεδα
για την ανάπτυξη έργων σε
ολόκληρη την ΕΕ.
γ) τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας, με
στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο
ελκυστική για επενδύσεις
μέσω της άρσης των εμποδίων για επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και της
περαιτέρω ενίσχυσης της
ενιαίας αγοράς. Προς τον
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα
προτείνει, τον Δεκέμβριο
του 2014, στο πλαίσιο του
προγράμματος
εργασίας
της για το 2015, έναν κατάλογο πρωταρχικών πρωτοβουλιών που συνδέονται
ειδικά με το Επενδυτικό Σχέδιο.
Το κείμενο του Επενδυτικού
Σχεδίου είναι διαθέσιμο
στην ακόλουθη ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EL/TXT/
PDF/?
uri=CELEX:52014DC0903&
from=EN

Διαβούλευση ως προς Σχέδιο Κατευθυντηρίων Γραμμών της Επιτροπής για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
διαβούλευση – Κατευθυντήριες Γραμμές – αλιεία –
υδατοκαλλιέργεια
Στις 21.11.2014 ξεκίνησε
διαβούλευση σχετικά με
Σχέδιο
Κατευθυντηρίων
Γραμμών της Επιτροπής για
την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις Κατευθυν-

τήριες Γραμμές του 2008
για τον εν λόγω τομέα.

άρθρου 107 παρ. 2 ή του
άρθρου 107 παρ. 3 ΣΛΕΕ.

Οι νέες Κατευθυντήριες
Γραμμές προβλέπουν τις
αρχές που θα εφαρμόζει η
Επιτροπή, προκειμένου να
αξιολογήσει κατά πόσον οι
ενισχύσεις στον τομέα της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά βάσει του

Οι κρατικές ενισχύσεις στον
τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής
πολιτικής (ΚΑλΠ). Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η
Ένωση παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα της
αλιείας και της υδατοκαλλι-
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έργειας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η Επιτροπή
θεωρεί ότι θα πρέπει να
υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ της πολιτικής της
για τον έλεγχο των κρατικών
ενισχύσεων και της στήριξης
που χορηγείται στο πλαίσιο
της ΚΑλΠ. Κατά συνέπεια, η
χρήση κρατικών ενισχύσεων
δικαιολογείται, μόνον εάν
συνάδει με τους στόχους
της ΚΑλΠ. Επομένως, όταν η
Επιτροπή θα εφαρμόζει και
θα ερμηνεύει τους κανόνες
των νέων Κατευθυντήριων
Γραμμών, θα λαμβάνει υπόψη τους κανόνες της ΚΑλΠ.
Επιπλέον, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές θα ενσωματώσουν τις επτά κοινές αρχές αξιολόγησης που θε-

σπίστηκαν στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων
και ειδικότερα: α) τη συμβολή στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου
κοινού ενδιαφέροντος, β)
την ανάγκη κρατικής παρέμβασης, γ) την καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης, δ)
την παροχή κινήτρου, ε) την
αναλογικότητα της ενίσχυσης στ) την αποφυγή αδικαιολόγητων
αρνητικών
επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές
μεταξύ των κρατών μελών
και ζ) τη διαφάνεια.
Η Επιτροπή αναμένεται να
εφαρμόσει τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
αξιολόγηση όλων των ενισχύσεων που θα χορηγη-

θούν από την 1η Απριλίου
2015 και μετά.
Οι δημόσιες αρχές, πολίτες,
επιχειρήσεις και οργανισμοί
που έχουν ενδιαφέρον για
τις κρατικές ενισχύσεις καλούνται από την Επιτροπή
να συνεισφέρουν σε αυτή τη
διαβούλευση μέχρι τις 20.
01.2015.
Το κείμενο του Σχεδίου των
Κατευθυντηρίων Γραμμών
είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/
maritimeaffairs_fisheries/
consultations/state-aidguidelines/doc/
consultationdocument_el.pdf

Έρευνα της Επιτροπής για τις φορολογικές πρακτικές των κρατών
μελών της ΕΕ
Επιτροπή – κράτη μέλη –
φορολογικές πρακτικές –
διαφάνεια
Τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή κίνησε διεξοδική
έρευνα, με σκοπό να εξετάσει κατά πόσον οι φορολογικές πρακτικές συγκεκριμένων κρατών μελών συνάδουν με τους κανόνες της
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Στις 17.12.2014, η
Επιτροπή αποφάσισε να
επεκτείνει την εν λόγω
έρευνα στο σύνολο των κρατών μελών, ζητώντας από

αυτά πληροφορίες για τις
αποφάσεις που εξέδωσαν οι
εθνικές φορολογικές αρχές
κατά την περίοδο μεταξύ
2010 και 2013.
Η έρευνα αυτή συμβαδίζει
πλήρως με τις πρόσφατες
εκκλήσεις για μεγαλύτερη
διαφάνεια στον τομέα των
εθνικών φορολογικών πρακτικών και, ειδικότερα, με
την πρόταση της Επιτροπής
για επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να ενισχύσουν τις
προσπάθειες της Επιτροπής
για την επικράτηση ενός
υγιούς φορολογικού ανταγωνισμού εντός της ΕΕ.
http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-142742_en.htm
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Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις
ΓεΔΕΕ T‑362/10, 05.11.
2014, Vtesse Networks/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
εγκατάσταση δικτύων ευρείας ζώνης τελευταίας γενιάς
— Κορνουάλη — Νήσοι Scilly
— δεν θίγεται ουσιωδώς η
ανταγωνιστική θέση — ενεργητική νομιμοποίηση — διαδικαστικά δικαιώματα — εν
μέρει απαράδεκτο — κίνηση
της επίσημης διαδικασίας
έρευνας
Νομικό ζήτημα
Ανταγωνιστής
δικαιούχου
ενίσχυσης, που εγκρίθηκε
με απόφαση της Επιτροπής,
δεν μπορεί, κατόπιν προσφυγής, να αμφισβητήσει
ευθέως τη βασιμότητα της
κρίσης της Επιτροπής, διότι
δεν απέδειξε ότι η θέση του
στην αγορά θίγεται ουσιωδώς

ΓεΔΕΕ T‑399/11, 07.11.
2014, Banco Santander και
Santusa Holding/Επιτροπή
ΓεΔΕΕ Τ-219/10, 07.11.
2014, Autogrill España/
Επιτροπή

κτικό, εφόσον εφαρμόζεται
στο σύνολο των εγκατεστημένων στο εθνικό έδαφος
επιχειρήσεων

ΓεΔΕΕ
2014,
τροπή

Τ-512/11, 25.11.
Ryanair Ltd/Επι-

Λέξεις κλειδιά
ιρλανδικός φόρος επί των
αερομεταφορών — εξαίρεση
για μετεπιβιβαζόμενους και
διερχόμενους επιβάτες — μη
ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης
— μη κίνηση της επίσημης
διαδικασίας έρευνας — σοβαρές δυσχέρειες — διαδικαστικά δικαιώματα ενδιαφερομένων μερών

σία του περιβάλλοντος
Νομικό ζήτημα
Κατά την εξέταση της συμβατότητας μέτρου ενίσχυσης που δεν επιδιώκει περιβαλλοντικό σκοπό, η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τους κανόνες
της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος,
παρά μόνον τους κανόνες
που αποσκοπούν στην προστασία της εσωτερικής αγοράς

ΓεΔΕΕ Τ-140/13, 09.12.
2014, Netherlands Maritime Technology Association/Επιτροπή

Νομικό ζήτημα

Λέξεις κλειδιά

Η υπερβολική διάρκεια της
προκαταρκτικής εξέτασης
ενός μέτρου ενίσχυσης (24
μήνες), καθώς και η ύπαρξη
σοβαρών αντιφάσεων στην
απόφαση της Επιτροπής,
που διαπιστώνει τη μη επιλεκτικότητα του μέτρου,
αποδεικνύουν την ύπαρξη
σοβαρών δυσχερειών, που
καθιστούν υποχρεωτική την
κίνηση επίσημης διαδικασίας έρευνας

ισπανικό φορολογικό κάθεστώς για την πρόωρη απόσβεση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης — απόφαση περί μη
ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης — μη κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας —
σοβαρές δυσχέρειες — περιστάσεις και διάρκεια της
προκαταρκτικής
διαδικασίας έρευνας

Λέξεις κλειδιά

Νομικό ζήτημα

φόρος εταιριών — απόσβεση
υπεραξίας — απόκτηση μεριδίων — έννοια της κρατικής
ενισχύσεως — επιλεκτικός
χαρακτήρας — προσδιορισμός κατηγορίας επιχειρήσεων οι οποίες ευνοούνται
από το μέτρο — παράβαση
του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ

Καταγγελίες τρίτων μερών
στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης μέτρου αποτελούν ένδειξη σοβαρών δυσχερειών,
μόνον όταν συνοδεύονται
από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κοινοποιούμενο μέτρο είναι ασυμβίβαστο
με την εσωτερική αγορά

Νομικό ζήτημα
Φορολογικό μέτρο ενίσχυσης, που εισάγει παρέκκλιση από το κοινό φορολογικό
καθεστώς, δεν είναι επιλε-

ΓεΔΕΕ T‑57/11, 03.12.
2014, Castelnou Energía/
Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
ενέργεια από εγχώριο ανθρακα — μηχανισμός προσφυγής σε υπηρεσίες κατά
προτεραιότητα — παραδεκτό
— σοβαρές δυσχέρειες —
Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος — ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια — προστα-

ΓεΔΕΕ Τ-251/11, 11.12.
2014, Δημοκρατία της Αυ-
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στρίας/ Επιτροπή
Λέξεις κλειδιά
ηλεκτρική ενέργεια — ενίσχυση υπέρ ενεργοβόρων
επιχειρήσεων — Αυστριακός νόμος περί πράσινης
ηλεκτρικής ενέργειας —
απόφαση κηρύσσουσα την
ενίσχυση ασύμβατη προς
την εσωτερική αγορά
Νομικό ζήτημα
Μερική απαλλαγή από την
υποχρέωση αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας
για ενεργοβόρες επιχειρήσεις, βάσει ειδικού νομοθετικού καθεστώτος, συνιστά

ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση

διαταραχής της οικονομίας
κράτους μέλους — διάσωση
και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων —
οικονομική κρίση — δικαιολογημένη εμπιστοσύνη

ΓεΔΕΕ T-487/11, 12.12.
2014, Banco Privado Portugues SA και Massa Insolvente do Banco Privado
Portugues
SA
(εκπρόσωπος της πτωχευτικής
περιουσίας)/Επιτροπή

Νομικό ζήτημα

Λέξεις κλειδιά
κρατική εγγύηση σε τραπεζικό δάνειο — χρηματοπιστωτικός τομέας – ενίσχυση για την άρση σοβαρής

Μέτρο ενίσχυσης που εγκρίθηκε προσωρινά υπό
όρους και συνίσταται σε
παροχή κρατικής εγγύησης
σε προβληματικό πιστωτικό
ίδρυμα για σύναψη δανείου, παρατάθηκε δε, χωρίς
να κοινοποιηθεί και χωρίς
να έχουν τηρηθεί οι όροι
της εγκριτικής απόφασης
της Επιτροπής, πρέπει να
ανακτηθεί

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2014

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 2014 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

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)
Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 551 02 Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 486947, Fax: 2310 476105
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