
 

 

Έγκριση τροποποιήσεων στον ελληνικό χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων — SA.46230 

περιφερειακές ενότητες Δυ-

τικής Αττικής, «Πειραιά, Νή-

σων», «Καλύμνου, Καρπά-

θου, Κω, Ρόδου», «Άνδρου, 

Θήρας, Κέας, Μήλου, Μυκό-

νου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, 

Τήνου», καθώς αυτές θα 

γειτνιάζουν πλέον με περιο-

χές, όπου οι μεγάλες επιχει-

ρήσεις θα είναι επιλέξιμες 

για ένταση ενίσχυσης έως 

35%.  

Η Επιτροπή ενέκρινε τις προ-

ταθείσες τροποποιήσεις και 

ο επικαιροποιημένος χάρτης 

θα ισχύει από 01.01.2017 

μέχρι και 31.12.2020, (SA. 

46230).  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-16-

4463_en.htm 

Ελληνικός χάρτης περιφε-

ρειακών ενισχύσεων 2017-

2020 – τροποποίηση – Κα-

τευθυντήριες Γραμμές για 

τις περιφερειακές ενισχύ-

σεις 2014-2020 

Σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις περι-

φερειακού χαρακτήρα 

2014-2020, οι εγκεκριμέ-

νοι χάρτες περιφερειακών 

ενισχύσεων μπορούν να 

υπόκεινται σε ενδιάμεση 

ανασκόπηση, προκειμένου 

να μπορούν τα κράτη μέλη 

να τροποποιούν τον κατά-

λογο των ενισχυόμενων πε-

ριφερειών και/ή τον βαθμό 

των εντάσεων ενίσχυσης 

στις περιοχές αυτές, λαμ-

βάνοντας υπόψη πρόσφα-

τες μεταβολές στις κοινωνι-

κές και οικονομικές συνθή-

κες των επιμέρους περιφε-

ρειών.  

Οι ελληνικές αρχές κοινο-

ποίησαν στην Επιτροπή 

πρόταση τροποποίησης του 

χάρτη, προσθέτοντας την 

Κρήτη, τη Δυτική Μακεδο-

νία, τα Ιόνια Νησιά και τη 

Στερεά Ελλάδα μεταξύ των 

περιοχών που είναι επιλέξι-

μες για χορήγηση ενισχύ-

σεων με ένταση έως 25%, 

λόγω του ότι το κατά κεφα-

λήν ΑΕΠ στις περιοχές αυ-

τές κατέστη χαμηλότερο 

του 75% του μέσου όρου 

της ΕΕ-28. Ακόμη, πρότει-

ναν να αυξηθεί το όριο της 

ανώτατης έντασης ενίσχυ-

σης για τις μεγάλες επιχει-

ρήσεις από το ισχύον σήμε-

ρα 25% στο 35% στις περι-

φέρειες του Βορείου Αιγαί-

ου, της Ανατολικής Μακε-

δονίας και Θράκης, της 

Κεντρικής Μακεδονίας, της 

Ηπείρου, της Θεσσαλίας, 

της Δυτικής Ελλάδας και 

της Πελοποννήσου, λόγω 

του ότι στις περιφέρειες 

αυτές το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ κατέστη χαμηλότερο 

του 60% της ΕΕ-28. Τέλος, 

πρότειναν την αύξηση της 

έντασης ενίσχυσης για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις από 

το 10% στο 20% για τις 

Νέος ελληνικός χάρτης 
περιφερειακών ενισχύ-

σεων  

Απόφαση του ΔΕΕ για τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια 

του ΟΠΑΠ — C-131/15 P 

Ελληνικό καθεστώς ενί-
σχυσης ΑΠΕ  

Ελληνικό καθεστώς εγγυ-
ήσεων για τις τράπεζες - 

παράταση  

Τομεακή έρευνα σχετικά 
με μηχανισμούς δυναμι-

κότητας 

Δημοπρασία δυναμικότη-
τας ηλεκτρισμού σε Μ. 

Βρετανία  

Γερμανικό εναλλακτικό 
ενεργειακό δίκτυο 

Γαλλικά καθεστώτα   
ενίσχυσης ΑΠΕ  

Βελγική ενίσχυση για 
υπεράκτιες ΑΠΕ 

Ενισχύσεις για ενεργοβό-
ρους καταναλωτές  

ΔΕΕ: Ανάκτηση ενισχύ-
σεων από αερομεταφο-
ρείς — C-164/15 P & C-

165/15 P 

Ενισχύσεις σε αεροδρό-
μια και αεροπορικές 

εταιρείες  

Γερμανικό καθεστώς 
INVEST  

Ιταλικές ενισχύσεις για 
μεταφορά φορτίων με 

τρένα & πλοία  

Γαλλικό καθεστώς ευρυ-
ζωνικών συνδέσεων  

Ουγγρικός φόρος επί των 
διαφημίσεων  
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Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2016 

Απόφαση του ΔΕΕ για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του ΟΠΑΠ — C-

131/15 P 

οποία ζητούσαν την ακύρω-

ση της επίμαχης απόφασης. 

Επί της προσφυγής αυτής το 

ΓεΔΕΕ εξέδωσε την αναιρε-

σιβαλλόμενη απόφασή του, 

με την οποία απέρριπτε στο 

σύνολό της την προσφυγή. 

Κατά της απόφασης αυτής 

του ΓεΔΕΕ οι αναιρεσείου-

σες άσκησαν αίτηση αναίρε-

σης ενώπιον του ΔΕΕ, ζητώ-

ντας την αναίρεσή της και 

την κατάργηση της επίμα-

χης απόφασης της Επιτρο-

πής.  

Πλην, όμως, το ΔΕΕ κατέλη-

ξε, επιβεβαιώνοντας την 

κρίση του ΓεΔΕΕ, ότι η Επι-

τροπή δεν υποχρεούνταν να 

κινήσει την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας, καθώς δεν 

αντιμετώπισε σοβαρές δυ-

σχέρειες στο πλαίσιο της 

εκτιμήσεως των κοινοποιη-

θέντων μέτρων, εφόσον οι 

δυσχέρειες με τις οποίες 

ήρθε αντιμέτωπη ήταν δυνα-

τόν να υπερκερασθούν στο 

πλαίσιο του διαλόγου με το 

κράτος και μέσω δεσμεύ-

σεων που εκείνο ανέλαβε. 

Περαιτέρω,  έκρινε ότι, σε 

περίπτωση που η Επιτροπή 

θεωρήσει πως περισσότερες 

κρατικές παρεμβάσεις επη-

ρεάζουν την οικονομική θέ-

ση της ίδιας επιχείρησης, 

έχει την ευχέρεια να τις εξε-

τάσει από κοινού, χωρίς να 

υποχρεούται να διαπιστώσει 

την αγορά ή τις αγορές που 

αφορούν οι κρατικές παρεμ-

βάσεις. 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

document.jsf?

text=&docid=186503&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

de=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=294323 

Κρατικές ενισχύσεις – εκμε-

τάλλευση ηλεκτρονικών  παι-

γνιομηχανημάτων (VLT) – 

χορήγηση αποκλειστικής 

άδειας – απόφαση για μη 

ύπαρξη κρατικής ενισχύ-

σεως – μη κίνηση της επίση-

μης διαδικασίας έρευνας – 

έννοια «σοβαρών δυσχερει-

ών» – χρονικό σημείο της 

εκτιμήσεως κατά πόσον ένα 

μέτρο συνιστά κρατική ενί-

σχυση – έννοια «οικονομι-

κού πλεονεκτήματος» – από 

κοινού αξιολόγηση των κοι-

νοποιηθέντων μέτρων 

Επτά ελληνικές εταιρείες 

εκμετάλλευσης καζίνο, συ-

γκεκριμένα η Club Hotel 

Loutraki AE, η Vivere Enter-

tainment AE, η Theros Inter-

national Gaming, Inc., το 

Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας, 

το Καζίνο Ρόδου, η Porto 

Carras AE και η Καζίνο Αι-

γαίου AE, άσκησαν αίτηση 

αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΕ, 

ζητώντας την αναίρεση της 

απόφασης του ΓεΔΕΕ, που 

επικύρωνε απόφαση της 

Επιτροπής, σύμφωνα με την 

οποία οι κοινοποιηθείσες 

από τις ελληνικές αρχές 

συμφωνίες με τον ΟΠΑΠ δεν 

συνιστούσαν κρατική ενίσχυ-

ση κατά την έννοια του 

άρθρου 107 §1 ΣΛΕΕ. 

Συγκεκριμένα, την 1η Δε-

κεμβρίου 2011, οι ελληνικές 

αρχές κοινοποίησαν στην 

Επιτροπή δύο μέτρα υπέρ 

του Οργανισμού Προγνωστι-

κών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

ΑΕ ( ΟΠΑΠ).  Το πρώτο με-

τρο αφορούσε τη χορήγηση 

στον ΟΠΑΠ αποκλειστικής 

άδειας εκμεταλλεύσεως 

35.000 τερματικών βιντεο-

λόττο (VLT) για περίοδο 10 

ετών, που λήγει το 2022, 

έναντι αντιτίμου 560 εκατ. € 

(«συμφωνία VLT»). Το δεύτε-

ρο μέτρο αφορούσε τη δε-

καετή παράταση (από το 

2020 έως το 2030) των ήδη 

χορηγηθέντων στον ΟΠΑΠ 

αποκλειστικών δικαιωμάτων 

για την εκμετάλλευση 13 

τυχηρών παιγνίων, έναντι  (i) 

ενός εφάπαξ ποσού 375 

εκατ. € και (ii) εισφοράς 5% 

επί των ακαθαρίστων εσό-

δων από τα συγκεκριμένα 

τυχηρά παίγνια («προσάρτη-

μα»).      

 Στις 4 Απριλίου 2012, όλες 

οι αναιρεσείουσες, πλην της 

Καζίνο Αιγαίου Α.Ε., υπέβα-

λαν καταγγελία στην Επιτρο-

πή, υποστηρίζοντας ότι η 

συμφωνία VLT συνεπαγόταν 

τη χορήγηση ασυμβίβαστης 

κρατικής ενίσχυσης στον 

ΟΠΑΠ. 

Κατά το στάδιο της προκα-

ταρκτικής εξέτασης των με-

τρων από την Επιτροπή και 

προς άρση των σχετικών 

αμφιβολιών της Επιτροπής, 

οι ελληνικές αρχές δεσμεύ-

θηκαν να θεσπίσουν συ-

μπληρωματική εισφορά επί 

των ακαθάριστων εσόδων 

του ΟΠΑΠ από την εκμετάλ-

λευση των τυχηρών παιγνίων 

στο πλαίσιο της συμφωνίας 

VLT.  

Κατόπιν τούτου, στις 3 Ο-

κτωβρίου 2012, η Επιτροπή 

εξέδωσε την επίμαχη από-

φαση, όπου κατέληγε ότι, 

λαμβανομένης υπόψη της 

συμπληρωματικής εισφοράς 

που θέσπισαν οι ελληνικές 

αρχές, τα κοινοποιηθέντα 

μέτρα δεν παρέχουν πλεο-

νέκτημα στον ΟΠΑΠ και, ως 

εκ τούτου, δεν συνιστούν 

κρατική ενίσχυση κατά την 

έννοια του άρθρου 107 § 1 

ΣΛΕΕ. 

Εν συνεχεία, οι αναιρεσείου-

σες άσκησαν την από 29. 

01.2013 προσφυγή τους 

ενώπιον του ΓεΔΕΕ, με την 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186503&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=294323
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ρών για την ενέργεια με τη 

χρήση φωτοβολταϊκών, ενώ 

έχουν δεσμευτεί ότι από το 

2017 κι έπειτα, οι ενισχύ-

σεις σε όλες τις μεγάλες 

εγκαταστάσεις θα χορη-

γούνται στο πλαίσιο ανταγω-

νιστικής διαδικασίας, όπως 

επιβάλλεται από τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές. 

Το καθεστώς αυτό θα χρη-

ματοδοτείται μέσω του ειδι-

κού τέλους μείωσης εκπο-

μπών αερίων ρύπων 

(ΕΤΜΕΑΡ). Για την αποφυγή 

οιασδήποτε διάκρισης που 

απορρέει από τον μηχανι-

σμό χρηματοδότησης σε 

βάρος των αλλοδαπών πα-

ραγωγών ενέργειας από 

ΑΠΕ, η Ελλάδα θα ανοίξει 

μερικώς, από το 2017, το 

καθεστώς στήριξης και σε 

αλλοδαπούς παραγωγούς. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3707_el.htm 

Ελλάδα – παραγωγή ενέργει-

ας από ΑΠΕ – συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές 2014-

2020 για το περιβάλλον και 

την ενέργεια – feed-in-tariff 

– feed-in-premium – αντα-

γωνιστική διαδικασία  

Τον Ιούλιο του 2016, η Ελλά-

δα κοινοποίησε σχέδια για 

τη στήριξη της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ και της συμπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης. Η Επι-

τροπή έκρινε ότι το ελληνικό 

καθεστώς προωθεί την εν-

σωμάτωση αυτής της πράσι-

νης ηλεκτρικής ενέργειας 

στην αγορά, σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

της Επιτροπής του 2014 για 

τις κρατικές ενισχύσεις   

στους τομείς του περιβάλ-

λοντος και της ενέργειας, 

μειώνοντας τη ρύπανση, 

ενώ ταυτόχρονα περιορίζει 

τις στρεβλώσεις του ανταγω-

νισμού. Το καθεστώς θα 

βοηθήσει την Ελλάδα να 

επιτύχει τον στόχο της, να 

παράγει, δηλαδή, έως το 

2020 το 18% της ενέργειας 

που χρειάζεται από ΑΠΕ. 

Το καθεστώς περιλαμβάνει 

κρατική στήριξη είτε μέσω 

σταθερής τιμής αποζημίω-

σης (feed-in tariff) είτε μέσω 

προσαύξησης επί της τιμής 

αγοράς (feed-in premium), 

σύμφωνα με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές. Η στήριξη 

μέσω σταθερής τιμής απο-

ζημίωσης θα περιορίζεται 

σε μικρές εγκαταστάσεις 

και εγκαταστάσεις σε μη 

διασυνδεδεμένα νησιά. Οι 

εγκαταστάσεις με δυναμικό-

τητα άνω των 500 KW θα 

λαμβάνουν προσαύξηση επι-

πλέον της τιμής αγοράς της 

ηλεκτρικής ενέργειας, για 

περίοδο 20 έως 25 ετών. Οι 

ελληνικές αρχές απέδειξαν 

ότι η ενίσχυση περιορίζεται 

στο ελάχιστο αναγκαίο πο-

σό, γεγονός που ελαχιστο-

ποιεί ενδεχόμενες στρεβλώ-

σεις του ανταγωνισμού. 

Με τη σημερινή απόφαση 

εγκρίνεται η χορήγηση ενί-

σχυσης σε μεγαλύτερες  ε-

γκαταστάσεις (άνω του 1 

ΜW) μόνο για το έτος 2016. 

Οι ελληνικές αρχές θα διορ-

γανώσουν πιλοτικά πρό-

σκληση υποβολής προσφο-

Έγκριση ελληνικού καθεστώτος στήριξης παραγωγής ηλεκτρισμού από 

ΑΠΕ — SA.44666 

Ελληνικό καθεστώς εγγυήσεων για τις τράπεζες - παράταση  

Σε περιόδους κρίσης για τις 

τράπεζες, η Επιτροπή επι-

τρέπει την εφαρμογή κάθε-

στώτων εγγυήσεων για το 

παθητικό των τραπεζών για 

διαδοχικές εξάμηνες περιό-

δους, προκειμένου έτσι να 

είναι σε θέση να παρακο-

λουθεί τις εξελίξεις και να 

προσαρμόζει ανάλογα τις 

προϋποθέσεις εφαρμογής 

των καθεστώτων.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-16-

4463_en.htm 

Ελλάδα – καθεστώς εγγυή-

σεων για τις τράπεζες – πα-

ράταση καθεστώτος – οικο-

νομική κρίση  

Στις 02.12.2016, οι ελληνι-

κές αρχές κοινοποίησαν 

στην Επιτροπή σχεδιαζόμενη 

παράταση του καθεστώτος 

εγγυήσεων για το παθητικό 

των τραπεζών,  το οποίο είχε 

αρχικά εγκριθεί στις 19.11. 

2008 και στη συνέχεια είχε 

τροποποιηθεί και παραταθεί 

αλλεπάλληλες φορές, με την 

τελευταία παράταση να έχει 

δοθεί έως τον Δεκέμβριο 

του 2016. 

Η Επιτροπή έκρινε πως, πα-

ρά το γεγονός ότι η κατά-

σταση ρευστότητας των ελ-

ληνικών τραπεζών βελτιώνε-

ται σταδιακά, η χορήγηση 

μίας ακόμη εξάμηνης παρά-

τασης στο καθεστώς συνά-

δει με τους κανόνες κρατι-

κών ενισχύσεων προς τις 

τράπεζες σε συνθήκες οι-

κονομικής κρίσης, ιδίως 

αφού το καθεστώς είναι 

στοχευμένο, αναλογικό και 

περιορισμένο σε χρόνο και 

εμβέλεια. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3707_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3707_el.htm
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Έγκριση έκτακτης δημοπρασίας δυναμικότητας ηλεκτρισμού σε Μ. 

Βρετανία — SA.44475  

σει μία συμπληρωματική δη-

μοπρασία δυναμικότητας 

τον Ιανουάριο του 2017, 

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 

που έχουν εγκριθεί στο πλαί-

σιο της Αγοράς Δυναμικότη-

τας. Αυτό σημαίνει ότι η 

Βρετανική Αγορά Δυναμικό-

τητας θα ξεκινήσει να λει-

τουργεί εκ των πραγμάτων 

έναν χρόνο νωρίτερα από 

την αρχική πρόβλεψη του 

αρχικά εγκεκριμένου κάθε-

στώτος.  

Βρετανική Αγορά Δυναμικό-

τητας – συμπληρωματική 

δημοπρασία δυναμικότητας 

– Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014-2020 

Τον Ιούλιο του 2014, η Επι-

τροπή ενέκρινε το καθεστώς 

της βρετανικής Αγοράς Δυ-

ναμικότητας, το οποίο συνί-

στατο στην ετήσια δημοπρά-

τηση δυναμικότητας. Έκτο-

τε, οι συνθήκες της αγοράς 

έχουν μεταβληθεί σημαντι-

κά, καθώς έχουν μειωθεί 

αισθητά οι τιμές χονδρικής. 

Για τον λόγο αυτόν, αρκετοί 

πάροχοι δυναμικότητας, πε-

ρισσότεροι από το αναμενό-

μενο, αντιμετωπίζουν τον 

κίνδυνο να κλείσουν, πράγ-

μα που θα είχε ως συνέπεια 

η Μεγάλη Βρετανία να μην 

έχει πλέον επαρκή και αξιό-

πιστη δυναμικότητα.  

Για να αντιμετωπιστεί αυτός 

ο κίνδυνος, η Μεγάλη Βρε-

τανία σχεδιάζει να οργανώ-

Έκθεση Επιτροπής για τομεακή έρευνα σχετικά με μηχανισμούς 

δυναμικότητας 

γηση στα κράτη μέλη σχετι-

κά με το είδος των μηχανισ-

μών δυναμικότητας που 

είναι οι πλέον κατάλληλοι 

για την επίλυση του προβλή-

ματος που έχει επισημανθεί. 

Δεδομένου ότι στην έρευνα 

διαπιστώνεται ότι ορισμένοι 

υφιστάμενοι μηχανισμοί δυ-

ναμικότητας παρουσιάζουν 

σοβαρές ελλείψεις, η Επι-

τροπή θα εξακολουθήσει να 

συνεργάζεται με τα κράτη 

μέλη, για να εναρμονίσει αυ-

τά τα καθεστώτα με τους 

κανόνες περί κρατικών ενι-

σχύσεων. Επιπλέον, όλα τα 

νέα σχέδια των κρατών με-

λών για τη θέσπιση μηχανι-

σμών δυναμικότητας θα 

αξιολογηθούν με βάση τις 

γνώσεις που αποκτήθηκαν 

από την τομεακή έρευνα. 

http://ec.europa.eu/

competition/sectors/

energy/

capac-

ity_mechanisms_final_repo

rt_en.pdf 

Επιτροπή – έκθεση – μηχα-

νισμοί δυναμικότητας  

Η τομεακή έρευνα για τη 

χρηματοδοτική στήριξη που 

παρέχουν τα κράτη μέλη 

της ΕΕ στους παραγωγούς 

και τους καταναλωτές ηλε-

κτρικής ενέργειας με σκοπό 

τη διασφάλιση επάρκειας 

σε ηλεκτρική ενέργεια (μη-

χανισμοί δυναμικότητας) 

παρέχει στοιχεία και συ-

μπληρώνει τη δέσμη μέτρων 

για καθαρή ενέργεια για 

όλους τους Ευρωπαίους, 

ώστε να δημιουργηθούν 

εντός της Ε.Ε. αγορές ηλε-

κτρικής ενέργειας που λει-

τουργούν καλύτερα και είναι 

περισσότερο ενοποιημένες. 

Τον Απρίλιο του 2015, η 

Επιτροπή άρχισε τομεακή 

έρευνα με αντικείμενο τους 

μηχανισμούς δυναμικότη-

τας. Ανησυχούσε ότι οι μη-

χανισμοί δυναμικότητας συ-

νεπάγονται αδικαιολόγητη 

ευνοϊκή μεταχείριση ορισμέ-

νων παραγωγών ή τεχνολο-

γιών και ότι δημιουργούν 

εμπόδια στο διασυνοριακό 

εμπόριο ηλεκτρικής ενέργει-

ας, παραβιάζοντας τους κα-

νόνες της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

Αφού συγκέντρωσε πληρο-

φορίες σχετικά με τους υ-

φιστάμενους και σχεδιαζό-

μενους μηχανισμούς δυνα-

μικότητας σε 11 κράτη μέλη 

από συμμετέχοντες στην 

αγορά και δημόσιους φο-

ρείς και συνέταξε την ενδιά-

μεση έκθεση, που έθεσε σε 

δημόσια διαβούλευση τον 

Απρίλιο του 2016, δημοσί-

ευσε στις 30.11.2016 την 

τελική της έκθεση. 

Η έκθεση αυτή καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι τα κρά-

τη μέλη δεν προέβησαν στην 

κατάλληλη αξιολόγηση της 

ανάγκης για μηχανισμούς 

δυναμικότητας πριν από τη 

θέσπισή τους. Επιπλέον, 

πολλά κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη εφαρμόσει μεταρ-

ρυθμίσεις στην αγορά, οι 

οποίες είναι απαραίτητες 

για να αντιμετωπιστούν επι-

τυχώς τα ζητήματα ασφά-

λειας του εφοδιασμού. Στην 

περίπτωση που είναι ανα-

γκαίος ένας μηχανισμός 

δυναμικότητας, η έκθεση 

παρέχει πρακτική καθοδή-

http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
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http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_en.pdf
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Έγκριση της δημιουργίας γερμανικού εναλλακτικού ενεργειακού 

δικτύου — SA.42955 

Κατά την άποψη της Επιτρο-

πής, η ύπαρξη Εναλλακτικού 

Δικτύου αποτελεί ένα είδος 

στρατηγικού αποθεματικού. 

Στην περίπτωση της Γερμα-

νίας, η κρατική παρέμβαση 

κρίνεται απαραίτητη σύμ-

φωνα και με τις Κατευθυ-

ντήριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014-2020, εν όψει της 

σοβαρής εσωτερικής συμ-

φόρησης που παρατηρείται 

στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέρ-

γειας της Γερμανίας, η ο-

ποία παρεμποδίζει τη μετα-

φορά επαρκούς ποσότητας 

ηλεκτρισμού από το βόρειο 

στο νότιο τμήμα της Γερμα-

νίας. Η Επιτροπή αποφάσισε 

να εγκρίνει το καθεστώς ως 

προσωρινό καθεστώς ενι-

σχύσεων μέχρι τον Ιούνιο 

του 2020, καθώς οι γερμα-

νικές αρχές ανέλαβαν την 

υποχρέωση να επενδύσουν 

σημαντικά στη βελτίωση των 

υποδομών του δικτύου της 

Γερμανίας, προκειμένου να 

το αποσυμφορήσουν και να 

καταστήσουν το Εναλλακτι-

κό Δίκτυο περιττό. 

Επιπλέον, οι γερμανικές αρ-

χές θα θέσουν σε ισχύ μία 

Γερμανία – εναλλακτικό ε-

νεργειακό δίκτυο – στρατη-

γικό αποθεματικό – αποζη-

μίωση σε μονάδες παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας 

για διατήρηση ισορροπίας – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014-2020 – απο-

συμφόρηση – προσωρινό 

καθεστώς ενισχύσεων 

Τον Ιούλιο του 2016, η Γερ-

μανία κοινοποίησε στην Ε-

πιτροπή καθεστώς ενίσχυ-

σης απευθυνόμενο σε εγκα-

ταστάσεις παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας, προκει-

μένου να δημιουργήσουν 

ένα εναλλακτικό δίκτυο. Το 

καθεστώς προβλέπει ότι οι 

διαχειριστές του συστήμα-

τος μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας θα αποζημιώνουν 

συμβεβλημένες μονάδες πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, οι οποίες θα πρέπει 

να παραμείνουν σε λειτουρ-

γία, καθώς ασκούν σημαντι-

κή επιρροή στη διατήρηση 

της ισορροπίας του συστή-

ματος ηλεκτρικής ενέργειας, 

παρόλο που οι διαχειριστές 

τους έχουν δηλώσει την πρό-

θεσή τους να τις θέσουν 

εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, 

αλλοδαπές μονάδες παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργει-

ας, που βρίσκονται εγκατε-

στημένες λ.χ. στην Αυστρία 

και την Ιταλία, θα μπορούν 

να συμβληθούν με τους δια-

χειριστές του συστήματος 

μεταφοράς και, κατά συνέ-

πεια, να αυξάνουν ή να μει-

ώνουν την παραγωγή τους, 

όποτε τους ζητείται από τον 

διαχειριστή του συστήματος 

μεταφοράς ηλεκτρικής ε-

νέργειας, προκειμένου να 

διατηρείται η ισορροπία του 

δικτύου.  

Στις εγχώριες μονάδες χο-

ρηγείται αποζημίωση βάσει 

του κόστους λειτουργίας 

τους, ενώ οι αλλοδαπές μο-

νάδες επιλέγονται κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Η γερμανική 

ρυθμιστική αρχή ενέργειας 

προϋπολόγισε το κόστος του 

Εναλλακτικού Δικτύου σε 

126 εκατ. € για το 2016. Ο 

διαχειριστής συστήματος 

μεταφοράς ηλεκτρικής ε-

νέργειας μπορεί να μετακυ-

λίσει το κόστος αυτό στους 

χρήστες μέσω των χρεώ-

σεων δικτύου.  

μές στους τομείς του περι-

βάλλοντος και της ενέργειας 

2014-2020. 

http://ec.europa.eu/

competition/state_aid/

cases/265707/265707_1

850846_123_2.pdf 

Τόσο η έκτακτη συμπληρω-

ματική δημοπρασία δυναμι-

κότητας όσο και η Αγορά 

Δυναμικότητας αποσκοπούν 

να εξασφαλίσουν επάρκεια 

δυναμικότητας ηλεκτρικής 

ενέργειας, παρέχοντας στις 

μονάδες παραγωγής ηλε-

κτρισμού και στους φορείς 

ανταπόκρισης στη ζήτηση 

πρόσθετη αμοιβή, πλέον των 

εσόδων τους από την πώλη-

ση ηλεκτρικής ενέργειας 

στην αγορά. Η Μεγάλη Βρε-

τανία έχει λάβει μέτρα, 

ώστε να διασφαλίσει ότι η 

έκτακτη δημοπρασία δυνα-

μικότητας θα είναι ανταγω-

νιστική, προτρέποντας τις 

νέες μονάδες παραγωγής 

να ολοκληρώσουν τις εργα-

σίες κατασκευής, ώστε η 

δημοπρασία να προσελκύ-

σει κατά το δυνατόν περισ-

σότερους φορείς ανταπόκρι-

σης στη ζήτηση, ενώ ο κίν-

δυνος υπεραντιστάθμισης 

των παρόχων δυναμικότη-

τας που θα συμμετάσχουν 

στη δημοπρασία έχει περιο-

ριστεί στο απολύτως ανα-

γκαίο. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι το μέτρο συνάδει 

με τις Κατευθυντήριες Γραμ-

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/265707/265707_1850846_123_2.pdf
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Εγκρίθηκαν 4 γαλλικά καθεστώτα ενίσχυσης ΑΠΕ — SA.46898, 

SA.46655 & SA.43780 

Τα τέσσερα αυτά καθεστώ-

τα θα χρηματοδοτούνται 

από τον ειδικό λογαριασμό 

για την «Ενεργειακή Μετά-

βαση», ο οποίος τροφοδοτή-

θηκε κατά το 2016 από τον 

εγχώριο φόρο κατανάλωσης 

ενέργειας. Από τον Ιανουά-

ριο του 2017 θα τροφοδο-

τείται από τον εγχώριο φόρο 

άνθρακα, λιγνίτη και οπτάν-

θρακα και από τμήμα των 

εσόδων από τον εγχώριο 

φόρο κατανάλωσης πετρε-

λαίου και παρόμοιων προϊ-

όντων.  

Προκειμένου, δε, να μην υ-

πάρξει πιθανή διακριτική 

μεταχείριση σε βάρος των 

αλλοδαπών παραγωγών 

ΑΠΕ για το 2016, η γαλλική 

κυβέρνηση δεσμεύτηκε να 

επενδύσει περί τα 49 εκατ. 

€ σε έργα διασύνδεσης. Το 

ποσό της επένδυσης αυτής 

αντιστοιχεί στο συνολικό πο-

σό του φόρου ηλεκτρικής 

ενέργειας που επιβάλλεται 

στην εκτιμώμενη ποσότητα 

εισαγόμενης ενέργειας από 

ΑΠΕ για το 2016. 

Για τους λόγους αυτούς, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι τα 

τέσσερα εξετασθέντα κα-

θεστώτα θα αυξήσουν το 

ποσοστό της ενέργειας από 

ΑΠΕ, ενώ τα μέτρα ελέγχου 

των εξόδων θα ελαχιστοποι-

ήσουν κάθε πιθανή στρέ-

βλωση στον ανταγωνισμό.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

4355_en.htm 

Γαλλία – ενίσχυση σε εγκα-

ταστάσεις ΑΠΕ – feed-in 

tariff – feed-in premium – 

γεωθερμία 

Οι γαλλικές αρχές κοινοποί-

ησαν στην Επιτροπή τέσσε-

ρα διαφορετικά σχέδια κα-

θεστώτων που αποσκοπούν 

να προωθήσουν την παρα-

γωγή ενέργειας από ΑΠΕ, 

χορηγώντας σταθερή τιμή 

αποζημίωσης (feed-in tariff) 

ή επιπρόσθετη αμοιβή σε 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Τα κα-

θεστώτα αυτά αφορούν: 

- μονάδες που χρησιμοποι-

ούν ενέργεια εκλυόμενη με 

τη μέθοδο της γεωθερμίας 

- μονάδες ισχύος έως 500 

kW που χρησιμοποιούν βιο-

αέριο που παράγεται από 

μεθανιοποίηση (π.χ. αέρια 

που παράγονται από γεωργι-

κά απόβλητα και οργανικά 

απορρίματα) 

- υδροηλεκτρικές μονάδες 

ισχύος έως 1 MW 

- αιολικά πάρκα που υπέβα-

λαν πλήρη φάκελο για χορή-

γηση ενίσχυσης το 2016. 

Ο συνολικός προϋπολογι-

σμός τους ανέρχεται σε 

7.681 εκατ. € μέχρι το 

2042. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι τα 

εν λόγω καθεστώτα θα συμ-

βάλουν στην ενσωμάτωση 

των παραγωγών ΑΠΕ στην 

αγορά, σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα στις Κατευθυντή-

ριες Γραμμές για το περι-

βάλλον και την ενέργεια 

2014-2020. Μόνον οι μι-

κρές μονάδες με εγκατεστη-

μένη ισχύ μικρότερη από 

500 kW θα δικαιούνται να 

λάβουν τη σταθερή τιμή 

αποζημίωσης, ενώ οι μεγα-

λύτερες μονάδες (με ισχύ 

άνω των 500 kW) θα προ-

σφέρουν την παραχθείσα 

ενέργεια στην αγορά και θα 

λαμβάνουν την ενίσχυση με 

τη μορφή επιπρόσθετης 

αμοιβής επί της αγοραίας 

τιμής, εκτιθέμενες έτσι στις  

δυνάμεις της αγοράς και 

αντιμετωπίζοντας τους κιν-

δύνους της αγοράς. Τα κα-

θεστώτα περιέχουν διαδικα-

σίες ελέγχου, προκειμένου 

να αποφευχθούν περιπτώ-

σεις υπεραντιστάθμισης και 

να διασφαλισθεί ότι η χορη-

γούμενη ενίσχυση περιορίζε-

ται στο μέτρο που είναι α-

ναγκαίο για την επίτευξη 

των σκοπών της. 

Ειδικά για τις μονάδες που 

χρησιμοποιούν ενέργεια πα-

ραγόμενη με τη μέθοδο της 

γεωθερμίας, η Επιτροπή πα-

ρατήρησε ότι ο πιθανός α-

ριθμός τέτοιων μονάδων 

είναι μικρός, για να διοργα-

νώσει διαγωνιστική διαδικα-

σία, ενώ η διοργάνωση κοι-

νής διαγωνιστικής διαδικα-

σίας για τις μονάδες γεω-

θερμίας και τις μονάδες που 

χρησιμοποιούν άλλες τεχνο-

λογίες μπορεί να έθετε σε 

κίνδυνο τις μακροπρόθε-

σμες προοπτικές αυτής της 

τεχνολογίας στη Γαλλία.  

 http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

4472_en.htm 

σειρά επιπλέον μέτρων, προ-

κειμένου να βελτιώσουν τη 

διαχείριση της συμφόρησης. 

Ιδιαίτερα, οι γερμανικές αρ-

χές έχουν δεσμευθεί να 

προωθήσουν την επανεξέτα-

ση των ζωνών προσφοράς 

που έχει αναλάβει το Ευρω-

παϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 

Συστημάτων Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ENTSO-E) και να λάβουν 

υπόψη την πιθανότητα να 

υπάρχουν διαφορετικές ζώ-

νες προσφοράς εντός του 

ίδιου κράτους μέλους. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4355_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4355_en.htm
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Έγκριση βελγικής ενίσχυσης για παραγωγή ενέργειας από υπεράκτιες 

ΑΠΕ —  SA.45867 

και 350 MW αντίστοιχα. Και 

τα δύο έργα βρίσκονται στο 

βελγικό τμήμα της Βόρειας 

Θάλασσας. Οι διαχειριστές 

τους θα λαμβάνουν πιστο-

ποιητικά για την παραγόμε-

νη ενέργεια, τα οποία θα 

μπορούν να μεταβιβάζουν 

στον διαχειριστή του δικτύ-

ου έναντι επιπρόσθετης α-

μοιβής. Βάσει των πληροφο-

ριών που παρείχαν οι βελγι-

κές αρχές, το επίπεδο ενί-

σχυσης συνάδει με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές και 

δεν οδηγεί σε υπεραντιστάθ-

μιση. Τα δύο αιολικά πάρκα 

θα χρηματοδοτηθούν μερι-

κώς από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων μέσω 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

4245_en.htm 

Βέλγιο – υπεράκτιες ΑΠΕ – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για το περιβάλλον και την 

ενέργεια 2014-2020 – πι-

στοποιητικά   

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

καθεστώς αυτό, μαζί με τις 

δύο μεμονωμένες ad hoc 

ενισχύσεις, συμβάλλουν 

στην ενσωμάτωση της ενέρ-

γειας από ΑΠΕ στην αγορά, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για το περιβάλλον και 

την ενέργεια 2014-2020, 

καθώς θα αυξήσουν τα πο-

σοστά της πράσινης ενέργει-

ας και θα μειώσουν την εκ-

πομπή ρύπων, ενώ οι στρε-

βλώσεις στον ανταγωνισμό 

θα είναι περιορισμένες.  

Συγκεκριμένα, αναφορικά 

με το καθεστώς υπεράκτιων 

ΑΠΕ, οι διαχειριστές αυτών 

των εγκαταστάσεων θα λαμ-

βάνουν πιστοποιητικά, για 

την ενέργεια που παράγεται 

από υπεράκτιες ΑΠΕ, από 

την ομοσπονδιακή ρυθμιστι-

κή αρχή ενέργειας του Βελ-

γίου (CREG). Τα πιστοποιητι-

κά αυτά μπορούν να τα με-

ταβιβάσουν στον διαχειρι-

στή του δικτύου ELIA έναντι 

επιπρόσθετης αμοιβής, πέ-

ραν εκείνης από την πώλη-

ση της ηλεκτρικής ενέργειας 

στην αγορά.  

Το καθεστώς ενίσχυσης θα 

χρηματοδοτείται από μία 

πρόσθετη χρέωση, η οποία 

θα καταβάλλεται τελικώς 

από τους καταναλωτές η-

λεκτρικής ενέργειας. Προ-

κειμένου, δε, να μην υπάρ-

ξει διακριτική μεταχείριση 

σε βάρος των ξένων παρα-

γωγών ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, οι βελγικές αρχές 

δεσμεύτηκαν ότι στο καθε-

στώς θα μπορεί να υπαχθεί 

και περιορισμένος αριθμός 

ξένων παραγωγών ΑΠΕ από 

01.01.2017. 

Παράλληλα, οι βελγικές αρ-

χές θα χρηματοδοτήσουν 

την κατασκευή δύο αιολι-

κών πάρκων, ισχύος 296 

Έγκριση δανικού καθεστώτος ενισχύσεων για ενεργοβόρους 

καταναλωτές — SA.44863 

ναλωτές σε ορισμένους το-

μείς, οι οποίοι πληρούσαν τα 

κριτήρια που θέτουν οι Κα-

τευθυντήριες Γραμμές. Με 

την παρούσα κοινοποίηση 

της τροποποίησης του κα-

θεστώτος, η Δανία αποσκο-

πεί να διευρύνει το πεδίο 

εφαρμογής του προηγούμε-

νου καθεστώτος, ώστε να 

περιλαμβάνει επιπλέον και 

ενεργοβόρους καταναλωτές 

σε διάφορους κατασκευα-

στικούς τομείς και τέσσερις 

τομείς παραγωγής οπωρο-

κηπευτικών. Όλες οι λοιπές 

προϋποθέσεις του αρχικού 

καθεστώτος παραμένουν 

Δανία – ενεργοβόροι κατα-

ναλωτές – καθεστώς ελα-

φρύνσεων από εισφορές 

ΑΠΕ – κατασκευαστικοί το-

μείς – τομείς παραγωγής 

οπωροκηπευτικών – Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για το 

περιβάλλον και την ενέργεια 

2014-2020 

Στη Δανία, η δημόσια ενί-

σχυση των ΑΠΕ χρηματοδο-

τείται μέσω συνεισφορών 

που εισπράττονται από την 

κατανάλωση ηλεκτρικής      

ενέργειας. Προκειμένου να 

διατηρηθεί η παγκόσμια α-

νταγωνιστικότητα ορισμένων 

τομέων, τα κράτη μέλη δύ-

νανται να χορηγήσουν ελα-

φρύνσεις από αυτές τις συ-

νεισφορές υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

στους τομείς του περιβάλ-

λοντος και της ενέργειας 

2014-2020. Πιο συγκεκρι-

μένα, οι ελαφρύνσεις αφο-

ρούν καταναλωτές σε τομείς 

που είναι εξόχως ενεργοβό-

ροι και/ή είναι εκτεθειμένοι 

στον παγκόσμιο ανταγωνι-

σμό.  

Τον Οκτώβριο του 2015, η 

Επιτροπή ενέκρινε ένα δανι-

κό καθεστώς, το οποίο χο-

ρηγούσε μειώσεις σε κατα-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4245_en.htm


 

 

Ενημερωτικό δελτίο κρατικών ενισχύσεων - Τεύχος 6/2016 

Κατευθυντήριες Γραμμές.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

4353_en.htm 

ίδιες και θα εφαρμόζονται 

και για τους νέους δικαιού-

χους. Συγκεκριμένα, οι ενερ-

γοβόροι καταναλωτές θα 

αποζημιώνονται μέχρι πο-

σοστό 85%, κατ’ ανώτατο 

όριο, της συνεισφοράς τους 

στη χρηματοδότηση για την 

ενίσχυση των ΑΠΕ. Σύμφωνα 

με την Επιτροπή, αυτές οι 

παρεχόμενες ελαφρύνσεις 

στους δικαιούχους, όπως 

αυτοί προβλέπονται στο νέο 

καθεστώς, συνάδουν με τις 

της διαφοράς μεταξύ του 

μειωμένου και του συνή-

θους συντελεστή, δηλαδή 

του ποσού των 8 ευρώ ανά 

επιβάτη. 

Κατά της απόφασης αυτής 

προσέφυγαν ενώπιον του 

ΓεΔΕΕ  η Aer Lingus και η 

Ryanair, ζητώντας την ακύ-

ρωσή της. Με δύο αποφά-

σεις που εξέδωσε στις 5 

Φεβρουαρίου 2015, το 

ΓεΔΕΕ ακύρωσε εν μέρει την 

ως άνω απόφαση της Επι-

τροπής, κρίνοντας ότι η τε-

λευταία δεν είχε καταφέρει 

να αποδείξει ότι το πλεονέ-

κτημα για τις αεροπορικές 

εταιρείες-αποδέκτες της ενί-

σχυσης ανερχόταν σε όλες 

ανεξαιρέτως τις περιπτώ-

σεις σε 8 ευρώ ανά επιβάτη, 

καθώς αυτό μετακυλίσθηκε 

εν μέρει στους επιβάτες. 

Η Επιτροπή άσκησε αίτηση 

αναιρέσεως κατά των απο-

φάσεων του ΓεΔΕΕ ενώπιον 

του Δικαστηρίου, ενώ και οι 

προσφεύγουσες άσκησαν 

ανταναιρέσεις, ζητώντας την 

αναίρεση των υπό κρίση 

απόφάσεων.  

Με απόφασή του, το ΔΕΕ 

διαπίστωσε ότι οι αεροπορι-

κές εταιρείες που έτυχαν 

του μειωμένου συντελεστή 

των 2 ευρώ, απήλαυσαν 

επιλεκτικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, ύψους 8 

ευρώ, σε σχέση με τις εται-

ρείες που υπήχθησαν στον 

συνήθη συντελεστή των 10 

ευρώ, και, άρα, έλαβαν α-

Κρατικές ενισχύσεις – εθνι-

κός φόρος αεροπορικών 

μεταφορών – εφαρμογή δια-

φορετικών συντελεστών – 

μειωμένος συντελεστής για 

πτήσεις με κοντινό προορι-

σμό – πλεονέκτημα – επιλε-

κτικός χαρακτήρας – ανά-

κτηση 

Τον Μάρτιο του 2009, η 

Ιρλανδία θέσπισε ειδικό φό-

ρο καταναλώσεως, καλού-

μενο «φόρο αεροπορικών 

μεταφορών (ΦΑΜ)». Ο φό-

ρος αυτός εισπραττόταν 

από τους αερομεταφορείς 

για κάθε επιβάτη που ανα-

χωρεί από οιονδήποτε αερο-

λιμένα της Ιρλανδίας και 

υπολογιζόταν με βάση δύο 

συντελεστές: τον μειωμένο, 

που ανερχόταν σε 2 ευρώ 

ανά επιβάτη και αφορούσε 

πτήσεις με προορισμό αερο-

λιμένα που απέχει λιγότερο 

από 300 χλμ από τον αερο-

λιμένα του Δουβλίνου, και 

τον συνήθη, που ανερχόταν 

σε 10 ευρώ ανά επιβάτη και 

αφορούσε στις υπόλοιπες 

πτήσεις. Από την επιβολή 

του φόρου εξαιρούνταν οι 

διερχόμενοι και μετεπιβιβα-

ζόμενοι επιβάτες.  

Τον Ιούλιο του 1999, η     

Ryanair υπέβαλε καταγγελία 

στην Επιτροπή, επικρίνοντας 

διάφορες πτυχές του ΦΑΜ. 

Μεταξύ άλλων, η Ryanair 

υποστήριξε ότι η μη εφαρ-

μογή του ΦΑΜ στους επιβά-

τες υπό διαμετακόμιση και 

υπό μετεπιβίβαση συνιστού-

σε κρατική ενίσχυση υπέρ 

των αεροπορικών εταιριών 

Aer Lingus και Aer Arann, 

για τον λόγο ότι σχετικώς 

υψηλό ποσοστό επιβατών 

και πτήσεων των εταιριών 

αυτών ενέπιπτε στις ως άνω 

κατηγορίες. Επιπροσθέτως, 

η Ryanair επισήμανε ότι το 

κατ’ αποκοπήν ποσόν του 

φόρου αντιστοιχούσε σε με-

γαλύτερο μέρος της τιμής 

που χρέωναν οι αεροπορι-

κές εταιρίες χαμηλού κό-

στους απ’ ό,τι εκείνης που 

χρέωναν οι παραδοσιακές 

αεροπορικές εταιρίες. Τέ-

λος, η Ryanair υποστήριξε 

ότι ο χαμηλότερος φορολο-

γικός συντελεστής βάσει της 

διανυόμενης αποστάσεως 

ευνοούσε την Aer Arann, 

δεδομένου ότι το 50% των 

επιβατών που μετέφερε η 

εταιρία αυτή ταξίδευαν 

προς προορισμούς ευρισκό-

μενους σε απόσταση μικρό-

τερη των 300 χλμ. από το 

αεροδρόμιο του Δουβλίνου.   

Κατόπιν της κίνησης επίση-

μης διαδικασίας έρευνας, η 

Επιτροπή έκρινε, με απόφα-

σή της της 25.07.2012 

(SA.29064), ότι η ενίσχυση 

υπό μορφή μειωμένου συ-

ντελεστή στις πτήσεις μι-

κρής αποστάσεως συνιστού-

σε ασυμβίβαστη κρατική 

ενίσχυση και μάλιστα όχι 

μόνον υπέρ της Aer Lingus 

και της Aer Arann, αλλά και 

υπέρ της καταγγέλλουσας 

Ryanair. Ως εκ τούτου, διέ-

ταξε την ανάκτηση από τις 

δικαιούχους της ενίσχυσης 

ΔΕΕ: Ανάκτηση ασυμβίβαστων ενισχύσεων από αερομεταφορείς — 

C-164/15 P & C-165/15 P 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4353_en.htm
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υποχρεούνταν να εξετάσει 

εάν και σε ποιο βαθμό οι 

λήπτες της ενισχύσεως 

πράγματι έκαναν χρήση του 

οικονομικού πλεονεκτήμα-

τος που απορρέει από την 

εφαρμογή του μειωμένου 

συντελεστή.  

Υπό τις συνθήκες αυτές, το 

Δικαστήριο αναίρεσε τις 

αποφάσεις του Γενικού Δι-

καστηρίου, απέρριψε τις 

προσφυγές των αερομετα-

φορέων κατά της αποφά-

σεως της Επιτροπής και επι-

βεβαίωσε ότι για την επι-

στροφή του πλεονεκτήματος 

είναι αναγκαία η ανάκτηση 

από την Ιρλανδία ποσού 

ύψους 8 ευρώ ανά επιβάτη 

για κάθε μία από τις οικείες 

πτήσεις. 

http://curia.europa.eu/

juris/document/

docu-

ment.jsf;jsessionid=9ea7d2

dc30d5db6666bbc951401

09e82d7557ec3d33e.e34

KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc

3f0?

text=&docid=186499&pag

eIndex=0&doclang=EL&mo

de=lst&dir=&occ=first&part

=1&cid=150656 

συμβίβαστες κρατικές ενι-

σχύσεις. Αυτές οι ενισχύσεις 

θα πρέπει να ανακτηθούν, 

προκειμένου να αποκατα-

σταθεί η προτέρα κατάστα-

ση. Πλην, όμως, η ανάκτηση 

της ενισχύσεως συνεπάγεται 

την επιστροφή του πλεονε-

κτήματος που άντλησαν οι 

αερομεταφορείς από την 

εφαρμογή του μειωμένου 

συντελεστή και το οποίο συ-

νίστατο στο ότι αυτοί έπρεπε 

να καταβάλουν κατώτερο 

ποσό ΦΑΜ, και όχι την επι-

στροφή του οικονομικού 

οφέλους που οι εν λόγω ε-

ταιρείες ενδεχομένως απο-

κόμισαν από την εκμετάλ-

λευση αυτού του πλεονεκτή-

ματος, προσφέροντας λ.χ. 

ανταγωνιστικότερες τιμές.  

Εξάλλου, σύμφωνα με το 

ΔΕΕ, οι δικαιούχοι της ενι-

σχύσεως δεν εμποδίζονταν 

να αυξήσουν κατά 8 ευρώ 

την τιμή προ φόρων εκείνων 

των εισιτηρίων που υπάγο-

νταν στον μειωμένο συντε-

λεστή, προκειμένου να απο-

κομίσουν οικονομικό όφελος 

αντίστοιχο με τη διαφορά 

μεταξύ του μειωμένου και 

του συνήθους συντελεστή, 

χωρίς να ασκεί επιρροή εάν 

και σε ποιον βαθμό τελικά 

το έπραξαν. Συναφώς, το 

Δικαστήριο αντέκρουσε το 

επιχείρημα των αερομετα-

φορέων, σύμφωνα με το 

οποίο η υποχρέωσή τους να 

επιστρέψουν το ποσό των 8 

ευρώ ανά επιβάτη ισοδυνα-

μούσε με την επιβολή πρό-

σθετης οικονομικής επιβα-

ρύνσεως ή κυρώσεως που 

εισήγαγε διάκριση σε βάρος 

τους, δεδομένου ότι οι τε-

λευταίοι δεν ήταν στην πρά-

ξη σε θέση να ανακτήσουν 

από τους πελάτες τους το 

ποσό αυτό. Συγκεκριμένα, 

κατά το ΔΕΕ, δεν ασκεί επιρ-

ροή το γεγονός ότι οι αερο-

μεταφορείς, από τους οποί-

ους πρέπει να γίνει ανάκτη-

ση, δεν είναι σε θέση να 

ανακτήσουν από τους πελά-

τες τους το ποσό των 8 ευ-

ρώ, καθόσον η ασυμβίβα-

στη ενίσχυση συνίστατο στη 

μερική απαλλαγή από τον 

ΦΑΜ, ο οποίος βάρυνε α-

πευθείας τους ίδιους και όχι 

τους πελάτες τους. Περαιτέ-

ρω, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η 

ανάκτηση ποσού ίσου προς 

τη διαφορά μεταξύ του φό-

ρου που θα οφειλόταν ελλεί-

ψει της κρατικής ενισχύ-

σεως και του μικρότερου 

ποσού, που καταβλήθηκε 

κατ’ εφαρμογήν αυτού του 

μέτρου, δεν συνιστά νέο, 

αναδρομικώς επιβαλλόμενο 

φόρο.  

Κατά συνέπεια, αντιθέτως 

προς όσα αποφάσισε το 

ΓεΔΕΕ, το Δικαστήριο εκτί-

μησε ότι η Επιτροπή δεν 

Κατά την επίσημη διαδικα-

σία έρευνας που κίνησε η 

Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι 

οι διάφορες ενισχύσεις που 

χορηγήθηκαν από το κρατί-

διο και τον Δήμο προς τον 

φορέα διαχείρισης του αε-

ρολιμένα (KFBG) κατά την 

περίοδο 2000-2011 συνι-

στούν κρατική ενίσχυση κα-

τά την έννοια του άρθρου 

107 § 1 ΣΛΕΕ. 

Αυστρία – Κατευθυντήριες 

Γραμμές για κρατικές ενι-

σχύσεις σε αερολιμένες    

και αεροπορικές εταιρείες 

2014 – μειωμένες χρεώσεις 

για υπηρεσίες αεροδρομίου 

– αρχή ιδιώτη επενδυτή – 

συμφωνίες που απλώς μειώ-

νουν τα λειτουργικά έξοδα – 

ασυμβίβαστη ενίσχυση  

Ο αερολιμένας του Klagen-

furt είναι ένας μικρός, περι-

φερειακός αερολιμένας, 

που βρίσκεται στο νότιο τμή-

μα του ομόσπονδου κρατι-

δίου της Καριθνίας στην 

Αυστρία και ανήκει στο κρα-

τίδιο της Καρινθίας και στον 

Δήμο του Klagenfurt. Η μέ-

ση ετήσια επιβατική κίνηση 

του εν λόγω αερολιμένα για 

την περίοδο 2000-2015 κυ-

μάνθηκε μεταξύ 200.000 

και 500.000 επιβατών.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5db6666bbc95140109e82d7557ec3d33e.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKc3f0?text=&docid=186499&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150656
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και, αφετέρου, των Αυστρια-

κών Αερογραμμών και της 

Air Berlin αντίστοιχα, δεν 

διέφεραν από αυτούς που 

θα μπορούσε να αποδεχθεί 

και ένας ιδιώτης επενδυτής 

που θα διαχειριζόταν το 

αεροδρόμιο και, κατά συνέ-

πεια, οι συμφωνίες αυτές 

δεν συνιστούσαν κρατική 

ενίσχυση.  

Πλην, όμως, οι αντίστοιχες 

συμφωνίες μεταξύ, αφενός, 

της KFBG και, αφετέρου, 

της Ryanair, της Tuifly και 

της HLX δεν αναμενόταν να 

είναι κερδοφόρες για την 

KFBG. Κατά συνέπεια, συ-

νιστούν κρατική ενίσχυση 

προς τις εν λόγω αεροπορι-

κές εταιρείες. Επιπλέον, οι 

συμφωνίες αυτές απλώς 

μειώνουν τα λειτουργικά 

έξοδα των εν λόγω αεροπο-

ρικών εταιρειών, χωρίς να 

συνεισφέρουν στην επίτευξη 

των κοινών στόχων της εσω-

τερικής αγοράς, προκαλώ-

ντας έτσι στρεβλώσεις στον 

ανταγωνισμό. Τα ποσά των 

ασυμβίβαστων και παράνο-

μων κρατικών ενισχύσεων 

που θα πρέπει να ανακτη-

θούν από τις αυστριακές 

αρχές υπολογίζονται σε πε-

ρίπου 2 εκατ. € για την   

Ryanair, 1.1 εκατ. € για την 

Tuifly και 9.6 εκατ. € για την 

HLX.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3663_en.htm 

Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθη-

κε ότι οι ενισχύσεις συνά-

δουν με τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις σε αερολιμένες 

και αεροπορικές εταιρείες 

του 2014, καθώς θεωρήθη-

κε ότι πληρούνταν οι σχετι-

κές προϋποθέσεις. Συγκε-

κριμένα, ο εν λόγω αερολι-

μένας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα τοπικής ανάπτυ-

ξης και προσβασιμότητας 

στην περιοχή της Καρινθίας. 

Ακόμη, ο αερολιμένας βρί-

σκεται σε ορεινή περιοχή, η 

οποία απέχει σημαντικά (σε 

διάρκεια ταξιδίου) από άλ-

λους αερολιμένες, ιδιαίτερα 

κατά τη διάρκεια του χειμώ-

να (ο πιο κοντινός αερολιμέ-

νας είναι αυτός της Λιου-

μπλιάνα, σε απόσταση 80 

χλμ.). Το γεγονός αυτό περι-

ορίζει τις αρνητικές επιπτώ-

σεις που έχει η χορήγηση 

ενίσχυσης στον ανταγωνι-

σμό και το εμπόριο, οι ο-

ποίες μάλιστα αντισταθμί-

ζονται από τα πλεονεκτήμα-

τα που επιφέρει η βελτίωση 

της συνδετικότητας της πε-

ριοχής.     

Στο πλαίσιο της ίδιας επίση-

μης διαδικασίας έρευνας, η 

Επιτροπή εξέτασε και ένα 

καθεστώς που τέθηκε σε 

ισχύ από τον φορέα διαχεί-

ρισης του αερολιμένα 

(KFBG) το 2005, προκειμέ-

νου να αυξηθεί η επιβατι-  

κή κίνηση στον αερολιμένα. 

Σύμφωνα με αυτό, χορη-

γούνταν εκπτώσεις στις χρε-

ώσεις για τις υπηρεσίες του 

αεροδρομίου υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, όπως λ.χ. ό-

ταν εγκαινιαζόταν νέα σύν-

δεση ή αυξανόταν η συχνό-

τητα εκτέλεσης δρομολο-

γίων σε υφιστάμενη σύνδε-

ση. Κατά την άποψη της 

Επιτροπής, το καθεστώς α-

ναμενόταν να συνεισφέρει 

στην κερδοφορία του φο-

ρέα διαχείρισης του αερολι-

μένα και, ως εκ τούτου, ο-

ποιοσδήποτε ιδιώτης διαχει-

ριστής θα ήταν πρόθυμος 

να προβεί στη θέσπιση τέ-

τοιου καθεστώτος, προκει-

μένου να αυξήσει το κέρδος 

του. Κατά συνέπεια, οι μειω-

μένες χρεώσεις για τις υπη-

ρεσίες αεροδρομίου δεν 

συνιστούσαν κρατική ενίσχυ-

ση κατά την έννοια του 

άρθρου 107 § 1 ΣΛΕΕ. 

Τέλος, η Επιτροπή αξιολόγη-

σε και τις διμερείς συμφω-

νίες μεταξύ του φορέα δια-

χείρισης του αερολιμένα 

(KFBG) και διαφόρων αερο-

πορικών εταιρειών. Αυτές οι 

συμφωνίες καθόριζαν το 

ύψος των χρεώσεων για τις 

υπηρεσίες αεροδρομίου σε 

σχέση με συγκεκριμένες 

διαδρομές για μία ορισμένη 

περίοδο, ενώ σε ορισμένες 

περιπτώσεις προέβλεπαν ως 

αντάλλαγμα την υποχρέωση 

παροχής υπηρεσιών μάρκε-

τινγκ εκ μέρους των αεροπο-

ρικών εταιρειών προς την 

KFBG.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι οι 

όροι των συμφωνιών αυτών 

μεταξύ, αφενός, της KFBG 

από το 2017 έως και το 

2020, ενώ ο ετήσιος προϋ-

πολογισμός του ανέρχεται 

σε 46 εκατ. €. Θα προσφέ-

ρει κίνητρα σε ιδιώτες επεν-

δυτές, τους λεγόμενους 

«επιχειρηματικούς αγγέ-

Γερμανία – κίνητρα σε 

«επιχειρηματικούς αγγέ-

λους» (“business angels”) – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την προώθηση επενδύσε-

ων χρηματοδότησης επιχει-

ρηματικού κινδύνου 2014 

Το γερμανικό καθεστώς  

INVEST έρχεται να αντικατα-

στήσει ένα προηγούμενο 

ανάλογο καθεστώς, το οποίο 

είχε εγκριθεί από την Επι-

τροπή το 2013. Η διάρκειά 

του προβλέπεται τετραετής, 

Εγκρίνεται γερμανικό καθεστώς για επιχειρηματικά κεφάλαια IN-

VEST — SA.46308 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3663_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3663_en.htm
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καινοτομία και η ανταγωνι-

στικότητα, ενώ οι πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στον 

ανταγωνισμό και το εμπόριο 

θα είναι εξόχως περιορισμέ-

νες.   

http://europa.eu/rapid/

midday-express-12-12-

2016.htm 

λους» (“business angels”), 

για να αγοράσουν και να 

διατηρήσουν, για τουλάχι-

στον τρία χρόνια, μετοχές ή 

εταιρικά μερίδια σε μικρές, 

καινοτόμες, νεοσυσταθείσες 

επιχειρήσεις.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

γερμανικό καθεστώς θα 

παράσχει κίνητρα για πραγ-

ματοποίηση επενδύσεων σε 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με 

τις Κατευθυντήριες Γραμμές 

για την προώθηση των επεν-

δύσεων χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αυτές 

θα αποκτήσουν καλύτερη 

πρόσβαση σε χρηματοδότη-

ση και θα ενισχυθεί έτσι η 

ενίσχυση των θαλάσσιων 

εμπορευματικών μεταφο-

ρών έναντι των οδικών. Και 

αυτό το καθεστώς αποσκο-

πεί να μειώσει την κίνηση 

στους δρόμους και τη ρύ-

πανση. Σύμφωνα με αυτό, οι 

ναυλωτές θα δικαιούνται 

ενίσχυσης, προκειμένου να 

ξεκινήσουν νέες θαλάσσιες 

συνδέσεις ή να αναβαθμί-

σουν τις υφιστάμενες.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι, αφού 

η ενίσχυση περιορίζεται μό-

νο στην κάλυψη μερικών 

επιπλέον δαπανών που προ-

κύπτουν από τη χρήση πιο 

φιλικών προς το περιβάλλον 

μέσων μεταφοράς, το κα-

θεστώς συνάδει με τις Κα-

τευθυντήριες Γραμμές του 

2004 για τις θαλάσσιες με-

ταφορές.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

4461_en.htm 

Ιταλία – καθεστώς ενίσχυ-

σης για σιδηροδρομικές 

εμπορευματικές μεταφορές 

– Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις σιδηροδρομικές με-

ταφορές 2008 – καθεστώς 

ενίσχυσης θαλάσσιων εμπο-

ρευματικών μεταφορών – 

Κατευθυντήριες Γραμμές 

για τις θαλάσσιες μεταφο-

ρές 2004 

Το πρώτο καθεστώς παρο-

χής ενίσχυσης για την προώ-

θηση των σιδηροδρομικών 

εμπορευματικών μεταφο-

ρών έχει προϋπολογισμό 

255 εκατ. € και αποσκοπεί 

να ενισχύσει τη μετατόπιση 

των εμπορευματικών μετα-

φορών από τα φορτηγά 

στον σιδηρόδρομο, χορη-

γώντας ενισχύσεις στις σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις. Η 

υποστήριξη ενός μέσου με-

ταφοράς που είναι λιγότερο 

ρυπογόνο από τα οδικά μέ-

σα θα έχει θετική επίδραση 

στο περιβάλλον. Εξάλλου, η 

μείωση της κίνησης στους 

δρόμους θα αποσυμφορή-

σει τις οδικές αρτηρίες.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι, εφό-

σον το καθεστώς είναι α-

νοικτό σε όλες τις σιδηρο-

δρομικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν στην αγορά των 

εμπορευματικών μεταφο-

ρών στην Ιταλία και το ύψος 

της ενίσχυσης υπολογίζεται 

βάσει των αντίστοιχων μειώ-

σεων στις χρεώσεις υποδο-

μής, συνάδει με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές του 

2008 σχετικά με τις κρατι-

κές ενισχύσεις για τις σιδη-

ροδρομικές μεταφορές. Μά-

λιστα, από το καθεστώς αυ-

τό αναμένεται να ευνοηθεί 

κυρίως το νότιο τμήμα της 

Ιταλίας, όπου η ανισορροπία 

μεταξύ του σιδηροδρομικού 

και του οδικού δικτύου είναι 

περισσότερο εμφανής.   

Το δεύτερο καθεστώς, που 

ονομάστηκε Marebonus, 

έχει προϋπολογισμό 138 

εκατ. € και αποσκοπεί στην 

Ιταλικές ενισχύσεις για προώθηση μεταφοράς φορτίων με τρένα & 

πλοία — SA.44628 & SA.45482 

Έγκριση ιταλικού καθεστώτος ενίσχυσης για μεταφορά αγαθών με 

τρένα — SA. 44627 

μεταφορών, αποσκοπώντας 

να μετατοπίσει τις μεταφο-

ρές αγαθών από οδικές σε 

σιδηροδρομικές.  

Η Επιτροπή έκρινε ότι το 

καθεστώς θα προωθήσει τις 

σιδηροδρομικές εμπορευμα-

Ιταλία – καθεστώς ενίσχυ-

σης – συνδυασμένες μετα-

φορές – δυνατότητα έντα-

ξης διαμεταφορέων και πε-

λατών – Κατευθυντήριες 

Γραμμές του 2008 για σιδη-

ροδρομικές επιχειρήσεις  

Το άρθρο 648 § 1 του νέου 

ιταλικού νόμου Σταθερότη-

τας του 2016 θέσπισε το 

λεγόμενο “Ferrobonus”, ένα 

καθεστώς που παρέχει οικο-

νομικά κίνητρα και ενισχύει 

τη χρήση συνδυασμένων 

http://europa.eu/rapid/midday-express-12-12-2016.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-12-12-2016.htm
http://europa.eu/rapid/midday-express-12-12-2016.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4461_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4461_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4461_en.htm
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Κατευθυντήριες Γραμμές 

σχετικά με τις κρατικές ενι-

σχύσεις στις σιδηροδρομι-

κές επιχειρήσεις του 2008.  

http://europa.eu/rapid/

press-release_MEX-16-

3982_en.htm 

 

τικές μεταφορές έναντι των 

οδικών, χωρίς ταυτόχρονα 

να προκαλεί υπέρμετρες 

στρεβλώσεις στον ανταγω-

νισμό, ενώ θα επιδράσει 

θετικά στο περιβάλλον, κα-

θώς θα υποστηρίζει τη χρή-

ση ενός μέσου μεταφοράς 

λιγότερο ρυπογόνου από τα 

οδικά μέσα. Περαιτέρω, η 

μείωση της συμφόρησης 

στους δρόμους θα αποβεί 

θετική και σε ό,τι αφορά 

στις μετακινήσεις. 

Κατά συνέπεια, δεδομένου 

ότι το καθεστώς είναι ανοι-

κτό τόσο σε διαμεταφο-  

ρείς εμπορευμάτων όσο και   

στους πελάτες τους και δεν  

επιφέρει υπέρμετρα αρνητι-

κές επιπτώσεις στις θαλάσ-

σιες μεταφορές ή στην εσω-

τερική ναυσιπλοΐα, κρίνεται 

ότι είναι σύμφωνο με τις 

Εγκρίθηκε γαλλικό καθεστώς ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλών τα-

χυτήτων —  SA.37183 

 

προϋποθέσεις). Στα δίκτυα 

αυτά θα έχουν πρόσβαση 

αδιακρίτως όλοι οι πάροχοι 

υπηρεσιών, ενώ οι τιμές 

πρόσβασης θα υπόκεινται 

στον έλεγχο της γαλλικής 

ρυθμιστικής αρχής τηλεπι-

κοινωνιών (ARCEP).  

Το καθεστώς χρηματοδοτεί, 

επίσης, και τον εκσυγχρονι-

σμό και τη χρήση των υφι-

στάμενων δικτύων χαλκού, 

τα οποία διαχειρίζεται η 

Orange, ώστε να βελτιωθούν 

οι δυνατότητες και οι ταχύ-

τητες πρόσβασης των χρη-

στών. Η Orange υποχρεού-

ται να παράσχει στους αντα-

γωνιστές της πλήρη πρόσβα-

ση σε υπηρεσίες χονδρικής 

έναντι τιμών που υπόκεινται 

στον έλεγχο της ARCEP, 

προκειμένου να μπορούν 

αυτοί να την ανταγωνιστούν 

αποτελεσματικά στο επίπε-

δο της λιανικής.  

Το καθεστώς συνοδεύεται 

και από ένα λεπτομερές 

σχέδιο ex post οικονομικής 

αξιολόγησης, προκειμένου 

να αποτιμηθούν οι επιπτώ-

σεις του. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης θα υποβλη-

θούν στην Επιτροπή τον Δε-

κέμβριο του 2022.     

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3610_en.htm 

Γαλλία – Δίκτυα πρόσβασης 

Επόμενης Γενιάς – κρατική 

χρηματοδότηση σε περιοχές 

όπου δεν υπάρχει ιδιωτικό 

ενδιαφέρον – ανταγωνιστική 

διαδικασία – αυτεπιστασία 

– υφιστάμενα δίκτυα χαλ-

κού – Κατευθυντήριες Γραμ-

μές για τα ευρυζωνικά δί-

κτυα 2013 

Το καθεστώς αυτό αντικα-

θιστά ένα πανομοιότυπο 

προηγούμενο καθεστώς, 

που είχε εγκριθεί από την 

Επιτροπή τον Οκτώβριο του 

2011 και έληξε τον Δεκέμ-

βριο του 2015, και αποσκο-

πεί να συνδέσει όλα τα νοι-

κοκυριά και τις επιχειρήσεις 

με δίκτυα πολύ υψηλών τα-

χυτήτων μέχρι το 2022. Στο 

πλαίσιο αυτό, θα χρηματο-

δοτηθούν τα έργα υποδο-

μών της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, κυρίως προκειμένου να 

αναπτυχθούν Δίκτυα Επόμε-

νης Γενιάς (NGA) που θα 

εξασφαλίζουν ταχύτητες 

σύνδεσης τουλάχιστον 30 

Mbps.  

Η Επιτροπή, κατά την αξιο-

λόγηση του καθεστώτος με 

βάση τις Κατευθυντήριες 

Γραμμές για την ταχεία α-

νάπτυξη των ευρυζωνικών 

δικτύων του 2013, εξετάζει, 

μεταξύ άλλων, μήπως τυχόν 

η κρατική χρηματοδότηση 

υποκαθιστά την ιδιωτική ε-

πένδυση, καθώς επίσης και 

εάν έχουν πρόσβαση σ’ αυ-

τήν όλοι οι πάροχοι υπηρε-

σιών αδιακρίτως. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο προστατεύεται ο 

αποτελεσματικός ανταγωνι-

σμός, ο οποίος διασφαλίζει 

την ύπαρξη επενδύσεων και 

τη βελτίωση της σχέσης τι-

μής-ποιότητας παρεχόμενων 

υπηρεσιών για τους κατανα-

λωτές.   

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτρο-

πή κατέληξε ότι τα επιδοτού-

μενα Δίκτυα Επόμενης Γε-

νιάς συνάδουν με τις Κατευ-

θυντήριες Γραμμές, καθώς 

η κρατική χρηματοδότηση 

θα παρασχεθεί μόνο σε πε-

ριοχές, όπου δεν υπάρχει 

σχεδιασμός για πραγματο-

ποίηση ιδιωτικών επενδύ-

σεων. Το μεγαλύτερο μέρος 

του προϋπολογισμού του 

καθεστώτος (σε ποσοστό 

άνω του 90%) προορίζεται 

για την ανάπτυξη Δικτύων 

Νέας Γενιάς σε περιοχές 

όπου δεν υφίστανται δίκτυα 

υψηλής ταχύτητας.  Ακόμη, 

η ενίσχυση θα χορηγηθεί 

είτε στο πλαίσιο ανταγωνι-

στικής διαδικασίας είτε μέ-

σω του λεγόμενου συστήμα-

τος αυτεπιστασίας (υποδο-

μές δικτύων χονδρικής, τις 

οποίες έχουν κατασκευάσει 

και διαχειρίζονται οι δημόσι-

ες αρχές, υπό ορισμένες 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3982_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3982_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-3982_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3610_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3610_en.htm
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όμως, περιορισμένο εύρος 

(από 0% έως 5.3%).  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, 

παρά το γεγονός ότι η βελτι-

ωμένη αυτή έκδοση κινού-

νταν προς τη σωστή κατεύ-

θυνση, εντούτοις και πάλι 

δεν μπορούσε να δικαιολο-

γηθεί η διατήρηση της προο-

δευτικότητας των συντελε-

στών, ενώ διατηρούνταν και 

οι περιορισμοί αναφορικά 

με τη δυνατότητα αφαίρε-

σης των μεταφερόμενων 

ζημιών.  

Κατά συνέπεια, τόσο το αρ-

χικό μέτρο όσο και η βελτιω-

μένη έκδοσή του συνιστούν 

παράνομη και ασυμβίβαστη 

κρατική ενίσχυση. Τα ακρι-

βή ποσά που θα πρέπει να 

ανακτηθούν από κάθε επι-

χείρηση, εάν υφίστανται τέ-

τοια, θα πρέπει να υπολογι-

σθούν από τις ουγγρικές 

αρχές με βάση τη μεθοδο-

λογία που προτείνει η Επι-

τροπή στην απόφασή της. Η 

ανάκτηση θα μπορούσε να 

αποφευχθεί για κάποιες επι-

χειρήσεις, εφόσον οι ουγγρι-

κές αρχές αποδείξουν ότι η 

χορηγηθείσα ενίσχυση πλη-

ροί τις προϋποθέσεις του 

Κανονισμού de minimis. 

http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-

3606_en.htm 

Ουγγαρία – προοδευτικός 

φόρος στα έσοδα από δια-

φημίσεις – επιλεκτικό οικο-

νομικό πλεονέκτημα 

Σύμφωνα με τον ουγγρικό 

νόμο του 2014 σχετικά με 

την επιβολή φόρου στις δια-

φημίσεις, οι επιχειρήσεις 

φορολογούνταν ανάλογα με 

τα έσοδά τους που προέρ-

χονται από διαφημίσεις. Οι 

επιχειρήσεις με περισσότε-

ρα έσοδα από διαφημίσεις 

υπέκειντο σε αισθητά υψη-

λότερους προοδευτικούς 

φορολογικούς συντελεστές, 

που κυμαίνονταν από 0% 

έως 50%. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι η 

προοδευτικότητα των φορο-

λογικών συντελεστών ευνοεί 

τις επιχειρήσεις με περιορι-

σμένα έσοδα από διαφημί-

σεις, προσδίδοντάς τους ένα 

σημαντικό οικονομικό πλεο-

νέκτημα, καθώς αυτές κα-

λούνται να καταβάλουν δυ-

σανάλογα μικρότερη φορο-

λογία από τους ανταγωνι-

στές τους με περισσότερα 

έσοδα από διαφημίσεις. Οι 

ουγγρικές αρχές δεν κατά-

φεραν να αποδείξουν ότι οι 

προοδευτικοί φορολογικοί 

συντελεστές ήταν συμφυείς 

με τον επιδιωκόμενο σκοπό 

της επιβολής του φόρου επί 

των εσόδων από διαφημί-

σεις, ώστε να θεωρηθεί φο-

ρολογικό μέτρο που είναι 

μεν επιλεκτικό, αλλά δικαιο-

λογείται από τη φύση και 

την οικονομία του συστήμα-

τος.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή 

έκρινε ότι και η δυνατότητα 

που παρείχε ο νόμος σε επι-

χειρήσεις, να αφαιρέσουν 

τις μεταφερόμενες από προ-

ηγούμενες χρήσεις ζημίες, 

ευνοούσε αδικαιολόγητα 

ορισμένες επιχειρήσεις, κα-

θώς αυτή παρεχόταν μόνο 

σε επιχειρήσεις που δεν εμ-

φάνισαν κέρδη εντός της 

χρήσης του 2013. Οι ουγγρι-

κές αρχές δεν απέδειξαν για 

ποιον λόγο εξαρτούν τις φο-

ρολογικές υποχρεώσεις μιας 

επιχείρησης από την κερδο-

φορία της, αλλά ούτε και για 

ποιον λόγο η δυνατότητα α-

φαίρεσης των ζημιών περιο-

ρίστηκε σε επιχειρήσεις που 

δεν ήταν κερδοφόρες από-

κλειστικά εντός της χρήσης 

του 2013, προσδίδοντας 

έτσι σ’ αυτές ένα οικονομικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με 

τους πιο αποτελεσματικούς 

ανταγωνιστές τους.  

Η Επιτροπή είχε ζητήσει από 

την Ουγγαρία να αναστείλει 

την εφαρμογή του μέτρου, 

όταν αποφάσισε να κινήσει 

την επίσημη διαδικασία 

έρευνας, τον Μάρτιο του 

2015. Παρ’ όλ’ αυτά, τον 

Ιούλιο του 2015, οι ουγγρι-

κές αρχές έθεσαν σε εφαρ-

μογή μία τροποποιημένη 

έκδοση του νόμου αυτού, 

χωρίς να την έχουν προη-

γουμένως κοινοποιήσει στην 

Επιτροπή. Σύμφωνα με αυ-

τήν, οι επιχειρήσεις είχαν 

την ευχέρεια να επιλέξουν 

εάν επιθυμούσαν την ανα-

δρομική εφαρμογή της βελ-

τιωμένης αυτής έκδοσης, η 

οποία διατηρούσε τους προ-

οδευτικούς φορολογικούς 

συντελεστές, που είχαν, 

Ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση ο ουγγρικός φόρος επί των 

διαφημίσεων — SA.39235 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3606_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3606_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3606_en.htm
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τους προς πώληση υπό μορ-

φή μετοχών, διαθέτοντας με 

τον τρόπο αυτόν στο κοινό 

ένα είδος επενδύσεως κε-

φαλαίων, που δεν καλύπτε-

ται από το σύστημα εγγυή-

σεως των καταθέσεων.  

 

 

ΔΕΕ C-164/15 P & C-165/ 

15 P, 21.12.2016, Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή/Aer Lingus Ltd 

κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – εθνι-

κός φόρος αεροπορικών 

μεταφορών – εφαρμογή 

διαφορετικών συντελεστών 

– μειωμένος συντελεστής 

για πτήσεις με κοντινό προο-

ρισμό – πλεονέκτημα – επι-

λεκτικός χαρακτήρας – α-

νάκτηση  

Νομικό ζήτημα 

Είναι δυνατόν το πλεονέκτη-

μα που εξασφαλίζει η χορή-

γηση μιας ενίσχυσης στον 

δικαιούχο της να μην ταυτί-

ζεται με το οικονομικό 

όφελος που αυτός απεκόμι-

σε ή ακόμα και να αποδει-

χθεί ανύπαρκτο τέτοιο 

όφελος, χωρίς το γεγονός 

αυτό να δύναται να δικαιο-

λογήσει τη μη ανάκτηση της 

ενισχύσεως αυτής καθαυτήν 

ή την ανάκτηση ποσού δια-

φορετικού από εκείνο που 

συνιστά το πλεονέκτημα της 

επίμαχης παράνομης ενί-

σχυσης.   

 

 

ΔΕΕ C-20/15 P & C-21/15 

P, 21.12.2016, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή/World Duty Free 

Group S.A. κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – φορο-

λογικό καθεστώς – φόρος 

ΔΕΕ C-131/15 P, 21.12. 

2016, Club Hotel Loutraki 

Α.Ε. κ.ά./Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – εκμε-

τάλλευση ηλεκτρονικών   

παιγνιομηχανημάτων (VLT) – 

χορήγηση αποκλειστικής 

άδειας – απόφαση για μη 

ύπαρξη κρατικής ενισχύσε-

ως – μη κίνηση της επίση-

μης διαδικασίας έρευνας – 

έννοια «σοβαρών δυσχερει-

ών» – χρονικό σημείο της 

εκτιμήσεως κατά πόσον ένα 

μέτρο συνιστά κρατική ενί-

σχυση – έννοια «οικονομι-

κού πλεονεκτήματος» – από 

κοινού αξιολόγηση των κοι-

νοποιηθέντων μέτρων 

Νομικό ζήτημα 

Όταν περισσότερες κρατικές  

παρεμβάσεις επηρεάζουν 

την οικονομική θέση της 

ίδιας επιχείρησης, η Επιτρο-

πή έχει τη δυνατότητα να  

τις εξετάζει από κοινού, ενώ 

δεν υποχρεούται να προσδι-

ορίζει, πριν από οποιαδήπο-

τε έρευνα για την ενδεχόμε-

νη χορήγηση οικονομικού 

πλεονεκτήματος υπέρ μίας 

ή περισσότερων επιχειρή-

σεων, την αγορά ή τις αγο-

ρές που αφορούν οι κρατι-

κές παρεμβάσεις. 

 

 

ΔΕΕ C-524/14 P, 21.12. 

2016, Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή/Hansestadt Lübeck  

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – αερο-

λιμενικά τέλη – άρθρο 108 

§ 2 ΣΛΕΕ – απόφαση περί 

κινήσεως επίσημης διαδικα-

σίας έρευνας – πρόσωπο το 

οποίο αφορά ατομικά η επί-

μαχη πράξη – επιλεκτικός 

χαρακτήρας 

Νομικό ζήτημα 

Μέτρο, με το οποίο μια δη-

μόσια επιχείρηση καθορίζει 

τους όρους χρησιμοποιή-

σεως των αγαθών ή των 

υπηρεσιών της, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει επιλεκτικό 

χαρακτήρα, έστω και αν το 

μέτρο αυτό έχει γενική ε-

φαρμογή στο σύνολο των 

επιχειρήσεων που χρησιμο-

ποιούν τα οικεία αγαθά ή τις 

οικείες υπηρεσίες, εφόσον 

το πλεονέκτημα που παρέ-

χει το επίμαχο μέτρο ωφελεί 

στην πραγματικότητα ορι-

σμένες μόνον επιχειρήσεις, 

σε σχέση με άλλες που βρί-

σκονται σε συγκρίσιμη πραγ-

ματική και νομική κατάστα-

ση. Επομένως, η έννοια του 

επιλεκτικού χαρακτήρα συν-

δέεται μ’ εκείνη της δυσμε-

νούς διάκρισης.  

 

 

ΔΕΕ C-76/15, 21.12.2016, 

Paul Vervloet κ.λπ/

Ministerraad 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ενί-

σχυση υπέρ των χρηματο-

πιστωτικών συνεταιρισμών – 

σύστημα εγγυήσεως για την 

προστασία των μεριδίων των 

μελών, φυσικών προσώπων, 

των συνεταιρισμών που δρα-

στηριοποιούνται στον χρη-

ματοπιστωτικό τομέα – μη 

συμβατή ενίσχυση  

Νομικό ζήτημα 

Οι αναγνωρισμένοι συνεται-

ρισμοί που δραστηριοποι-

ούνται στον χρηματοπιστωτι-

κό τομέα τελούν – από πλευ-

ράς του επιδιωκόμενου από 

το σύστημα εγγυήσεως των 

καταθέσεων σκοπού – σε 

συγκρίσιμη πραγματική και 

νομική κατάσταση με άλ-

λους οικονομικούς φορείς, 

που διαθέτουν τα μερίδιά 

Πρόσφατη νομολογία ΔΕΕ και ΓεΔΕΕ για κρατικές ενισχύσεις 
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χαρακτηριστεί ως Υπηρεσία 

Γενικού Οικονομικού Συμφέ-

ροντος, δεν αρκεί να διαπι-

στωθεί ότι υφίσταται ανε-

πάρκεια στη σχετική αγορά, 

αλλά θα πρέπει να έχει ορι-

στεί ξεκάθαρα ως ΥΓΟΣ από 

τις κρατικές αρχές και να 

υπάρχει πράξη ανάθεσης 

αυτής.    

 

  

ΔΕΕ C-486/15 P, 30.11. 

2016, Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή/Γαλλική Δημοκρατία 

κ.λπ. 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – δημό-

σια δήλωση εκπροσώπων 

του Γαλλικού Δημοσίου για 

την απόκτηση μετοχών – 

ασυμβίβαστη ενίσχυση– 

έννοια «ενίσχυσης» – έννοια 

«οικονομικού πλεονεκτήμα-

τος» – κριτήριο συνετού ιδι-

ώτη επενδυτή – υποχρέωση 

αιτιολογήσεως που υπέχει το 

Γενικό Δικαστήριο – όρια 

του δικαστικού ελέγχου  

Νομικό ζήτημα 

Η εκτίμηση του κριτηρίου 

του συνετού ιδιώτη επενδυ-

τή πρέπει να διενεργείται σε 

σχέση με τα στοιχεία που 

είναι διαθέσιμα κατά τον 

χρόνο λήψης της αποφά-

σεως για την πραγματοποίη-

ση επενδύσεως, ο οποίος 

δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκην 

με τον χρόνο χορήγησης της 

επίμαχης ενίσχυσης, δεδο-

μένου ότι η πρώτη απόφαση 

για την επένδυση μπορεί να 

έχει ληφθεί πολύ πριν τη χο-

ρήγηση της ενισχυσης.  

 

 

ΔΕΕ C-449/14 P, 10.11. 

2016, DTS Distribuidora de 

Television Digital S.A/Ευρω-

παϊκή Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

εταιρειών – έκπτωση – α-

πόσβεση της υπεραξίας –  

απόκτηση μεριδίων στο κε-

φάλαιο επιχειρήσεων – έν-

νοια της «κρατικής ενίσχυ-

σης» – επιλεκτικός χαρακτή-

ρας 

Νομικό ζήτημα 

Μολονότι για την απόδειξη 

του επιλεκτικού χαρακτήρα 

ενός φορολογικού μέτρου 

δεν είναι πάντα αναγκαίο το 

μέτρο αυτό να συνιστά πα-

ρέκκλιση από ένα κοινό φο-

ρολογικό καθεστώς, η δια-

πίστωση τέτοιας παρέκκλι-

σης είναι απολύτως κρίσιμη, 

όταν εξ αυτής προκύπτει ότι 

διακρίνονται δύο κατηγορί-

ες οικονομικών φορέων, οι 

οποίοι υφίστανται διαφορε-

τική μεταχείριση, παρόλο 

που βρίσκονται σε συγκρίσι-

μη κατάσταση υπό το πρί-

σμα του επιδιωκόμενου από 

το μέτρο σκοπού. Δεν μπο-

ρεί να απαιτηθεί από την 

Επιτροπή, στο πλαίσιο από-

δειξης του επιλεκτικού χα-

ρακτήρα ενός τέτοιου με-

τρου, να προσδιορίζει ορι-

σμένα ιδιαίτερα και συγκε-

κριμένα κοινά χαρακτηριστι-

κά των επιχειρήσεων-δικαι-

ούχων, τα οποία τους δια-

κρίνουν από εκείνους που 

δεν τους χορηγείται το επί-

μαχο πλεονέκτημα.  

 

 

ΓεΔΕΕ T-37/15, T-38/15, 

15.12.2016, Abertis Tele-

com Terrestre S.A. κ.λπ./

Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ψηφι-

ακή τηλεόραση – ενίσχυση 

για την επέκταση της επί-

γειας ψηφιακής τηλεόρασης 

σε απομακρυσμένες και 

αγροτικές περιοχές της   

Περιφέρειας Castille-La 

Manche – απόφαση κηρύσ-

σουσα την ενίσχυση ασυμβί-

βαστη – έννοια «επιχείρη-

σης» – οικονομική δραστηρι-

ότητα – πλεονέκτημα – Υπη-

ρεσίες Γενικού Οικονομικού 

Συμφέροντος – στρέβλωση 

του ανταγωνισμού – νέες 

ενισχύσεις 

Νομικό ζήτημα 

Σε περίπτωση που διαπιστω-

θεί ότι κάποιο από τα κριτή-

ρια Altmark δεν πληρούται, 

τότε το οικονομικό πλεονέ-

κτημα δεν συνίσταται μόνον 

στο ποσό που υπερβαίνει 

την αγοραία αξία, αλλά στη 

μεταφορά πόρων για την 

άσκηση μιας δραστηριότη-

τας που, σε διαφορετική 

περίπτωση, δεν θα ανετίθε-

το στη δικαιούχο της ενίσχυ-

σης. Εξάλλου, εάν ένα μέτρο 

συνάδει με τους κανόνες 

της αγοράς, αυτό δεν σημαί-

νει αυτομάτως ότι πληρού-

ται το 4ο κριτήριο Altmark.  

 

 

ΓεΔΕΕ Τ-808/14, 15.12. 

2016, Βασίλειο της Ισπα-

νίας/Επιτροπή 

Λέξεις κλειδιά 

Κρατικές ενισχύσεις – ψηφι-

ακή τηλεόραση – επέκταση 

της επίγειας ψηφιακής τηλε-

όρασης σε απομακρυσμένες 

και αγροτικές περιοχές – 

ασυμβίβαστη ενίσχυση – 

έννοια «επιχείρησης» – οικο-

νομική δραστηριότητα – 

πλεονέκτημα – Υπηρεσίες 

Γενικού Οικονομικού Συμφέ-

ροντος – στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

Νομικό ζήτημα 

Το γεγονός και μόνον ότι μία 

οντότητα διαθέτει αρμοδιό-

τητες άσκησης δημόσιας 

εξουσίας για την άσκηση 

κάποιων δραστηριοτήτων 

της, δεν σημαίνει ότι από-

κλείεται κάποια άλλη δρα-

στηριότητα της ίδιας οντότη-

τας να χαρακτηρισθεί ως 

οικονομική. Εξάλλου, προ-

κειμένου μια υπηρεσία να 
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 άμεσα το ύψος αυτής, στο 

μέτρο που μέρος των εσό-

δων μπορεί να διατεθεί και 

για άλλους σκοπούς, θεω-

ρείται ότι δεν υφίσταται κατ’ 

ανάγκην σχέση μεταξύ των 

φορολογικών μέτρων και 

της ενίσχυσης και, άρα, τα 

εν λόγω μέτρα δεν αποτε-

λούν αναπόσπαστο μέρος 

του καθεστώτος ενισχύ-

σεως. 

Κρατικές ενισχύσεις – υπο-

χρεώσεις δημόσιας υπηρε-

σίας – αντιστάθμιση – από-

φαση κηρύσσουσα κάθε-

στώς ενισχύσεων συμβατό – 

τροποποίηση του τρόπου 

χρηματοδότησης – φορολο-

γικά μέτρα – ύπαρξη ανα-

γκαστικής σχέσης μεταξύ 

του φόρου και του καθεστώ-

τος ενισχύσεων – άμεση 

επιρροή του προϊόντος του 

φόρου επί του μεγέθους της 

ενισχύσεως – σχέση αντα-

γωνισμού μεταξύ του υπο-

κειμένου στον φόρο και του 

δικαιούχου της ενισχύσεως 

Νομικό ζήτημα 

Σε περίπτωση που τα έσοδα 

από φορολογικά μέτρα προ-

ορίζονται μεν για τη χρημα-

τοδότηση μιας ενισχύσεως, 

δεν επηρεάζουν, όμως, 
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Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Η Ελληνική Επιθεώρηση 

Ευρωπαϊκού Δικαίου 

εκδίδεται από το έτος 

1981 από το ΚΔΕΟΔ σε 

συνεργασία με τον Δικη-

γορικό Σύλλογο Θεσσα-

λονίκης 4 φορές το χρό-

νο στην ελληνική γλώσ-

σα, ενώ από το 2004 

εκδίδεται ετησίως ένα 

πέμπτο ξενόγλωσσο 

τεύχος. Αντικείμενό της 

αποτελεί το σύνολο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

καθώς και οι τομείς της 

προστασίας των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων και 

του διεθνούς δικαίου, 

δημόσιου και ιδιωτικού. 

Ειδικά τεύχη παρουσιά-

ζουν αφιερώματα σε 

θέματα ιδιαίτερου ενδι-

αφέροντος, όπως λ.χ. η 

Σύμβαση των Βρυξελ-

λών, η ραδιοτηλεόραση, 

το περιβάλλον, οι συμ-

βάσεις δημόσιων 

έργων, η εκπαίδευση 

και η διαφήμιση. 

Η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

λειτουργεί αττό την 01.01.2002 στη Θεσσα-

λονίκη, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου 

Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δι-

καίου (ΚΔΕΟΔ). Αποτελεί γνωμοδοτική δομή, 

που παρέχει στο Υπουργείο Οικονομίας  και 

Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών 

αλλά και σε όλους τους δημόσιους φορείς 

νομική υποστήριξη, προκειμένου οι κρατι-

κές ενισχύσεις που αυτοί χορηγούν να είναι 

νόμιμες και σύμφωνες με το ενωσιακό δί-

καιο. Ως εξειδικευμένη συμβουλευτική δομή 

συμβάλλει στην τήρηση εκ μέρους της Ελλά-

δας των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

το ενωσιακό σύστημα ελέγχου, με απώτερο 

στόχο να αποτρέπεται ο κίνδυνος επιστρο-

φής των παράνομων ενισχύσεων. 

Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) 

Ικάρων 1  (ΤΘ 14) 551 02  Καλαμαριά 

Τηλ.: 2310 486947,  Fax: 2310 476105 
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