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Εισαγωγή

Βασική προγραµµατική αρχή που διέπει την ενοποιητική διαδικασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η εµπέδωση και διατήρηση ενός συστήµατος ελεύθερου
ανταγωνισµού στο πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Η χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων, η οποία εκδηλώνεται µέσω της προσλαµβάνουσας ποικίλες µορφές
υποβοήθησης εθνικών επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής από τα κράτη µέλη,
µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να επηρεάσει αρνητικά τη
δοµή των αγορών. Όπως προκύπτει από την ακόλουθη ανάλυση στο πλαίσιο της
οριοθέτησης της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, η νόθευση του ανταγωνισµού που
προκαλείται µέσω της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων θεµελιώνεται στον
επιλεκτικό χαρακτήρα της επωφελούς κρατικής οικονοµικής παρέµβασης προς
όφελος συγκεκριµένων επιχειρηµατικών φορέων ή κλάδων, ο οποίος δύναται να
υπονοµεύσει την ισότητα των ευκαιριών στο πλαίσιο της Κοινής Αγοράς
επιτρέποντας στους λήπτες των κρατικών ενισχύσεων να έχουν συγκριτικά
οικονοµικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών τους που δεν τυγχάνουν της
ίδιας οικονοµικής στήριξης.
Από την άλλη πλευρά, οι κρατικές ενισχύσεις λειτουργούν συχνά εξισορροπητικά,
είτε διευκολύνοντας στην άµβλυνση των συνεπειών τυχόν δυσλειτουργίας των
µηχανισµών της ελεύθερης αγοράς, είτε τονώνοντας και στηρίζοντας παραγωγικές
διαδικασίες που συντείνουν στην κάλυψη σύγχρονων αναγκών ευρύτερων
πληθυσµιακών στρωµάτων και την υποστήριξη νέων προοδευτικά εξελισσόµενων
πολιτικών και οικονοµικών τοµέων που εξυπηρετούν το κοινό συµφέρον των πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. περιφερειακές ενισχύσεις, ενισχύσεις για την
προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης).
Το πολιτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας αποδεχθεί αυτή τη βασική
«διπολική» συλλογιστική διαµόρφωσε το πρωτογενές κανονιστικό πλαίσιο της ΣΛΕΕ
µε βάση την αρχή ότι η χορήγηση από τα κράτη µέλη ενισχύσεων δε µπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα a priori απολύτως απαγορευµένο µέσο κρατικής
παρέµβασης. Παρ’ όλα αυτά, καθότι το προέχον κριτήριο διαµόρφωσης των
4

πολιτικών επιλογών των κρατών µελών κατά κανόνα δεν είναι αυτό της διασφάλισης
συνθηκών ανόθευτου ανταγωνισµού στην Ενιαία Αγορά, αλλά η προάσπιση και
προώθηση κατά βάση εθνικών πολιτικών ιεραρχήσεων και προτεραιοτήτων, ο
συνεχής και αποτελεσµατικός έλεγχος εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
νοµιµότητας της χρήσης του εργαλείου των ενισχύσεων από τις εθνικές αρχές βάσει
του ισχύοντος ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου συνιστά µια βασική προϋπόθεση
για τη δηµιουργία υγιούς οικονοµικού κλίµατος στην Κοινή Αγορά.
Οι παραπάνω εκατέρωθεν σταθµίσεις συµπυκνώνονται στο σχετικό µε τον έλεγχο
των κρατικών ενισχύσεων κανονιστικό πλαίσιο του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου
στα άρθρα 107-109 ΣΛΕΕ και ιδίως στο βασικό κανόνα που διατυπώνεται στο άρθρο
107 παρ. 1 ΣΛΕΕ όπου και θεσπίζεται η αρχή του κατ’ αρχήν ασυµβιβάστου των
κρατικών ενισχύσεων µε την Κοινή Αγορά ,µε σειρά, ωστόσο, προβλεπόµενων
σχετικών εξαιρέσεων. Σύµφωνα,λοιπόν, µε το άρθρο 107 παρ.1 της ΣΛΕΕ (πρώην 87
της ΣΕΚ), «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε
κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά
της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων
παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά , κατά το µέτρο που
επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές , εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν
άλλως.»Εποµένως, αναγκαίες προϋποθέσεις για την απαγόρευση µιας κρατικής
ενίσχυσης , τουλάχιστον όπως προκύπτει άµεσα από το γράµµα της παραπάνω
διατάξεως είναι δύο:αφ’ενός η ύπαρξη ενίσχυσης και αφ’ετέρου η στρέβλωση ή
απειλή στρέβλωσης του ανταγωνισµού και ο επηρεασµός του εµπορίου µεταξύ των
κρατών µελών1.
Μέσα από µια πρώτη ανάγνωση προκύπτει ότι το αρ.107 δεν προσδιορίζει σαφώς
την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, παρά αρκείται στην κρατική της προέλευση2
αδιαφορώντας για τη µορφή της3 , για το στόχο που επιδιώκει και τους λόγους
χορήγησής της. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής ∆ΕΚ)
ερµηνεύοντας το αρ.107 ΣΛΕΕ επισηµαίνει ότι η έννοια της ενίσχυσης είναι πολύ
γενικότερη από την έννοια της επιχορήγησης-επιδότησης διότι συµπεριλαµβάνει όχι
µόνο θετικές παροχές αλλά και επεµβάσεις οι οποίες , ανεξαρτήτως µορφής,
1

Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 403.
Βλ. Χ. Συνοδινός, Οι κρατικές ενισχύσεις υπό τον έλεγχο του Κοινοτικού Δικαίου, Σάκκουλας, 1998,
σελ. 21 επ.
3
Το αρ. 107 ΣΛΕΕ χαρακτηριστικά αναφέρει «(…)υπό οποιοδήποτε μορφή(…)»
2
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ελαφρύνουν τα βάρη που φέρουν κανονικά οι επιχειρήσεις4. Πρόκειται, δηλαδή,
σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ για «ένα πλεονέκτηµα το οποίο παρέχεται σε
ορισµένες επιχειρήσεις ή κλάδους παραγωγής, µέσω µιας επέµβασης του ευρύτερου
∆ηµοσίου τοµέα που ενέχει ένα άµεσο ή έµµεσο κόστος για τον κρατικό
προϋπολογισµό δίχως αντάλλαγµα για το κράτος5.»Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η
έννοια της ενίσχυσης οριοθετείται και προσδιορίζεται σε σχέση µε τις συνέπειες που
συνεπάγεται, δηλαδή την ελάφρυνση του κόστους της οποίας επωφελείται ο
δικαιούχος της ενίσχυσης6. Πέρα από τις απλές επιχορηγήσεις, οι κρατικές ενισχύσεις
µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές. Ενδεικτικά ως κρατικές ενισχύσεις
θεωρούνται: η παροχή δανείων και τραπεζικών εγγυήσεων7, οι φορολογικές
απαλλαγές8,οι επιδοτήσεις επιτοκίων, το ευνοϊκό κοστολόγιο παροχής ειδών ή
υπηρεσιών από κρατικό φορέα9, οι χορηγήσεις bonus σε εργαζοµένους ενός τοµέα
της οικονοµίας που αντιµετωπίζει προβλήµατα (έµµεση ενίσχυση επιχειρήσεων διότι
διαφορετικά θα έπρεπε να αυξήσουν τις αποδοχές των εργαζοµένων προς αποφυγήν
αποχώρησής τους10),οι κρατικές συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων του
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και οι κεφαλαιοποιήσεις χρεών, οι πωλήσεις ακινήτων
από δηµόσιους φορείς µε πολύ ευνοϊκούς όρους, οι ιδιωτικοποιήσεις (πωλήσεις
δηµοσίων επιχειρήσεων σε ιδιώτες) σε τιµές χαµηλότερες της πραγµατικής αξίας της
πωληθείσας επιχείρησης, ή συνδυαζόµενες µε δωρεάν κρατικά ανταλλάγµατα11, οι

4

Βλ. ΔΕΚ απφ 15.3.1994, υποθ. C-387/92, Συλλ.1994,σελ. Ι-877 σκέψη 13.
Βλ. ΔΕΚ απφ 26.6.1996, υποθ. C-241/94,Συλλ.1996,σελ.Ι-04551 και ΔΕΚ απφ. 22.3.1977,υπόθ.
78/76,Συλλ. 1977, σελ.00595.
6
Βλ. ΔΕΚ απφ 2.7.1974, υποθ. 173/73, Συλλ.1994,σελ. 00709.
7
Βλ. Β. Καραγιάννης, Κρατικές Ενισχύσεις Κοινοτική και Εθνική ρύθμιση,Νομική Βιβλιοθήκη, 2006,
σελ. 21: Το αποφασιστικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό του δανειοδοτικού μέτρου ως κρατικής
ενίσχυσης θα πρέπει να αναζητηθεί στο κατά πόσο οι όροι χορήγησης του δανείου και γενικά των
πιστωτικών διευκολύνσεων είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που θα μπορούσε να επιτύχει ο
δανειολήπτης σε φυσιολογικές συνθήκες αγοράς, ΔΕΚ απφ. 14.2.1990, υπόθ.C- 301/87, Συλλ., 1990,
σελ. Ι-307.
8
Βλ. ΔΕΚ απφ. 14.4.1994, υπόθ. C-389/92 Ως φοροαπαλλαγή δε νοείται μόνο η καθολική εξαίρεση
από την καταβολή συγκεκριμένου φορολογικού βάρους, αλλά και η μερική εξαίρεση από τον υπό
φυσιολογικές συνθήκες οφειλόμενο φόρο ή ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, τα οποία υπό
κανονικές συνθήκες βαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης με προσφυγή π.χ. σε ευνοϊκές
φορολογικές κλίμακες καθώς και η παροχή φορολογικών κινήτρων, Β. Καραγιάννης, Κρατικές
Ενισχύσεις Κοινοτική και Εθνική Ρύθμιση,Νομική Βιβλιοθήκη,2006, σελ. 18.
9
Βλ. ΔΕΚ απφ.12.7.1990, υποθ. C-169/84, Συλλ.1990, σελ. Ι-3083 επ. που αφορούσε την παροχή
φυσικού αερίου σε ευνοϊκότερη τιμή σε ορισμένες Ολλανδικές επιχειρήσεις.
10
Βλ. Χ. Συνοδινός. Οι κρατικές ενισχύσεις υπό τον έλεγχο του Κοινοτικού Δικαίου,Σάκκουλας, 1998,
σελ. 23 επ.
11
Βλ. απφ 93/349/ ΕΟΚ της Επιτροπής, επί της ιδιωτικοποίησης της αγγλικής αυτοκινητοβιομηχανίας
Rover, η οποία είχε περιέλθει στην αγγλική εταιρία British Airspace. Στην απφ. αυτή επισημαίνεται
ότι η Βρετανική Κυβέρνηση όχι μόνο χορήγησε στην τελευταία κίνητρα αποτιμητά σε πολλά
5
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εξαγωγικές ενισχύσεις, οι αναβολές ή µειώσεις είσπραξης κοινωνικών εισφορών, η
παροχή διευκολύνσεων για την καταβολή διοικητικών προστίµων κ.λπ.
Εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η υπαγωγή του εκάστοτε ευνοϊκού µέτρου
στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης ή µη, κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση είναι. Το
έργο αυτό είναι δύσκολο για την Επιτροπή, για τις διοικητικές αρχές των κρατών
µελών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την κοινοποίηση των µέτρων αυτών στην
τελευταία αλλά και για τα εθνικά δικαστήρια που έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν αν
ένα αµφισβητούµενο µέτρο έπρεπε προηγουµένως να κοινοποιηθεί ή όχι.
∆εύτερη και τελευταία αναγκαία προϋπόθεση για την απαγόρευση µιας κρατικής
ενίσχυσης είναι η στρέβλωση ή η απειλή στρέβλωσης του ανταγωνισµού και ο
επηρεασµός του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών». Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί
τον πυρήνα της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης12.Το άρθρο 107§1της ΣΛΕΕ θεωρεί
ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες «νοθεύουν ή
απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό» και «επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών
µελών συναλλαγές. Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ και την πρακτική της
Επιτροπής τα δύο ανωτέρω στοιχεία της διάταξης, η νόθευση του ανταγωνισµού και
η διατάραξη των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ
τους, δεδοµένου ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συντρέχουν
ταυτόχρονα. Το ∆ΕΚ απεφάνθη σε απόφασή του ότι όταν µια κρατική ενίσχυση
οικονοµικού χαρακτήρα ενισχύει τη θέση µιας επιχείρησης σε σχέση µε τις άλλες
επιχειρήσεις που την ανταγωνίζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο, οι τελευταίες
πρέπει να θεωρούνται ότι επηρεάζονται από την ενίσχυση13.Κατά την πάγια
νοµολογία, η διατάραξη του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών δε µπορεί a priori
να αποκλειστεί ούτε από το ύψος της ενίσχυσης ή το µικρό µέγεθος της
επωφελούµενης από την ενίσχυση επιχείρησης, ούτε από τον περιφερειακό ή τοπικό
χαρακτήρα της δραστηριότητάς της14. Το γεγονός µάλιστα ότι δεν απαιτείται να
αποδειχθεί ότι η ενίσχυση έχει πραγµατικές επιπτώσεις στο εµπόριο µεταξύ κρατών
µελών και προκαλεί πραγµατική στρέβλωση του ανταγωνισµού, αλλά αρκεί να

εκατομμύρια λίρες, αλλά απέρριψε υψηλότερες σε τιμή προσφορές από ενδιαφερόμενους
αγοραστές του ιδιωτικού τομέα.
12
Βλ. ΔηΣΚΕ 2/2004, ΣΕΛ. 123 επ.
13
Βλ. ΔΕΚ απφ 17.9.1980, υπόθ.: 730/79, Συλλ. 1980, σελ. 02671, σκέψη 11.
14
Βλ. Παναγιωτίδου-Αντωνόπουλος, ό.π., σελ. 193 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία./ΔΕΚ απφ
21.7.2005, υπόθ.:C-71/04, Συλλ. 2005, σελ. Ι-07419, σκέψη 42.
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εξεταστεί απλώς αν η ενίσχυση δύναται να θίξει το εν λόγω εµπόριο και να νοθεύσει
τον ανταγωνισµό15, διευρύνει τις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 107
παρ1.Ακόµη, δεν είναι αναγκαίο η επιχείρηση που έλαβε την ενίσχυση να µετέχει η
ίδια στις εξαγωγές16. Επιπλέον, η ενίσχυση µιας επιχείρησης που µέχρι σήµερα δεν
µετείχε στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ενδέχεται να καταστήσει δυνατή τη διείσδυσή της
στην αγορά ενός άλλου κράτους µέλους. Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται ακόµη
περισσότερο, αν ληφθεί υπ’ όψιν η ανάγκη διερεύνησης της προσβολής του εµπορίου
µεταξύ των κρατών µελών σε µια δυναµική προοπτική και όχι στατικά,
λαµβανοµένης υπ’ όψιν της εξέλιξης των συναλλαγών µεταξύ των κρατών µελών που
διακρίνονται από το στοιχείο της οικονοµικής αλληλοδιείσδυσης17.Όσον αφορά τον
επηρεασµό των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι
υφίσταται, ακόµη και όταν η χορηγούµενη ενίσχυση καλύπτει αποκλειστικά τις
εξαγωγές προς τρίτες χώρες, στο µέτρο που η ενίσχυση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη
µείωση του κόστους παραγωγής και άρα παρέχει ένα πλεονέκτηµα τόσο στην
εσωτερική όσο και στην κοινή αγορά18. Όταν η ευνοούµενη επιχείρηση
δραστηριοποιείται σε διαφορετικές, συγγενείς ή µη, αγορές, τότε η ενίσχυση, που
χορηγείται στο πλαίσιο της µίας αγοράς και η οποία δεν επηρεάζει τις συναλλαγές
µεταξύ των κρατών µελών, είναι δυνατό να ενισχύει έµµεσα τη θέση της επιχείρησης
αυτής στις άλλες αγορές, όπου ενδεχοµένως υπάρχει και ενδοκοινοτικός
ανταγωνισµός19.Αυτή η, έµµεση έστω, συνέπεια της ενίσχυσης αρκεί για την
εφαρµογή του άρθρου 107§1 της ΣΛΕΕ.
Εκ των ανωτέρω διαφαίνεται ότι το ∆ΕΚ είναι συνήθως απρόθυµο να καταλήξει ότι
σε κάποια περίπτωση δεν υπάρχει καµία απολύτως πιθανότητα νόθευσης του
ανταγωνισµού ή διατάραξης του ενδοκοινοτικού εµπορίου20.Μάλιστα, κατά µία
άποψη21, οποιαδήποτε ενίσχυση προς µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται µέσα
στην κοινή αγορά είναι ικανή να προκαλέσει νόθευση του ανταγωνισµού. Κατά την
ίδια άποψη, όσο περισσότερο διευρύνεται η οικονοµική ολοκλήρωση των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο πιθανότερο είναι ότι θα υπάρχει ενδοκοινοτικό
15

Βλ. ΔΕΚ απφ 15.12.2005, υπόθ.:C-148/04, Συλλ. 2005, σελ. Ι-11137, σκέψη 84.
Βλ. ΔΕΚ απφ 7.3.2002, υπόθ.: C-310/99, Συλλ. 2002, σελ. Ι-02289, σκέψη 84.
17
Βλ. Γ. Καρύδης, ό.π., σελ. 414 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία.
18
Βλ. Π. Νάσκου-Περράκη - Κ. Ηλιόπουλος, ό.π. σελ. 149.
19
Βλ. Γ. Καρύδης, ό.π., σελ. 415.
20
Βλ. ΔηΣΚΕ 2/2004, σελ. 124, Παρατηρήσεις κ. Αικ. Σγουρίδου.
21
Βλ. M. O’ Brien, Company taxation, State Aid and fundamental freedoms: is the next step enhanced
co-operation?, E.L.Rev. April 2005, σελ. 228.
16
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εµπόριο αγαθών ή υπηρεσιών προερχόµενων από την εκάστοτε ευνοούµενη
επιχείρηση, έτσι ώστε θα προκύπτει και κάποια επίδραση στο εµπόριο. Όπως
παρατηρεί22 σχετικά και ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs εξετάζοντας τη σχετική
νοµολογία του ∆ΕΚ «συνάγεται µε ενάργεια από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου ότι η
προϋπόθεση της επίδρασης στο ενδοκοινοτικό εµπόριο θα πληρείται µε µεγάλη
ευχέρεια».
Από την άλλη πλευρά ,βεβαίως, ενισχύσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν
αποτελούν αντικείµενο «ενδοκοινοτικών» συναλλαγών εκφεύγουν της εφαρµογής
του άρθρου 107§1 της ΣΛΕΕ. Έχει υπάρξει η κριτική ότι τόσο η πρακτική της
Επιτροπής όσο και η νοµολογία των κοινοτικών δικαστηρίων τηρούν αυστηρή στάση
ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής: αφ’ ενός την εκλαµβάνουν τις
περισσότερες φορές ως δεδοµένη, και αφ’ ετέρου αντιµετωπίζουν συχνά οικονοµικές
παρεµβάσεις, που µοιάζουν να παρουσιάζουν τοπικό ενδιαφέρον, ως µέτρα που
επιδρούν επί του κοινοτικού ανταγωνισµού23.Ωστόσο, κατά την πιο πρόσφατη
εξέλιξη της νοµολογίας, έχουν υπάρξει και αρκετές υποθέσεις , στις οποίες η
Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι επιδοτούµενες δραστηριότητες είχαν
καθαρά τοπικό χαρακτήρα και δεν επηρέασαν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών.
Σχετικά παραδείγµατα αφορούν πισίνες που χρησιµοποιούνται, κυρίως, από τον
τοπικό πληθυσµό, τοπικά µουσεία που δεν είναι πιθανό να προσελκύουν
διασυνοριακούς επισκέπτες, τοπικά πολιτιστικά γεγονότα, των οποίων το εν δυνάµει
ακροατήριο είναι περιορισµένο σε τοπικό επίπεδο24.,υπηρεσίες εστίασης και τοπικός
τύπος.
Εκφεύγουν της εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 107παρ.1 της ΣΛΕΕ οι
ενισχύσεις των οποίων οι συνέπειες για τον ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά είναι
ασήµαντες.Σήµερα ισχύει ο κανονισµός αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής (ο
αποκαλούµενος de minimis) δυνάµει του οποίου οι ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν
το ανώτατο όριο των 200.000€ ανά επιχείρηση25 για οποιαδήποτε περίοδο τριών
ετών, θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ή/και δε
22

Βλ. Β. Καραγιάννης, ό.π. σελ. 39.
Βλ. ΠΕΚ απφ 4.4.2001, υπόθ.: Τ- 288/97, Συλλ. 2001, σελ. ΙΙ-01169, σκέψη 51/ΔηΣΚΕ 2/2004, ό.π.,
σελ. 124.
24
Βλ. Γ. Καρύδης, ό.π. σελ. 415/Β. Καραγιάννης ό.π. σελ. 39.
25
Στην έννοια για της επιχείρησης υπάγονται και οι όμιλοι επιχειρήσεων, ή οι συνδεδεμένες
επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούνται μία δικαιούχος, βλ. Β. Καραγιάννης, ό.π. σελ. 41, υποσημείωση
155.
23
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στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό και, συνεπώς, δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 107 παρ.1 της Συνθήκης26.Οι ενισχύσεις
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αυτού δε θα πρέπει να
κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή27. Τέλος, λόγω του µεγάλου φόρτου
εργασίας και του διοικητικού κόστους, το 2008 η Επιτροπή εξέδωσε τον Γενικό
Κανονισµό Απαλλαγής κατά Κατηγορίες (Κανονισµ.αριθ.800/2008:ΓΚΑΚ) που
µειώνει τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων, αυξάνοντας σε 26 τον αριθµό των κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων που
δε χρειάζεται να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, όπως λ.χ. ενισχύσεις για τη
γυναικεία επιχειρηµατικότητα, ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη κ.ά. Τα µέτρα
ενίσχυσης που δεν περιλαµβάνονται στον ΓΚΑΚ θα εξακολουθήσουν απλώς να
υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης. Οπότε, η Επιτροπή θα εξετάζει τις
κοινοποιήσεις αυτές βάσει των υφιστάµενων κατευθυντήριων γραµµών και
πλαισίων.28
Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Στόχος του πρώτου µέρους είναι η
λεπτοµερής ανάλυση των τεσσάρων στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της
κρατικής ενίσχυσης, µέσα από την πλούσια νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ένωσης.
Το δεύτερο µέρος της εργασίας αποσκοπεί στην περιγραφή και ανάλυση, πάντα µε
εργαλείο τις κυριότερες νοµολογιακές αποφάσεις, µιας αρκετά σύνθετης και πιο
ειδικής κατάστασης, κατά την οποία οι «ωφελούµενες» επιχειρήσεις είναι
επιφορτισµένες µε την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ).

26

Βλ. Γ. Καρύδης. ό.π. ,σελ. 416/Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
οδικών μεταφορών, το όριο αυτό τίθεται στις 100.000 €.
27
Αλλά και αν εσφαλμένα κοινοποιήθηκε μια ενίσχυση de minimis, αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί
συμβατή με την κοινή αγορά, βλ. Β. Καραγιάννης ό.π. σελ. 40.
28
Βλ. Χ. Μήλλιου, σημειώσεις Βιομηχανικής Πολιτικής, Άνοιξη 2010, σελ. 8 και 9.
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Α. Τα συνθετικά στοιχεία της έννοιας της κρατικής
ενίσχυσης σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της
Ένωσης
Από τον ορισµό που έχει δοθεί από τη νοµολογία προκύπτει ότι τα συνθετικά
στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε το άρθρο 107§1 της
Συνθήκης, είναι τέσσερα: η παροχή οικονοµικού-ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, η
µεταφορά κρατικών πόρων, ο καταλογισµός του µέτρου στο κράτος και ο επιλεκτικός
χαρακτήρας του κρατικού µέτρου.

α) Παροχή οικονοµικού-ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
Η ενίσχυση αντιπροσωπεύει ένα χωρίς αντάλλαγµα πλεονέκτηµα που απολαµβάνει
µια επιχείρηση ή ένας κλάδος παραγωγής. Κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ.1 της
ΣΛΕΕ, η κρατική ενίσχυση χαρακτηρίζεται από τις συνέπειές της οι οποίες κατά
κύριο λόγο συνίστανται στην παροχή κάποιου αδικαιολόγητου οικονοµικού
πλεονεκτήµατος σε µία επιχείρηση, το οποίο πλεονέκτηµα µπορεί να συνεπάγεται την
ελάφρυνση του κόστους που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα βάρυνε τον
προϋπολογισµό της επιχείρησης29.Όπως είδαµε σε προηγούµενο σηµείο, το
οικονοµικό αυτό όφελος µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή και όχι απαραίτητα τη
µορφή άµεσης δαπάνης, αλλά και τη µορφή απώλειας κρατικών εσόδων όπως είναι
για παράδειγµα οι φορολογικές απαλλαγές.
Προκειµένου να αρχίσει να γίνεται αντιληπτή στον αναγνώστη η έννοια του
“οικονοµικού πλεονεκτήµατος” χρήσιµες είναι οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σε
υπόθεση σχετικά µε το σύστηµα επιδοτήσεων των ταξιδιωτικών πρακτόρων στην
Ελλάδα30,οι οποίοι, βάσει προγράµµατος του ΕΟΤ ,ελάµβαναν επιδότηση 40€ για
κάθε ξένο τουρίστα που µετέφεραν στην Ελλάδα κατά τη φθινοπωρινή και εαρινή
περίοδο κάθε έτους: η Επιτροπή έκρινε-και ορθά κατά τη γνώµη µας, ότι επρόκειτο
πράγµατι για κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µέσω κρατικών πόρων, οι οποίες
παρείχαν ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν
29
30

Βλ. Γ. Καρύδης Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού,Σάκκουλας,2004, σελ.299.
Βλ. απφ.2003/262/ΕΚ της Επιτροπής,27.11.2002, σκέψη:19.
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στον τοµέα του τουρισµού, µειώνοντας τις δαπάνες που επιβάρυναν κανονικά τον
προϋπολογισµό τους. Ασυµβίβαστη µε την Κοινή Αγορά, κατά την έννοια του 107
παρ.1 κήρυξε το ∆ΕΚ την ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγήθηκε από την Ελλάδα
στην Ολυµπιακή Αεροπορία31 υπό τη µορφή ,µεταξύ άλλων, της µείωσης του βάρους
των χρεών της Ολυµπιακής Αεροπορίας κατά το ποσό των 427 δις δραχµών(!) τα
οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα βάρυναν τον προϋπολογισµό της επιχείρησης.
Επίσης, στην υπόθεση “Banco Exterior de Espagna32” κρίθηκε από το ∆ΕΚ ότι ο
νόµος- σύµφωνα µε τον οποίο

τα δηµόσια πιστωτικά ιδρύµατα στην Ισπανία

εξαιρούνταν από κάθε είδος φόρου που επέβαλλαν το ∆ηµόσιο, οι περιφέρειες, οι
δήµοι και οι κοινότητες και οι λοιποί οργανισµοί δηµοσίου δικαίου, συνιστούσε
κρατική ενίσχυση µε τη µορφή φοροαπαλλαγής. Σε αυτή την πολύ γνωστή υπόθεση
µάλιστα το ∆ΕΚ διευκρίνισε χαρακτηριστικά ότι «η έννοια της ενίσχυσης είναι
ευρύτερη από την έννοια της επιδοτήσεως, γιατί περιλαµβάνει όχι µόνο τις θετικές
παροχές, όπως η ίδια η επιδότηση, αλλά επίσης παρεµβάσεις οι οποίες υπό
διαφορετικές µορφές µειώνουν τις επιβαρύνσεις, που κανονικά βαρύνουν τον
προϋπολογισµό µιας επιχείρησης και που για το λόγο αυτό, χωρίς να είναι
επιδοτήσεις µε τη στενή έννοια του όρο, είναι της αυτής φύσεως και έχουν
ταυτόσηµα αποτελέσµατα.»
Το άρθρο 107 παρ.1 ΣΛΕΕ δε διακρίνει ανάλογα µε τις αιτίες ή τους σκοπούς
ενός µέτρου ελαφρύνσεως των φορολογικών επιβαρύνσεων που φέρει συνήθως µια
επιχείρηση, αλλά ορίζει το µέτρο µε γνώµονα τα αποτελέσµατά του. Επιπλέον, η
νοµολογία έχει δεχθεί ότι ένα πλεονέκτηµα που χορηγείται απευθείας σε ορισµένα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη επιχειρήσεις, µπορεί
να συνιστά έµµεσο πλεονέκτηµα και συνεπώς, κρατική ενίσχυση για άλλα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν επιχειρήσεις33.Εποµένως, ούτε ο φορολογικός
χαρακτήρας, ούτε ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός π.χ. η καταπολέµηση της
ανεργίας, η εξυγίανση της επιχείρησης, ή οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος ή
της ασφάλειας των προσώπων που ενδεχοµένως επιδιώκονται µε παρόµοιο µέτρο
αρκούν για να αποκλείσουν την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Έτσι, παραδείγµατος χάριν, σε υπόθεση στην οποία ζητήθηκε να διαπιστωθεί από
το ∆ΕΚ αν η πριµοδότηση εργατών ορυχείου από την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία
31

Βλ. «το διατακτικό της απφ 2003/372,» στο ΔηΣΚΕ 2/2005, σελ.252.
Βλ. ΔΕΚ απφ 15.3.1994, υποθ. C-387/92, Συλλ 1994,.σελ Ι-00877, σκέψη 13.
33
Βλ. Παναγ.- Αντωνόπουλος, Έρευνα – Καινοτομία: Η στρατηγική της Λισαβόνας και η υλοποίηση
της στην Ένωση και στην Ελλάδα,Σάκκουλας,2008, σελ.192.
32
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της Γερµανίας αποτελούσε απαγορευµένη κρατική ενίσχυση ή όχι, το ∆ΕΚ απεφάνθη
πως πράγµατι η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας παραβίασε τη Συνθήκη,
τονίζοντας ότι είναι προφανές πως η πριµοδότηση θέσης θέτει εις βάρος των
δηµοσίων οικονοµικών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας τµήµα του κόστους
παραγωγής του γερµανικού χάλυβα και πως µ’ αυτό τον τρόπο απαλλάσσει από την
καταβολή του τόσο τις παραγωγικές επιχειρήσεις όσο και τον αγοραστή ή τον
καταναλωτή34.
Με το ίδιο σκεπτικό-ότι δηλαδή το 107παρ1 ορίζει τις κρατικές παρεµβάσεις σε
συνάρτηση µε τα αποτελέσµατά τους και µόνο, το ∆ΕΚ κατά την έκδοση
προδικαστικής απόφασης, σε υπόθεση στην οποία η Γαλλική Κυβέρνηση διασφάλιζε
για τους κτηνοτρόφους και τα σφαγεία τη δωρεάν συλλογή και την απόρριψη των
σορών ζώων και των αποβλήτων σφαγείων, απεφάνθη ότι: «Η παρέµβαση των
δηµοσίων αρχών που αποβλέπει στην απαλλαγή των κτηνοτρόφων και των σφαγείων
από την οικονοµική επιβάρυνση φαίνεται ως οικονοµικό πλεονέκτηµα δυνάµενο να
νοθεύσει τον ανταγωνισµό.» και πως «Ως προς το επιχείρηµα της Γαλλικής
Κυβέρνησης κατά το οποίο το επίδικο µέτρο αντιστοιχεί σε µια πολιτική
υγειονοµικής ασφάλειας που υπερβαίνει το ατοµικό συµφέρον, αρκεί η υπόµνηση
(…) ότι το 92 παρ.1 της ΣΕΚ (νυν 107παρ.1της ΣΛΕΕ) δεν προβαίνει σε διάκριση
ανάλογα µε τις αιτίες ή τους σκοπούς των κρατικών παρεµβάσεων, αλλά τις ορίζει σε
συνάρτηση µε τα αποτελέσµατά τους35.» Η Γαλλική ∆ηµοκρατία, επίσης, είχε
ζητήσει µε προσφυγή της στο ∆ΕΚ την ακύρωση απόφασης της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση µε την οποία η Επιτροπή είχε χαρακτηρίσει ως
κρατική ενίσχυση τη χρηµατοδοτική συµµετοχή του Fonds national de l’emploi
(γαλλικού ταµείου απασχόλησης) στην πραγµατοποίηση ενός “plan national”(σχεδίου
προς αποφυγή των απολύσεων και προς αντιµετώπιση των κοινωνικών συνεπειών
τους) εκ µέρους της εταιρίας Kimberley Clark Sopalin.Το ∆ικαστήριο απέρριψε την
προσφυγή τονίζοντας, µεταξύ άλλων, πως ο κοινωνικός, εν προκειµένω, χαρακτήρας
των παρεµβάσεων του γαλλικού ταµείου απασχόλησης δεν αρκεί για να αποκλείεται,
άνευ ετέρου, η δυνατότητα χαρακτηρισµού τους ως κρατική ενίσχυση36.
«Αλυσιτελείς37» κατά το στάδιο εκτίµησης ενός κρατικού µέτρου από την άποψη του
107 παρ.1 χαρακτήρισε το ∆ΕΚ τους λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά
34

Βλ. ΔΕΚ απφ. 23.2.1961, υπόθ. 30/59,σελ.00549.
Βλ. ΔΕΚ απφ. 20.11.2003, υπόθ. C-126/01, Συλλ 2003, σελ. Ι-13769, σκέψη 33&34.
36
Βλ. ΔΕΚ απφ. 26.11.1996, υπόθ. C-241/94. Συλλ. 1996 σελ. Ι-4551.
37
Βλ. ΔΕΚ απφ. 13..2.2003,υπόθ. C-409/00, Συλλ. 2003, σελ. Ι-01487
35
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και της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας τους οποίους επικαλέστηκε το Βασίλειο της
Ισπανίας σε προσφυγή του κατά της Επιτροπής. Συγκεκριµένα το ισπανικό
Υπουργείο Βιοµηχανίας και Έρευνας και το Instituto de Credito Oficial (επίσηµο
πιστωτικό ίδρυµα) συνήψαν σύµβαση συνεργασίας µε την οποία θεσπίστηκε ένα
καθεστώς ενίσχυσης-µέσω επιδότησης επιτοκίων. για την αγορά επαγγελµατικών
οχηµάτων, ενθαρρύνοντας τα αυτοαπασχολούµενα φυσικά πρόσωπα και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα επαγγελµατικά τους
οχήµατα µε νέα. Επιπλέον, σε αρκετά παλαιότερη απόφασή του, σχετικά µε
επιλεκτικές απαλλαγές από κοινωνικοασφαλιστικές επιβαρύνσεις στις οποίες είχε
προβεί η Κυβέρνηση της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, το ∆ΕΚ έκρινε-ορθά κατά τη γνώµη
µας ότι η µερική απαλλαγή από τις κοινωνικοασφαλιστικές επιβαρύνσεις που
βαρύνουν τους εργοδότες στον κλωστοϋφαντουργικό τοµέα αποτέλεσε µέτρο που
σκοπό είχε να απαλλάξει µερικώς τις επιχειρήσεις ειδικού βιοµηχανικού τοµέα από
τις οικονοµικές επιβαρύνσεις που απορρέουν από την κανονική εφαρµογή του
γενικού συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, χωρίς αυτή η απαλλαγή να δικαιολογείται
από τη φύση ή την οικονοµία του εν λόγω συστήµατος38. Τέλος, σε άλλο σκέλος της
υπόθεσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας που αφορούσε αυτή τη φορά στο ζήτηµα του
διακανονισµού των εργοδοτικών εισφορών προς τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης, η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να διατυπώσει συνολικότερη θέση
δηλώνοντας πως οι χαριστικές ή επωφελείς διατάξεις υπέρ ορισµένης ή ορισµένων
επιχειρήσεων σε σχέση µε τις εργοδοτικές εισφορές αποτελούν κρατική ενίσχυση µε
βάση το κριτήριο των βαρών που βαρύνουν υπό φυσιολογικές συνθήκες τον
προϋπολογισµό µιας επιχείρησης, αλλά και ειδικότερα για την περίπτωση της
Ολυµπιακής Αεροπορίας έκρινε ότι η αποχή του ΙΚΑ από την κίνηση των νόµιµα
προβλεπόµενων µέτρων κατά της Ολυµπιακής για διάστηµα οκτώ ολόκληρων χρόνων
συνιστούσε περίπτωση κρατικής ενίσχυσης, θέση που επικυρώθηκε και από το
∆ΕΚ39.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει ένας σηµαντικός διαχωρισµός: Εάν η παροχή
κρατικών πόρων δε συνιστά παρά επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, τότε η
ενέργεια αυτή δε συνεπάγεται νέα κατανοµή των κρατικών πόρων ούτε πρόκειται για
δωρεάν παροχή ευεργετήµατος σε µία επιχείρηση και, εποµένως, δε συνιστά κρατική
38

Βλ. ΔΕΚ απφ. 2.7.1974, υπόθ. 173/73 Συλλ. 1974, σελ. 00709.
Βλ. Β. Καραγιάννης, Κρατικές Ενισχύσεις Κοινοτική και Εθνική Ρύθμιση,Νομική Βιβλιοθήκη, 2006,
σελ. 20 και ΔηΣΚΕ 2/2005, ΣΕΛ.253.
39
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ενίσχυση, µε την έννοια του άρθρου 107 παρ.1 της Συνθήκης40. Με αυτό το σκεπτικό
απάντησε το ∆ΕΚ σε ερώτηµα που του υπέβαλε το Εθνικό ∆ικαστήριο της Ιταλίας
για το αν εµποδίζει το αρ.92 (νυν 107) να γεννηθεί δικαίωµα επιστροφής στους
φορολογούµενους τελών υγειονοµικού ελέγχου41-ασυµβίβαστων µε το Κοινοτικό
∆ίκαιο. Έτσι, το ∆ΕΚ απεφάνθη πως η ιταλική φορολογική διοίκηση είναι
υποχρεωµένη να επιστρέψει- σε όσους φορολογούµενους είχαν υποβάλει τη σχετική
αίτηση, τα τέλη αυτά τα οποία τελικά δεν οφείλονταν στην πραγµατικότητα αφού δε
συµβιβάζονταν προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο και ότι αυτού του είδους η παροχή δε
συνιστά κρατική ενίσχυση κατά το νυν 107 της ΣΛΕΕ. Θα ήταν, πράγµατι,
υπερβολικό και άδικο µια τέτοια επιστροφή να συνιστούσε κρατική ενίσχυση, από τη
στιγµή που η επιχείρηση (αγοράστρια εισαγόµενων προϊόντων εν προκειµένω) δεν
επεδίωξε να απολαύσει κάποιο επιπλέον ευεργέτηµα, παρά µόνο την επιστροφή
χρηµάτων για τέλη τα οποία τελικά κατέβαλε αχρεωστήτως. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν
τα έξοδα, στα οποία υποβάλλεται ένας δηµόσιος φορέας για την παροχή ενός
πλεονεκτήµατος, αντισταθµίζονται πλήρως από τις ειδικά θεσµοθετηµένες για τη
χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου πλεονεκτήµατος εισφορές των επιχειρήσεων, οι
οποίες είναι και οι αποδέκτες του πλεονεκτήµατος, τότε το κρατικό µέτρο δε συνιστά
κρατική ενίσχυση, αφού δεν αποσκοπεί στην παροχή ενός πλεονεκτήµατος µε
πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισµού του δηµόσιου φορέα. Με το ανωτέρω
σκεπτικό το ∆ΕΚ απεφάνθη πως σύστηµα που είχε εισαχθεί µε νόµο (για πλοία που
έφεραν τη σηµαία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας) σύµφωνα µε το
οποίο οι συµβάσεις απασχόλησης αλλοδαπών ναυτιλοµένων µε εφοπλιστικές
επιχειρήσεις ,οι οποίοι δεν είχαν κατοικία ή µόνιµη διαµονή στην Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της Γερµανίας καταρτίζονταν µε όρους εργασίας και αµοιβής λιγότερο
ευνοϊκούς από αυτούς που ίσχυαν για τους Γερµανούς ναυτιλοµένους, δε συνιστούσε
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του 107παρ1·κι αυτό γιατί, το συγκεκριµένο
σύστηµα, όπως συνήχθη τόσο από το σκοπό όσο και από την εν γένει οικονοµία του,
δεν απέβλεπε στη δηµιουργία ενός πλεονεκτήµατος που θα συνεπαγόταν πρόσθετη
επιβάρυνση για το κράτος, αλλά απλώς στην τροποποίηση, υπέρ των επιχειρήσεων
εµπορικής ναυτιλίας, του πλαισίου εντός του οποίου συνάπτονταν οι συµβατικές
σχέσεις µεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων και των µισθωτών που απασχολούσαν.
Οπωσδήποτε ανέκυπταν διαφορές, οι οποίες οφείλονταν όχι µόνο στη διαφοροποίηση
40
41

Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών,Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 405.
Βλ. ΔΕΚ απφ 27.3.1980, υπόθ. 61/79, Συλλ. 1980, σελ. 01205, σκέψεις: 29 & 32
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της βάσης υπολογισµού των κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, αλλά και στην
ενδεχόµενη απώλεια φορολογικών εσόδων, λόγω του χαµηλού επιπέδου των
αµοιβών, οι διαφορές ,όµως, αυτές αποτελούσαν αναπόσπαστα στοιχεία του
συστήµατος αυτού και δε συνιστούσαν µέσο παροχής πλεονεκτήµατος στις
επιχειρήσεις αυτές42. Οµοίως, και σε υπόθεση στην οποία η Επαγγελµατική Ένωση
(∆ηµοσίου ∆ικαίου) των Οπτικών της Ολλανδίας υποχρέωνε τα µέλη της να
χρηµατοδοτήσουν µέσω ειδικής εισφοράς µια συλλογική διαφηµιστική εκστρατεία
υπέρ του οικονοµικού τους κλάδου, το ∆ΕΚ έκρινε πως παρά το γεγονός ότι η
Επαγγελµατική τους Ένωση ήταν δηµόσιος φορέας, δεν προέκυψε από πουθενά ότι η
διαφηµιστική εκστρατεία χρηµατοδοτήθηκε µε πόρους που αφέθηκαν στη διάθεση
των εθνικών αρχών. Αντιθέτως, προέκυψε ότι οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν από
την Ένωση για τη χρηµατοδότηση της σχετικής διαφηµιστικής εκστρατείας
καταβλήθηκαν από τα µέλη της που ωφελήθηκαν από την εκστρατεία, µέσω
εισφορών που επιβλήθηκαν για την οργάνωσή της. Εφόσον τα έξοδα στα οποία ο
δηµόσιος φορέας υποβλήθηκε για την εκστρατεία αντισταθµίστηκαν πλήρως µε τις
εισφορές των επιχειρήσεων που ωφελήθηκαν, η επέµβαση της Επαγγελµατικής
Ένωσης δεν είχε σκοπό να δηµιουργήσει ένα πλεονέκτηµα που να αποτελούσε
πρόσθετη επιβάρυνση του κράτους ή του φορέα αυτού43.
Σε αντιδιαστολή µε τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το
κρατικό µέτρο που ευνοεί µόνο ορισµένες επιχειρήσεις ή προϊόντα δε χάνει το
χαρακτήρα τού χωρίς αντάλλαγµα παρεχόµενου πλεονεκτήµατος λόγω του ότι
χρηµατοδοτείται, πλήρως ή εν µέρει, από εισφορές που επιβάλει η δηµόσια αρχή και
εισπράττει από τις επιχειρήσεις44.Αυτή ακριβώς ήταν η θέση του ∆ΕΚ στην περίφηµη
απόφαση Steinike & Weiling (προδικαστική):στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής η
εταιρία Steinike προσέφυγε κατά της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίαςεκπροσωπούµενης από την Υπηρεσία ∆ιατροφής και ∆ασοπονίας εξαιτίας εισφοράς
που ζητήθηκε στην εταιρία να καταβάλει, εισφορά που προοριζόταν για τη
χρηµατοδότηση του Ταµείου προώθησης των πωλήσεων των προϊόντων της
γερµανικής γεωργίας, δασοκοµίας και βιοµηχανίας ειδών διατροφής45.

42

Βλ. ΔΕΚ απφ. 17.3.1993, συνεκδ. υπόθ. C-72/91 και C-73-91, Συλλ. 1993, σελ. Ι-00887.
Βλ. ΔΕΚ απφ. 15.7.2004, υπόθ. C-345/02, Συλλ. 2004, σελ I -07139
44
Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών,Νομική Βιβλιοθήκη,2012, σελ. 405.
45
Βλ. Χ. Συνοδινός, Οι κρατικές ενισχύσεις υπό τον έλεγχο του Κοινοτικού Δικαίου, Σάκκουλας, 1998,
σελ. 154.
43
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● Κρατική ενίσχυση και κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή (private investor

test)
Η δυσκολία να προσδιοριστεί εάν ένα πλεονέκτηµα που παρέχεται από το κράτος
σε µια επιχείρηση συνιστά κρατική ενίσχυση ή όχι, εντείνεται ακόµη περισσότερο
στην περίπτωση όπου τα µέσα παροχής πλεονεκτηµάτων προς τις ευνοούµενες
επιχειρήσεις, ανήκουν σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα. Πληθώρα µορφών
κρατικής παρέµβασης στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων µπορεί να εντοπίσει κανείς:
χορήγηση κεφαλαίων µε απόκτηση υφιστάµενων µετοχών ή µε αγορά νέων σε
συνδυασµό µε αύξηση κεφαλαίου, εξόφληση δανείου µε αγορά µετοχών της
οφειλέτιδας εταιρίας, χρηµατιστηριακή ή µη πώληση µετοχών κ.λπ..Για το λόγο αυτό
απαραίτητο εργαλείο για να χαρακτηριστεί ότι ένα κρατικό µέτρο παρέχει οικονοµικό
όφελος και συνιστά ασυµβίβαστη κρατική ενίσχυση είναι το κριτήριο του ιδιώτη
επενδυτή. Υπό το πρίσµα του κριτηρίου αυτού- στο οποίο προσφεύγουν τόσο η
Επιτροπή-η οποία διαθέτει ευρεία εξουσία εκτίµησης, όσο και τα κοινοτικά
δικαστήρια, κάθε κρατική παρέµβαση ή συναλλαγή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
προσδοκίες κέρδους και τις επιχειρηµατικές επιλογές ενός ιδιώτη επενδυτή. Βάσει,
δηλαδή, του κριτηρίου κρίνεται κάθε φορά, εάν ένας ιδιώτης κάτω από τις ίδιες ή
παρόµοιες συνθήκες της αγοράς και µέσα στο συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο θα
ενεργούσε όπως το κράτος και θα προέβαινε στην εκάστοτε επένδυση. Όταν δε
διαπιστώνεται τέτοια σύµπτωση, τότε υφίσταται µεγάλη πιθανότητα η εξεταζόµενη
κρατική δράση να συνιστά ενίσχυση 46 κατά το 107 παρ1. της ΣΛΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να αντλήσει κανείς από τη νοµολογία πλήθος
παραδειγµάτων εφαρµογής του εν λόγω κριτηρίου: συγκεκριµένα, το ∆ΕΚ απεφάνθη
σε απόφασή του47 ότι µπορεί να χαρακτηριστεί ως ενίσχυση η υπέρ µιας κατηγορίας
επιχειρήσεων τιµολόγηση µιας πηγής ενέργειας (φυσικού αερίου) σε επίπεδο
κατώτερο αυτού που θα επιλεγόταν κανονικά, όταν υπεύθυνο για την τιµολόγηση
αυτή, η οποία έχει αποφασιστεί από φορέα που ενεργεί υπό τον έλεγχο των δηµοσίων
αρχών, είναι το οικείο κράτος-µέλος, το οποίο, αντίθετα απ’ ότι θα έπραττε ένας

46

Βλ. Π. Νάσκου-Περράκη, Κ.Π. Ηλιόπουλος, Κοινοτικό Δίκαιο: 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα,
Σάκκουλας 2006, σελ.145.
47
Βλ. ΔΕΚ απφ. 2.2.1988, συνεκδ. υπόθ. C-67/85 και 70/85, Συλλ. 1988, σελ. 3809

17

συνήθης επιχειρηµατίας, ασκεί τις εξουσίες του µε σκοπό να παρέχει στους
καταναλωτές ενέργειας χρηµατικό όφελος, παραιτούµενο από το κέρδος που θα
µπορούσε κανονικά να πραγµατοποιήσει. Επίσης, το κριτήριο αυτό πρέπει να
εφαρµόζεται και στην περίπτωση συµµετοχής του κράτους στο κεφάλαιο µιας
επιχείρησης, ώστε να ερευνάται αν και κατά πόσο η επιχείρηση είναι σε θέση να
αντλήσει τα ποσά αυτά από την ιδιωτική αγορά κεφαλαίων. Έτσι, κρίθηκε
ασυµβίβαστη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του 107 παρ1, η εισφορά κεφαλαίου
δηµόσιας εταιρείας του Βελγίου48(ύψους 145 εκατ. Βελγικών φράγκων) σε
επιχείρηση η οποία παρουσίαζε επί σειρά ετών ιδιαίτερα σηµαντικές ζηµίες σε σχέση
µε τον κύκλο εργασιών της, η επιβίωσή της δε είχε επανειληµµένως απαιτήσει την
επέµβαση του δηµοσίου και κατά συνέπεια ήταν αδύνατο να αντλήσει κεφάλαια από
την ιδιωτική αγορά κεφαλαίων. Το ίδιο κριτήριο θα εφαρµοστεί και στην περίπτωση
χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης από το κράτος όπου θα ελεγχθεί εάν µια ιδιωτική
τράπεζα θα χορηγούσε το ίδιο δάνειο µε το ίδιο επιτόκιο, εάν και ποιός θα παρείχε τις
απαιτούµενες εγγυήσεις προκειµένου να δανειοδοτηθεί η επιχείρηση, ώστε να
διαπιστωθεί εάν η κρατική παρέµβαση αποτελεί, τελικά, απαγορευµένο οικονοµικό
πλεονέκτηµα. Το ∆ΕΚ, µε αυτό το σκεπτικό, έκρινε, για παράδειγµα, ασυµβίβαστες
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µέσω εισφοράς κεφαλαίου από την Ιταλική Κυβέρνηση
προς όµιλο ο οποίος τελούσε υπό τον έλεγχο του Ιταλικού Κράτους, µε σκοπό να
αντισταθµιστούν οι πολύ σοβαρές ζηµίες που σηµείωναν επί µακρόν οι τέσσερις
θυγατρικές του οµίλου αυτού, οι οποίες υπό αυτές τις συνθήκες κάθε άλλο παρά
βιώσιµες µπορούσαν να χαρακτηριστούν49.Να σηµειωθεί ότι ο ιταλικός αυτός όµιλος
µπορούσε να εκδίδει οµολογίες, την εξαγορά των οποίων σε κεφάλαιο και τόκους
εγγυόταν το κράτος. Ευλόγως , λοιπόν, το ∆ΕΚ συντάχθηκε µε την άποψη της
Επιτροπής πως ανεξαρτήτως του ζητήµατος αν η εγγύηση αυτή αποτελεί, αυτή καθ’
αυτή, κρατική ενίσχυση, η ύπαρξή της και µόνο διακρίνει τα δάνεια που
πραγµατοποιεί ο συγκεκριµένος όµιλος, από τα δάνεια που πραγµατοποιεί υπό
κανονικές συνθήκες µια ιδιωτική επιχείρηση. Άλλο παράδειγµα χρήσης του κριτηρίου
του ιδιώτη επενδυτή αποτελεί υπόθεση στην οποία το (πρώην) ΠΕΚ έκρινε ότι η
χορήγηση µέτρου µε τη µορφή αναβολής της καταβολής του τιµήµατος πώλησης ενός
γηπέδου για εννέα µήνες, θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση µόνο εάν δε θα
προέβαινε, υπό αυτές τις συνθήκες, στην παραπάνω ενέργεια (στην οποία προέβη η
48
49

Βλ. ΔΕΚ απφ. 10.7.1986, υπόθ. 234/84, Συλλ. 1986, σελ. 02263.
Βλ. ΔΕΚ απφ 21.3.1991, υπόθ. C-303/88, Συλλ. 1991, σελ. Ι -01433.
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συγκεκριµένη δηµόσια επιχείρηση/πωλήτρια) µια ιδιωτική επιχείρηση50. Ωστόσο το
ΠΕΚ στην πολύ γνωστή υπόθεση της Ολυµπιακής Αεροπορίας51 διαπίστωσε πως η
παρασχεθείσα διευκόλυνση της πληρωµής πρέπει να είναι προδήλως σηµαντικότερη
από εκείνη που θα παρείχε ο ιδιώτης επενδυτής ευρισκόµενος σε ανάλογη θέση
έναντι του οφειλέτη του. Αξίζει δε να σηµειωθεί και µία άλλη υπόθεση στην οποία
κρίθηκε ότι κρίσιµο στοιχείο για την ύπαρξη οικονοµικού πλεονεκτήµατος είναι η
διαπίστωση ότι η δικαιούχος επιχείρηση ωφελήθηκε, τελικά, από τη χορήγηση του
συγκεκριµένου πλεονεκτήµατος. Ειδικότερα κρίθηκε ότι από τη στιγµή που οι
δικαιούχοι (των ενισχύσεων) δεν είχαν αντλήσει, στην πραγµατικότητα, όφελος από
το χρονικό πλεονέκτηµα της προγενέστερης χορήγησης των αδειών χρήσης
συστηµάτων

τηλεπικοινωνιών52,άρα

δεν

απέκτησαν

στην

πράξη

κάποιο

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε βάρος της ανταγωνίστριας επιχείρησης, δεν
υφίσταται τελικά κρατική ενίσχυση κατά το αρ107 παρ.1.
Τέλος, ως προς τη χρονική εφαρµογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή, θα πρέπει
να τονιστεί πως δεν εφαρµόζεται διαχρονικά, παρά κατά τη στιγµή της κρατικής
κεφαλαιακής εισροής στην σκοπούµενη επιχείρηση. Συνεπώς, κρίσιµος χρόνος είναι
αυτός της λήψης της απόφασης χορήγησης των κεφαλαίων κατά τον οποίο κρίνεται
και κατά πόσο η προσδοκία απόδοσης µε βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά είναι αντικειµενικά βάσιµη. Με άλλα λόγια, ως µέτρο σύγκρισης λαµβάνονται
οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο λήψης του κρατικού µέτρου,
αποκλειόµενης κάθε εκφοράς κρίσης που βασίζεται σε µεταγενέστερες µεταβολές53.
Η απόφαση του ∆ΕΚ του Νοεµβρίου του 2002 που είχε ως αντικείµενο τη
χρηµατοδότηση (µε δανειοδοτήσεις, εγγυοδοσίες, και αυξήσεις κεφαλαίου ) µίας
ιδιωτικής εταιρίας εµπορίας σκαφών αναψυχής , της Stardust Marine, από τραπεζικές
εταιρίες που χαρακτηρίζονται ως δηµόσιες επιχειρήσεις, αντικατοπτρίζει αυτή την
τάση του κοινοτικού δικαστή. Ειδικότερα, στην προκείµενη υπόθεση διαπιστώθηκε
εµπεριστατωµένα ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε τα δάνεια και τις εγγυήσεις υπέρ της
Stardust εντός του χρονικού πλαισίου που όντως είχαν χορηγηθεί, αλλά αντιθέτως
κατέληξε στην απόφασή της λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις µεταγενέστερες καταστάσεις.
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Βλ. ΠΕΚ απφ. 6.3.2002,συνεκδ. υπόθ.: Τ-127/99,Τ-129/99 και Τ-148/99 Συλλ. 2002, σελ II-01275.
Βλ. ΠΕΚ απφ. 12.9.2007, υπόθ. Τ-68/03, Συλλ. 2007, σελ. ΙΙ-02911.
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Βλ. ΠΕΚ απφ. 4.7.2007, υπόθ. Τ- 475/04, Συλλ. 2007, σελ. ΙΙ-02097.
53
Βλ. Β. Καραγιάννης, Κρατικές Ενισχύσεις: Κοινοτική και Εθνική ρύθμιση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006,
σελ. 23-24.
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Κατά την άποψη της προσφεύγουσας Γαλλικής ∆ηµοκρατίας- που πολύ ορθώς κατά
τη γνώµη µας, έγινε δεκτή και από το ∆ΕΚ, οι υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβαν οι
δηµόσιες τράπεζες έναντι της Stardust θα µπορούσαν κατά το συγκεκριµένο
χρόνο(δηλ. κατά το χρόνο της χορήγησής τους) να είχαν αναληφθεί από
οποιονδήποτε συνετό ιδιώτη επενδυτή54. Κατά τη γνώµη µας, όπως ένας ιδιώτης
επενδυτής µπορεί να αναλάβει µε τις χρηµατοδοτήσεις του από πολύ χαµηλούς µέχρι
πολύ υψηλούς κινδύνους, ασχέτως αν το αποτέλεσµα των χρηµατοδοτήσεων αυτών
αποδειχθεί µεταγενέστερα εξαιρετικά αρνητικό, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις
δηµόσιες επιχειρήσεις-πάντα υπό συνήθεις όρους αγοράς, σύµφωνα και µε την αρχή
της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων. Από την
ανωτέρω απόφαση φάνηκε ξεκάθαρα το πόσο κρίσιµη είναι η παράµετρος του
χρόνου για την ορθή εφαρµογή του κριτηρίου. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε
και το (πρώην) ΠΕΚ σε υπόθεση που αφορούσε ενισχύσεις προς ιδιωτική επιχείρηση
παρασκευής προϊόντων κρέατος, ζωοτροφών και τυροκοµικών που είχε τεθεί σε
παύση πληρωµών55.Στο πλαίσιο υποβληθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης της
επιχείρησης συµφωνήθηκε, µεταξύ άλλων, η διαγραφή ορισµένων χρεών της εταιρίας
σε δηµόσιους οργανισµούς. Το ΠΕΚ επέµεινε καταρχήν στη γνωστή θέση του για την
ευρεία εξουσία εκτίµησης που διαθέτει η Επιτροπή κατά την εφαρµογή του κριτηρίου
του ιδιώτη επενδυτή. Εν τούτοις, επέκρινε στη συνέχεια την απόφαση της Επιτροπής
και προχωρώντας σε µια ενδελεχή προσέγγιση των πραγµατικών περιστατικών,
κατέληξε ότι και ένας ιδιώτης πιστωτής µπορεί κάλλιστα να συναινέσει στη διαγραφή
ορισµένων χρεών, όταν πλέον δε φαίνεται πιθανό ότι θα εισπράξει τις απαιτήσεις του.
Λ.χ. κατά την εκκαθάριση µιας επιχείρησης προκύπτει ότι το ενεργητικό της επαρκεί
για την ικανοποίηση των ενυπόθηκων µόνο δανειστών, οπότε σε µια τέτοια
περίπτωση είναι απολύτως εύλογο αυτός ο ενυπόθηκος δανειστής να παραιτηθεί από
τις λοιπές, απλώς αξιόγραφες αξιώσεις του. Έτσι και στην προκείµενη υπόθεση η
παραίτηση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφαλίσεως από τις µη προνοµιούχες
απαιτήσεις του δεν αντιβαίνει εξ’ ορισµού στη συµπεριφορά ενός ιδιώτη επενδυτή, ο
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Βλ. ΔηΣΚΕ, 2/2004, σελ. 119 επ. Παρατηρήσεις Αικ. Σγουρίδου, και απφ ΔΕΚ 16.5.2002 , υπόθ. C482/99, Συλλ. 2002, σελ. Ι-04397, σκέψη 61,69 και 71.
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Βλ. ΠΕΚ απφ 11.7.2002, υπόθ. Τ-152/99, Συλλ. 2002, σελ. ΙΙ-03049.

20

οποίος εκτιµά την πραγµατική κατάσταση της υπό εκκαθάριση εταιρίας και κρίνει
εάν µπορεί να εισπράξει τις απαιτήσεις του και ποιές από αυτές µε κάθε ασφάλεια56.
Συµπερασµατικά, η επικρατέστερη θεώρηση που έχει προκύψει κυρίως µέσω της
νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, ορίζει τελικά ως «ενίσχυση» εκείνη την κρατική
παρέµβαση η οποία ενέχει τη χορήγηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος
προσµετρήσιµου οικονοµικά57 και ταυτόχρονα αντίστοιχη οικονοµική θυσία58 εκ
µέρους του κράτους, είτε σε θετική, είτε σε αποθετική µορφή59. Με την εφαρµογή
αυτής της αντίληψης εκφεύγουν της έννοιας της «ενίσχυσης» οι γενικές κρατικές
παρεµβάσεις στην οικονοµία, οι οποίες ενδέχεται να προκαλούν έµµεσα νόθευση του
ανταγωνισµού και οι οποίες κρίνονται µε βάση άλλες διατάξεις της Συνθήκης60.

β) Μεταφορά κρατικών πόρων-Επιβάρυνση κρατικού
προϋπολογισµού
Σύµφωνα µε το γράµµα του αρ.107§1 της ΣΛΕΕ ως κρατικές ενισχύσεις µπορούν
να θεωρηθούν µόνο τα µέτρα που λαµβάνονται «από τα κράτη ή µε κρατικούς
πόρους» Κατά συνέπεια, το δεύτερο συνθετικό στοιχείο της ενίσχυσης είναι εξίσου
σηµαντικό και κρίσιµο, υπό την έννοια ότι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες,
µονοµερείς αποφάσεις, συµβάσεις ή χρηµατοδοτήσεις που ανάγονται αµιγώς στην
ιδιωτική σφαίρα εκφεύγουν του πεδίου εφαρµογής της κοινοτικής διάταξης61.Για
πολλά χρόνια η Επιτροπή στήριζε την επιχειρηµατολογία της σε µια ιδιαίτερα
διασταλτική θεώρηση που είχε παραδοσιακά επικρατήσει, σύµφωνα µε την οποία
κάθε κρατικό µέτρο που είχε ως αποτέλεσµα την πρόκληση (κινδύνου) νόθευσης του
ανταγωνισµού µπορούσε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Σταδιακά, όµως, το ∆ΕΚ
άρχισε να υιοθετεί µια πιο συσταλτική ερµηνεία- η οποία, απ’ ότι φαίνεται, είναι και
56

Βλ. ΔηΣΚΕ, 2/2004, σελ. 120, Παρατηρήσεις Αικ. Σγουρίδου και ΠΕΚ απφ. 11.7.2002, υπόθ. Τ152/99, Συλλ. 2002,σελ. ΙΙ-03049.
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Π.χ. στην περίπτωση ανοχής καθυστερούμενων οφειλών προς το δημόσιο ο προσδιορισμός της
σχετικής οικονομικής ωφέλειας προϋποθέτει λογιστική αναγωγή. Ομοίως στις περιπτώσεις κρατικής
επιδότησης επιτοκίου.
58
Όταν λ.χ. το κράτος αναλαμβάνει την εγγύηση δανείων των επιχειρήσεων το τραπεζικό κόστος της
εγγύησης.
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Π.χ. φοροαπαλλαγές.
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Βλ. Β. Καραγιάννης , Κρατικές Ενισχύσεις: Κοινοτική και Εθνική ρύθμιση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006,
σελ. 27.
61
Το δεύτερο συνδετικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το τρίτο, δηλ. με τον καταλογισμό
του μέτρου στο κράτος, το οποίο θα μελετηθεί αμέσως μετά.
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αυτή που πλέον επικρατεί: έτσι, προκειµένου να χαρακτηριστεί ένα κρατικό µέτρο ως
κρατική ενίσχυση θα πρέπει να συνεπάγεται οπωσδήποτε και ταυτόχρονη χρηµατική
επιβάρυνση για το δηµόσιο προϋπολογισµό του κράτους, είτε µε τη µορφή κρατικής
δαπάνης είτε µε τη µορφή απώλειας κρατικών εσόδων. Με άλλα λόγια, θα πρέπει για
τη χορήγηση του εκάστοτε οικονοµικού πλεονεκτήµατος να µεταφέρονται κρατικοί
πόροι, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισµό άµεσα (κρατική δαπάνη) ή έµµεσα
(απώλεια εσόδων).Συνεπώς, πλεονεκτήµατα χορηγούµενα µε άλλα µέσα πλην των
κρατικών πόρων, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 107§1.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΚ, για παράδειγµα, η ενδεχόµενη απώλεια
φορολογικών εσόδων, την οποία έχει ως συνέπεια για το ∆ηµόσιο η εφαρµογή του
καθεστώτος της έκτακτης διαχείρισης, λόγω της απόλυτης απαγόρευσης των
ατοµικών αναγκαστικών εκτελέσεων και λόγω της αναστολής της τοκοφορίας για
όλα τα χρέη της ενδιαφερόµενης-αφερέγγυας επιχείρησης, δεν είναι επαρκής νοµική
βάση για το χαρακτηρισµό του καθεστώτος αυτού ως ενίσχυσης. Πράγµατι η
συνέπεια αυτή είναι σύµφυτη προς κάθε νοµικό σύστηµα που χαράσσει το πλαίσιο
εντός του οποίου οργανώνονται οι σχέσεις µεταξύ της κάθε αφερέγγυας επιχείρησης
και του συνόλου των δανειστών της και εποµένως δε µπορεί να συναχθεί αυτόµατα
το συµπέρασµα ότι πρόκειται για πρόσθετη, άµεση ή έµµεση, χρηµατοοικονοµική
επιβάρυνση του ∆ηµοσίου, σκοπός της οποίας είναι η παροχή ορισµένου
πλεονεκτήµατος στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις62. Η τάση συσταλτικής ερµηνείας
είχε αρχίσει να διαφαίνεται πολύ νωρίτερα, βέβαια, µέσα από µια πολύ γνωστή
υπόθεση σχετική µε ολλανδικό νόµο που εισήγαγε ελάχιστες τιµές πώλησης σε
οινοπνευµατώδη ποτά. Εκεί, το ∆ΕΚ απεφάνθη ότι ο καθορισµός διά νόµου
ελαχίστων τιµών πώλησης για τα (Χ) προϊόντα µπορεί, ενδεχοµένως, να ευνοεί τους
παραγωγούς των προϊόντων αυτών, πλην όµως δε συνιστά κρατική ενίσχυση, αφού η
προκύπτουσα οικονοµική επιβάρυνση βαρύνει αποκλειστικά τους καταναλωτές ή
τους χρήστες των προϊόντων αυτών και όχι τον κρατικό προϋπολογισµό63.
Περαιτέρω, την ίδια ερµηνεία ακολούθησε το ∆ΕΚ και σε άλλη απόφασή64 του στην
οποία έκρινε ότι το οικονοµικό όφελος που αποκοµίζουν οι επιχειρηµατίες από τη
συµµετοχή τους στην κατανοµή κάποιας ποσόστωσης δε χορηγείται από κρατικούς
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Βλ. ΔΕΚ απφ. 1.12.1998, υπόθ. C-200/97, Συλλ. 1998, σελ. Ι-07907,σκέψη 35 και 36.
Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, Σάκκουλας, 2004, σελ. 304 και
ΔΕΚ απφ. 24.1.1978, υπόθ. 82/77, Συλλ. 1987, σελ. 00025, σκέψεις:23-26.
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Βλ. απφ ΔΕΚ 13.10.1982, υπόθ. 213-215/81, Συλλ. 1982, σελ. 03583, σκέψη:22.
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πόρους, αλλά από κοινοτικούς πόρους, εφ’ όσον η µη καταβαλλόµενη εισφορά
αποτελεί µέρος των τελευταίων αυτών πόρων. Συνεχίζοντας τόνισε, µεταξύ άλλων,
πως η έννοια «ενίσχυση που χορηγείται από κρατικούς πόρους» προϋποθέτει ότι οι
πόροι αυτοί πρέπει να προέρχονται από το κράτος-µέλος. Με ακόµη µεγαλύτερη
ενέργεια το ∆ΕΚ και σε αντίθεση µε την επιχειρηµατολογία της Επιτροπής, η οποία
θεωρούσε ότι κάθε µέτρο ανεξαρτήτως της µορφής του, το οποίο συνεπάγεται για
συγκεκριµένο κλάδο απαλλαγή που δεν εντάσσεται σε γενικό σύστηµα, συνιστά
κρατική ενίσχυση, ακόµα και στην περίπτωση που δε χρηµατοδοτείται από το
∆ηµόσιο, διατύπωσε τη θέση του ως προς την απαραίτητη ύπαρξη µεταφοράς
κρατικών πόρων προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις περί κρατικών
ενισχύσεων, στην υπόθεση Sloman Neptun65 (στην οποία έχει γίνει αναφορά και
προηγούµενα):η υπόθεση αφορούσε σε µια σειρά ελαφρύνσεων σε επίπεδο
κοινωνικών εισφορών που προέβλεπε η γερµανική νοµοθεσία για τα πληρώµατα
σκαφών που εγγράφονταν στο διεθνές νηολόγιο της Γερµανίας. Το ∆ικαστήριο,
λοιπόν, απεφάνθη ότι τα χορηγούµενα πλεονεκτήµατα µε άλλα µέσα εκτός από
κρατικούς πόρους δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κρατικών ενισχύσεων.
Συγκεκριµένα, εξήγησε πως το καθεστώς αυτό είχε αποκλειστικό σκοπό του τη
ρύθµιση των συµβατικών σχέσεων µεταξύ των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των
αλλοδαπών εργαζοµένων σ’ αυτές, ενώ καµία χρηµατοδότηση µε κρατικούς πόρους
δεν προέκυπτε. Κατά τη γνώµη µας, ωστόσο, όπως και κατά τη γνώµη ορισµένων
σχολιαστών, η επιχειρηµατολογία του ∆ικαστηρίου δεν υπήρξε ιδιαίτερα πειστική και
αυτό γιατί ενώ µηχανικά σχεδόν διατεινόµαστε πως ο σκοπός που επιδιώκεται
καθόλου δεν ενδιαφέρει για το χαρακτηρισµό του εκάστοτε µέτρου ως κρατικής
ενίσχυσης και ότι κρίσιµο στοιχείο είναι το αποτέλεσµά του, το ίδιο το ∆ικαστήριοίσως επειδή του είναι σχετικά εύκολο, στέκεται στον επιδιωκόµενο σκοπό
προκειµένου να αποφανθεί αν υφίσταται ενίσχυση του αρ107§1.Μία ακόµη
εκδήλωση της αυτής προσέγγισης του ∆ΕΚ σε σχέση µε την εφαρµογή του κριτηρίου
της µεταφοράς κρατικών πόρων προς τις ωφελούµενες επιχειρήσεις, αποτελεί η
υπόθεση Preussen Electra66.Η εν λόγω απόφαση αφορούσε στη γερµανική ρύθµιση
που εισήγε υψηλότερη υποχρεωτική τιµή µεταπώλησης ηλεκτρικού ρεύµατος που
65

Βλ. ΔΕΚ απφ. 17.3.1993, συνεκδ. υποθ.:C-72-91 και C-73/91, Συλλ. 1993, σελ. Ι-00887 και J. A.
Winter.” Re (de) fining the Notion of state aid in Article 87(1) of the EC Treaty, C M L Rev., 2004 σελ.
482-483.
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Βλ. ΔΕΚ, απφ 13.3.2001, υπόθ. C-379-98, Συλλ. 2001, σελ. Ι-02099, και Β. Καραγιάννης: Κρατικές
Ενισχύσεις: Κοινοτική και Εθνική ρύθμιση,Νομική Βιβλιοθήκη,2006, σελ 31.
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παράγονταν µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το αιτούν δικαστήριο
προέβαλε το επιχείρηµα ότι το οικονοµικό βάρος που απορρέει από την υποχρέωση
αγοράς σε ελάχιστες τιµές µπορεί να µατοκυλισθεί κατά τρόπο αρνητικό στα
οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων που υπόκεινται στην υποχρέωση αυτή
και να προκαλέσει, συνεπώς, µείωση των φορολογικών εσόδων του κράτους.
Ωστόσο, το ∆ΕΚ απεφάνθη ότι η συνέπεια αυτή ήταν συµφυής προς µια τέτοια
κανονιστική ρύθµιση και δε µπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί µέσο για την παροχή
στους παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ορισµένου

πλεονεκτήµατος,

το

βάρος

του

οποίου

φέρει

το

κράτος.

Επαναλαµβάνοντας, στην ουσία, την προηγούµενη θέση του στη νοµολογία,
απεφάνθη τελικά ότι το καθεστώς αυτό αποτελούσε σε κάθε περίπτωση επέµβαση
στις συµβατικές σχέσεις παραγωγών και διανοµέων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να
απολήγει-άµεσα ή έµµεσα- στη

µεταφορά κρατικών οικονοµικών πόρων(σε

επιβάρυνση, δηλαδή, του κρατικού προϋπολογισµού) στις ευνοούµενες επιχειρήσεις
και ότι συνεπώς δε µπορούσε να γίνει λόγος για κρατική ενίσχυση του κοινοτικού
δικαίου.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι υπό τον όρο «κρατικοί πόροι» καλύπτονται κάθε είδους
και κάθε µορφής πόροι αρκεί να είναι δηµόσιοι και συγχρόνως να µεταφέρονται για
τη χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος, άµεσα ή και έµµεσα. Εν τούτοις, όµως,
το ∆ΕΚ εφαρµόζοντας ταυτόσηµη µεθοδολογική προσέγγιση σε πιο πρόσφατες
αποφάσεις έχει καταλήξει στο ακριβώς αντίθετο συµπέρασµα(!)-στην ύπαρξη,
δηλαδή, κρατικής ενίσχυσης Ως προς την έµµεση επιβάρυνση του οικονοµικού
προϋπολογισµού, για παράδειγµα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξής υπόθεση: οι
ολλανδικές αρχές είχαν εισάγει ένα µέτρο-σύστηµα ανταλλαγών δικαιωµάτων
εκποµπής για τα οξείδια του αζώτου που εξέπεµπαν κατά τη λειτουργία τους οι
επιχειρήσεις που υπάγονταν σ’ αυτό το πρότυπο67.Οι ολλανδικές αρχές, όµως δεν
αρκέστηκαν στο να καθορίσουν ένα πρότυπο εκποµπών το οποίο οι επιχειρήσεις
έπρεπε να τηρούν, παρά επέτρεψε στις επιχειρήσεις να διαπραγµατεύονται µεταξύ
τους σχετικά µε τα δικαιώµατα εκποµπής, καθιστώντας τα διαπραγµατεύσιµα στην
αγορά, ενώ θα µπορούσαν να πωληθούν ή να δηµοπρατηθούν από το κράτος και όχι
να αποτελούν άυλα στοιχεία του ενεργητικού των συγκεκριµένων επιχειρήσεων.
Έτσι, ενώ το προσφεύγον Βασίλειο των Κάτω Χωρών ισχυρίστηκε ότι το εν λόγω
67

Βλ. ΠΕΚ απφ. 10.4.2008, υπόθ. Τ-233/04, Συλλ. 2008, σελ ΙΙ-00591, και ΔηΣΚΕ 2/2008 σελ 91 επ.
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µέτρο δεν αποτελούσε κρατική ενίσχυση, γιατί δεν προερχόταν από κρατικούς
πόρους, το ΠΕΚ απεφάνθη ότι τα δικαιώµατα αυτά τέθηκαν δωρεάν στη διάθεση των
οικείων επιχειρήσεων, ενώ θα µπορούσαν να πωληθούν ή να δηµοπρατηθούν, µε
αποτέλεσµα το Βασίλειο των Κάτω Χωρών να µην εισπράξει κρατικούς πόρους από
την πώληση των

δικαιωµάτων αυτών. Συνεπώς, το επίµαχο µέτρο κρίθηκε ως

πλεονέκτηµα χορηγούµενο στις επιχειρήσεις µέσω κρατικών πόρων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και παρά τη δυσκολία του θέµατος και τις
διχογνωµίες που ανακύπτουν, η πιο σωστή θέση θα πρέπει να θεωρηθεί κατά τη
γνώµη µας, αυτή που υποστήριξε και ο εισαγγελέας Jacobs στην υπόθεση Preussen
Electra, σύµφωνα µε την οποία µόνο τα πλεονεκτήµατα που χορηγούνται απευθείας ή
εµµέσως µε κρατικούς πόρους πρέπει να θεωρούνται κρατική ενίσχυση υπό την
έννοια του αρ.107§1.∆ιαφορετικά, όλα τα µέτρα οικονοµικής πολιτικής θα
κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν κρατικές ενισχύσεις68.
Επιπλέον, σύµφωνα πάντα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ένωσης ,στους
χρησιµοποιούµενους «κρατικούς πόρους» για τη χορήγηση του πλεονεκτήµατος,
περιλαµβάνονται όχι µόνο πόροι που διαχειρίζονται οι κάθε λογής δηµόσιες αρχές,
αλλά και πόροι διαχειριζόµενοι από οποιοδήποτε φορέα, ο οποίος βρίσκεται υπό τον
έλεγχο και την εποπτεία της δηµόσιας αρχής69.Ο φορέας δε που διαχειρίζεται τους
κρατικούς πόρους µπορεί να είναι δηµόσιος ή ιδιωτικός. Αυτή ήταν η κρίση του ∆ΕΚ
και σε γνωστή υπόθεση70 (Steinike) υποχρεωτικών εκ του νόµου εισφορών σε
αναδιανεµητικό οργανισµό ο οποίος είχε ιδρυθεί µε νόµο και είχε ως σκοπό τη
χορήγηση (µέσω των εισφορών και άλλων πόρων) ενισχύσεων στη γερµανική
βιοµηχανία. Το ∆ΕΚ τόνισε, ακόµη, ότι κρίσιµο στοιχείο για το χαρακτηρισµό, θα
πρέπει να αποτελεί η επίπτωση της ενίσχυσης στις ωφελούµενες επιχειρήσεις και όχι
το καθεστώς των οργανισµών που είναι αρµόδιοι για τη διάθεση και τη διαχείριση
της ενίσχυσης. Σε άλλη δε πιο πρόσφατη απόφαση71 σχετική µε τη χορήγηση
προκαταβολών εκ µέρους των τοπικών γαλλικών αρχών, επιστρεπτέων από τη
68
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2004 σελ. 484.
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δικαιούχο επιχείρηση υπό ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, οι γαλλικές αρχές (Περιφέρεια
και Ένωση ∆ήµων) ισχυρίστηκαν ότι οι προκαταβολές δεν προήλθαν από τους ίδιους
τους ∆ήµους, αλλά από δηµόσιο φορέα υπεύθυνο για τη συνεργασία των ∆ήµων,
εποµένως τους πόρους αυτούς δεν τους διαχειρίζονταν η ίδια η δηµόσια αρχή και
κατ’ επέκταση δεν ήταν κρατικοί. Το ∆ικαστήριο, όµως ορθά απέρριψε τον
ισχυρισµό, µένοντας πιστό στη νοµολογία και υπογράµµισε ότι η ενίσχυση που
χορηγείται από το κράτος ή µέσω κρατικών πόρων δεν απαιτείται, κατ’ ανάγκην, να
συνίσταται σε µέτρο της κεντρικής κυβέρνησης του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.
Μπορεί κάλλιστα να πρόκειται για µέτρο περιφερειακής ή τοπικής αρχής. Κατά πάγια
νοµολογία, τα µέτρα που λαµβάνονται από οργανισµούς τοπικής διοικήσεως, και όχι
από την κεντρική κυβέρνηση, µπορούν επίσης να αποτελούν ενισχύσεις κατά την
έννοια του άρθρου 107. Με άλλα λόγια, τα µέτρα των ενδοκρατικών φορέων των
κρατών

µελών

(αποκεντρωµένες

µονάδες

διοικήσεως,

οµόσπονδα

κράτη,

περιφερειακές ή άλλες αρχές), ανεξαρτήτως της νοµικής τους ιδιότητας και της
ονοµασίας τους, εµπίπτουν, όπως ακριβώς τα µέτρα της οµοσπονδιακής ή της
κεντρικής κυβέρνησης, στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης.
Ένας άλλος προβληµατισµός σχετικά µε το ζήτηµα των κρατικών πόρων αποτελεί το
αν και κατά πόσο θα µπορούσαν να θεωρηθούν «κρατικοί» οι πόροι µιας δηµόσιας
επιχείρησης µέσω των οποίων χρηµατοδοτούνται µέτρα ενίσχυσης. Η πρώτη
ξεκάθαρη απάντηση που δόθηκε από το ∆ικαστήριο ήταν το 1996.Τότε το ΠΕΚ
απεφάνθη σε υπόθεση72 κατά την οποία γαλλική αεροπορική εταιρία που
αντιµετώπιζε σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες δέχθηκε οικονοµικά µέτρα ενίσχυσης
τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από πόρους δηµοσίου πιστωτικού ιδρύµατος (δηµόσιας
τράπεζας).Οι πόροι αυτοί προέρχονταν από το υπόλοιπο που προέκυπτε ανάµεσα στις
καταθέσεις και τις αναλήψεις των πελατών της τράπεζας. Το ΠΕΚ απεφάνθη,
συγκεκριµένα, ότι οι πόροι αυτοί ήταν κρατικοί, καθώς και ότι η διάταξη του 107§1
περιλαµβάνει όλα τα χρηµατικά µέσα, τα οποία ο δηµόσιος τοµέας µπορεί
πραγµατικά να χρησιµοποιεί προκειµένου να στηρίζει επιχειρήσεις, χωρίς να ασκεί
καµία επιρροή το αν τα µέσα αυτά βρίσκονται συνεχώς στην περιουσία του δηµοσίου
ή όχι. Το ∆ΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτέρω ερµηνεία του ΠΕΚ .Συγκεκριµένα σε πιο
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πρόσφατη υπόθεσή του73 επανέλαβε πως ακόµη και αν τα ποσά της εκάστοτε
ενίσχυσης δεν είναι διαρκώς στην κατοχή του δηµόσιου Ταµείου, το γεγονός ότι
παραµένουν διαρκώς υπό δηµόσιο έλεγχο και συνεπώς στη διάθεση των αρµόδιων
εθνικών αρχών αρκεί για να χαρακτηρισθούν ως κρατικοί πόροι και για να εµπίπτει
το εν λόγω µέτρο στο πεδίο εφαρµογής του 107§1.Επίσης και σε µια ακόµη
απόφασή74 του το ∆ΕΚ παρέµεινε συνεπές στην ερµηνεία αυτή και τόνισε- ειδικά για
τις δηµόσιες επιχειρήσεις , ότι ακόµη και αν τα ποσά των ενισχύσεων αποτελούν
πόρους δηµοσίων επιχειρήσεων και δεν είναι διαρκώς στην κατοχή του δηµοσίου
Ταµείου, το γεγονός ότι παραµένουν συνεχώς υπό δηµόσιο έλεγχο και στη διάθεση
των εθνικών αρχών, αρκεί για να χαρακτηριστούν ως κρατικοί πόροι. Αυτό συµβαίνει
όταν το ∆ηµόσιο έχει τη δυνατότητα, ασκώντας αποφασιστική επιρροή επί των
δηµοσίων επιχειρήσεων, να κατευθύνει τη χρησιµοποίηση των πόρων τους προς τη
χρηµατοδότηση παροχής ωφελειών σε άλλες επιχειρήσεις. Ακολουθώντας την άποψη
αυτή σε πιο πρόσφατη απόφαση75 το ΠΕΚ έκρινε-σχετικά µε την καταβολή των
ραδιοτηλεοπτικών τελών από τους ιδιώτες στη ∆ανία, ότι οι πόροι που αντλούνται
από τα ραδιοτηλεοπτικά τέλη βρίσκονται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο των
δανικών αρχών και ότι αποτελούν, έτσι, κρατικούς πόρους. Η αιτιολογία αυτής της
απόφασης στηρίχτηκε πρώτον στο γεγονός ότι το ύψος τους καθορίζεται από τις
δανικές αρχές, δεύτερον στο ότι η υποχρέωση καταβολής τους δεν απορρέει από
κάποια συµβατική σχέση µεταξύ της δηµόσιας τηλεόρασης και του οφειλέτη, παρά
µόνο από την κατοχή τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής συσκευής, τρίτον στο ότι η
είσπραξή τους, εφόσον συντρέχει λόγος, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες
που διέπουν την είσπραξη των φόρων και τέταρτον στο ότι οι δανικές αρχές είναι
αυτές που προσδιορίζουν το µέρος των τελών που πρέπει να καταβληθεί στον
κρατικό αυτό ραδιοτηλεοπτικό σταθµό. ∆εν υπάρχει αµφιβολία, κατά τη γνώµη µας,
ότι πράγµατι πρόκειται για ξεκάθαρη και αποφασιστική επιρροή του δηµοσίου επί της
δηµόσιας επιχείρησης76.Με την ίδια λογική και γνώµονα πάντα την άσκηση ή όχι
αποφασιστικής επιρροής του δηµοσίου, κρίθηκε από το ΠΕΚ ότι διεπαγγελµατικές
εισφορές, που δηµιουργούνται µε απόφαση διεπαγγελµατικής επιτροπής µε σκοπό τη
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χρηµατοδότηση ενίσχυσης προς ορισµένους παραγωγούς του οικείου κλάδου
(οινοποιών εν προκειµένω), πρέπει να χαρακτηριστούν ως κρατικοί πόροι, στο µέτρο
που το ∆ηµόσιο έχει κάλλιστα τη δυνατότητα, ασκώντας αποφασιστική επιρροή επί
της εν λόγω επιτροπής, να κατευθύνει τη χρήση των πόρων της, προς τη
χρηµατοδότηση, ενδεχοµένως, της παροχής ειδικών ευεργετηµάτων σε ορισµένες
επιχειρήσεις77. Βέβαια, στη συγκεκριµένη περίπτωση επρόκειτο για επιτροπή,
δηλαδή, για νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο υπενθύµισε
ότι, κατά πάγια νοµολογία, δε χωρεί διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων στις οποίες η
ενίσχυση χορηγείται απευθείας από το κράτος και εκείνων στις οποίες η ενίσχυση
χορηγείται µέσω δηµοσίου ή ιδιωτικού φορέα, ο οποίος έχει οριστεί ως υπεύθυνος για
τη διαχείριση της ενίσχυσης ή έχει ιδρυθεί από το κράτος αυτό.
Εν κατακλείδι, µοναδικό κριτήριο, κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, για το
χαρακτηρισµό των πόρων µιας δηµόσιας επιχείρησης ως «κρατικών», είναι το
κριτήριο της αποφασιστικής επιρροής του δηµοσίου επί της δηµόσιας επιχείρησης78,
η οποία (αποφασιστική επιρροή) παρέχει στο ∆ηµόσιο τη δυνατότητα να καθορίσει
τον τρόπο χρησιµοποίησης των πόρων της δηµόσιας επιχείρησης. Συνεπώς, δεν έχει
σηµασία αν το κράτος µέλος, που επιθυµεί να χορηγήσει ενισχύσεις, χρησιµοποιεί
ειδικά για το σκοπό αυτό κονδύλια που µεταφέρονται από τον προϋπολογισµό στις
δηµόσιες επιχειρήσεις ή πόρους των επιχειρήσεων αυτών. Και στις δύο περιπτώσεις,
οι πόροι τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, συνιστούν δηλαδή κρατικούςδηµόσιους πόρους ,µε την έννοια του άρθρου 107 παρ.1 της Συνθήκης και η παροχή
που χρηµατοδοτείται µε αυτούς τους πόρους επιβαρύνει τελικά οικονοµικά το
κράτος79.

γ) Καταλογισµός του µέτρου στο κράτος
Η τρίτη αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή του αρ. 107§1 της ΣΛΕΕ είναι ο
καταλογισµός του µέτρου της ενίσχυσης στο κράτος. Υπενθυµίζεται ότι η διατύπωση
77
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του 107παρ1 αναφέρεται σε «ενισχύσεις που χορηγούνται από το κράτος ή µε
κρατικούς πόρους». Πρόκειται για µία διατύπωση, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι
αναφέρεται σε δύο διαζευκτικά εφαρµοζόµενες προϋποθέσεις. Ωστόσο, όπως έχει
πλέον αποσαφηνιστεί πλήρως από το ∆ΕΚ οι προϋποθέσεις αυτές εφαρµόζονται
σωρευτικά. Για να υπάρχει, λοιπόν, κρατική ενίσχυση θα πρέπει η κρίσιµη
οικονοµική παρέµβαση και να χρηµατοδοτείται µε χρήµατα του κράτους και να
µπορεί ως ενέργεια να καταλογιστεί στο κράτος. Με τις δύο αυτές παραµέτρους
ασχολήθηκε το ∆ΕΚ σε µια πολύ σηµαντική απόφασή του80,στην υπόθεση Stardust
Marine (στην οποία έχει γίνει ήδη αναφορά).Μέσω αυτής το ∆ΕΚ απάντησε στο αν
και κατά πόσο η µεταφορά πόρων από µία νοµικά ανεξάρτητη, έναντι του κράτους,
οντότητα, µπορεί να καταλογιστεί τελικά στο κράτος. Συγκεκριµένα, η υπόθεση είχε
ως αντικείµενο81 τη χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης επιχείρησης από τραπεζικές
εταιρίες που χαρακτηρίζονταν ως δηµόσιες επιχειρήσεις .Επρόκειτο για θυγατρικές
της τράπεζας Credit Lyonnais, στην οποία το γαλλικό ∆ηµόσιο κατείχε την
πλειοψηφία των µετοχών και διόριζε τον πρόεδρό της και τα δύο τρίτα των µελών του
διοικητικού της συµβουλίου. Το ∆ΕΚ σηµείωσε, καταρχήν, ότι οι πόροι µιας
δηµόσιας επιχείρησης, λογίζονται ως «κρατικοί πόροι», εφόσον πρόκειται για
κεφάλαια που τελούν υπό τον έλεγχο των δηµοσίων αρχών και αυτές έχουν και το
δικαίωµα και την ευχέρεια να αποφασίσουν για την περαιτέρω διάθεσή τους.
Ωστόσο, όπως τόνισε και ο Γενικός Εισαγγελέας, µόνο το γεγονός ότι η επίµαχη
ενέργεια χρηµατοδοτείται από τα κεφάλαια µιας δηµόσιας επιχείρησης, δεν τη
καθιστά αυτόµατα µέτρο κρατικής παρέµβασης. Χρειάζεται, επιπλέον, η επίµαχη
ενέργεια να είναι καταλογιστέα στο δηµόσιο82, δηλαδή στην παρούσα υπόθεση να
υπάρχει εµπλοκή

των δηµοσίων αρχών σε τέτοιο βαθµό, ώστε το κράτος να

θεωρείται υπεύθυνο για την χρηµατοδότηση της Stardust Marine από τις δηµόσιες
τράπεζες. Στο σηµείο αυτό έγκειται ακριβώς και η συµβολή της απόφασης αυτής
στην εξέλιξη της νοµολογίας. Κατά την προηγούµενη νοµολογία, δηλαδή, αρκούσε η
αναφορά ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν υπό τον έλεγχο του κράτους και
δεν εξεταζόταν η συµπεριφορά της δηµόσιας επιχείρησης σε κάθε επίδικη περίπτωση.
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Εφεξής, το στοιχείο του καταλογισµού υπογραµµίζεται µε έµφαση83.Συνεπώς, για να
λογίζεται ένα µέτρο οικονοµικής παρέµβασης ως κρατική ενίσχυση θα πρέπει πρώτα
απ’ όλα να είναι «κρατικό µέτρο» ,να εµπλέκεται δηλαδή το κράτος µε θετική δράση.
Η εµπλοκή, όµως, αυτή δε χρειάζεται να έχει το χαρακτήρα ρητών οδηγιών,
παροτρύνσεων, εγκρίσεων ή άλλων ad hoc συγκεκριµένων παρεµβάσεων για τη
θέσπιση του συγκεκριµένου µέτρου, αρκεί να συνάγεται από ένα σύνολο ενδείξεων
ότι το επίµαχο µέτρο δε µπορεί παρά να απορρέει από τη βούληση ή την επιρροή του
δηµοσίου. Το συµπέρασµα αυτό µπορεί, κατά τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, να
εδράζεται σε ένα σύνολο ενδείξεων που προκύπτουν από τις περιστάσεις της
συγκεκριµένης υπόθεσης. Μεταξύ των ενδείξεων, που έχουν βαρύνουσα σηµασία,
είναι το γεγονός ότι η δηµόσια επιχείρηση, µέσω της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση,
πέραν της οργανικής διασύνδεσής της µε το δηµόσιο, έλαβε και οδηγίες σχετικά µε το
επίµαχο µέτρο που συνιστά ενίσχυση ή, σε κάθε περίπτωση, δε θα µπορούσε να
θεσπίσει το µέτρο χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της τις απαιτήσεις της δηµόσιας
αρχής84.Σ’ αυτό το συµπέρασµα είχε καταλήξει το ∆ικαστήριο και σε παλαιότερη
απόφασή του, στην οποία έχει ήδη γίνει αναφορά, σχετικά µε ενισχύσεις που είχαν
χορηγηθεί σε ιταλικό όµιλο παραγωγής ανδρικών ενδυµάτων µέσω κρατικής εταιρίας
επενδύσεων85.Συγκεκριµένα, το ∆ΕΚ είχε τονίσει πως η εταιρία αυτή αποτελούσε
δηµόσιο οργανισµό, ελεγχόµενο από το ιταλικό κράτος και ότι τα µέλη του
διοικητικού της συµβουλίου διορίζονταν από τον Πρόεδρο του Υπουργικού
Συµβουλίου. Εποµένως, από τη στιγµή που δε διέθετε πλήρη αυτονοµία, παρά
ενεργούσε υπό τον έλεγχο του ιταλικού κράτους, δε θα µπορούσε να θεσπίσει µέτρα
χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της απαιτήσεις της δηµόσιας αρχής, γεγονός που θεωρήθηκε
ισχυρή απόδειξη του καταλογισµού του µέτρου στο δηµόσιο. Οµοίως, και σε
υπόθεση

στην

οποία

χορηγήθηκαν

ενισχύσεις

σε

µεγάλη

ιταλική

αυτοκινητοβιοµηχανία86,µέσω δηµοσίων εταιριών, το ∆ΕΚ έκρινε ότι αυτές
ενεργούσαν κατ’ ουσίαν υπό τον έλεγχο του ιταλικού κράτους, καθώς τα διοικητικά
τους όργανα διορίζονταν από την ιταλική κυβέρνηση, χωρίς να διαθέτουν πλήρη
αυτονοµία, αφού όφειλαν να λαµβάνουν υπ’ όψιν οδηγίες που προέρχονταν από τη
διυπουργική επιτροπή οικονοµικού προγραµµατισµού. Έτσι, κατέληξε ότι οι εν λόγω
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εισφορές κεφαλαίου έπρεπε να καταλογιστούν ως µέτρο µεταφοράς κρατικών πόρων
στο δηµόσιο.
Όµως, το ∆ΕΚ συνεχίζοντας τη σκέψη του στην απόφαση Stardust Marine
διευκρίνισε πως για να συναχθεί το συµπέρασµα ότι ένα µέτρο ενίσχυσης που έχει
λάβει δηµόσια επιχείρηση µπορεί να καταλογιστεί στο ∆ηµόσιο ενδέχεται να έχουν
σηµασία και ορισµένες άλλες ενδείξεις, π.χ. η ένταξη της στις δοµές της δηµόσιας
διοίκησης, η φύση των δραστηριοτήτων της και η άσκηση τους στην αγορά υπό
συνθήκες συνήθους ανταγωνισµού προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, το νοµικό
καθεστώς της επιχείρησης, δηλαδή αν διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο ή το κοινό
εταιρικό δίκαιο, ο βαθµός της εποπτείας που ασκούν οι δηµόσιες αρχές επί της
διαχειρίσεως της επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη από την οποία να
συνάγεται στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι έχουν εµπλακεί ή ότι είναι απίθανο να
µην έχουν εµπλακεί οι δηµόσιες αρχές στη λήψη ορισµένου µέτρου, αν ληφθούν
υπόψη η έκταση του µέτρου, το περιεχόµενο του ή οι συνθήκες που δηµιουργεί87. Το
γεγονός ότι η δηµόσια επιχείρηση λειτουργεί ως ανώνυµη κεφαλαιουχική εταιρία
διεπόµενη από διατάξεις ιδιωτικού δικαίου ή ακόµη το γεγονός ότι το όχηµα για τη
µεταφορά κρατικών πόρων είναι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, στην οποία τυπικά δε
συµβάλλεται το δηµόσιο, δεν επηρεάζει και πολύ περισσότερο δεν αποκλείει τον
καταλογισµό του µέτρου µεταφοράς κρατικών πόρων στο δηµόσιο88.Έτσι , για
παράδειγµα, σε υπόθεση στην οποία το όχηµα χορήγησης της ενίσχυσης ήταν
συµφωνίες προµήθειας φυσικού αερίου µεταξύ εταιρίας και των πελατών της και
παρά το επιχείρηµα που προβλήθηκε ότι η εν λογω εταιρία ήταν εταιρία ιδιωτικού
δικαίου, της οποίας το ολλανδικό δηµόσιο δεν κατείχε παρά το 50% των κεφαλαίων,
και αφετέρου ότι η τιµή ήταν το αποτέλεσµα συµφωνίας ιδιωτικού δικαίου, το ∆ΕΚ
συνεκτιµώντας κάποιες περιστάσεις- όπως το γεγονός ότι οι µετοχές της εταιρίας
είχαν κατανεµηθεί έτσι, ώστε το ολλανδικό δηµόσιο να κατέχει άµεσα ή έµµεσα το
50% των µετοχών και να διορίζει το ήµισυ των µελών του διοικητικού συµβουλίου,
του οργάνου του αρµόδιου, µεταξύ άλλων, για τον καθορισµό των τιµών και το
γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονοµίας είχε εξουσία έγκρισης των τιµών , πράγµα που
σήµαινε, ότι η ολλανδική κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να εµποδίζει την εφαρµογή
των τιµών που δεν της είναι αρεστές, απεφάνθη ότι η εταιρία δε διέθετε πλήρη
αυτονοµία και ότι δε µπορούσε να ορίσει την τιµή, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν τις
87
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απαιτήσεις των δηµοσίων αρχών και ότι εποµένως ο καθορισµός της επίδικης τιµής,
ενδέχεται να είναι καταλογιστέος ως µέτρο µεταφοράς κρατικών πόρων στο
δηµόσιο89.Στην ίδια λογική κινήθηκε το ∆ΕΚ και σε άλλη υπόθεση90 στην οποία
έκρινε, µεταξύ άλλων, ότι οι οικονοµικοί πόροι µιας εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, της
οποίας το 87% ανήκει σε οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης και η οποία ενεργεί υπό
τον έλεγχο της εν λόγω περιφέρειας, πρέπει να θεωρηθούν ως κρατικοί πόροι, ενώ το
γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, δε µπορεί κατά τη
γνώµη µας να αποκλείσει τον καταλογισµό του µέτρου µεταφοράς κρατικών πόρων
στο δηµόσιο, από τη στιγµή που το τόσο µεγάλο αυτό ποσοστό καταδεικνύει και την
εξ’ ίσου µεγάλη πιθανότητα εµπλοκής των δηµοσίων αρχών. Οµοίως, και στην
περίπτωση σχετική µε εγγύηση αποζηµίωσης από την τράπεζα ΕΤΒΑ, που
χορηγήθηκε στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της εταιρίας Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ.
και ενώ υποστηρίχθηκε, µεταξύ άλλων, ότι η εγγύηση δεν ήταν καταλογιστέα στην
Ελλάδα, το ∆ΕΚ συντάχθηκε µε την Επιτροπή και απεφάνθη ότι η εγγύηση
χορηγήθηκε πριν την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας και ότι αν όχι όλες, πάντως οι πιο
σηµαντικές αποφάσεις της ΕΤΒΑ δεν ελήφθησαν αυτόνοµα από τη διοίκηση της
τράπεζας, αλλά από την ελληνική κυβέρνηση91.
Συµπερασµατικά, µετά την απόφαση-σταθµό της Stardust Marine, δηµιουργήθηκε
ένα κριτήριο, ένα τεστ θα λέγαµε, για την αξιολόγηση τέτοιων καταστάσεων. Παρ΄
όλο που δεν είναι ιδιαίτερα συνοπτικός ή συναρπαστικός αυτός ο τύπος, βοηθάει το
∆ικαστήριο να αποφαίνεται επί περιπτώσεων όπου η ενίσχυση προέρχεται

από

µεταφορά πόρων που ανήκουν σε δηµόσιες επιχειρήσεις92. Επιπλέον το ∆ΕΚ έκρινε
σκόπιµο να τονίσει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής στον τοµέα των κρατικών
ενισχύσεων επιβάλλεται να αιτιολογούνται ενδελεχώς και εµπεριστατωµένα και να
µην εκφέρουν γενικές και τυποποιηµένες κρίσεις. Τοιουτοτρόπως ο σκεπτικισµός,
που διακατέχει τον κοινοτικό δικαστή για τη διεύρυνση του κανονιστικού
περιεχοµένου της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, έγινε πια ορατός93.
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δ) Επιλεκτικός χαρακτήρας του µέτρου
Το τέταρτο συνθετικό στοιχείο της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 107§1 της ΣΛΕΕ είναι ο επιλεκτικός χαρακτήρας του µέτρου. Το «..δια της
ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής..»,
όπως ορίζει το εν λόγω άρθρο, καθιστά σαφές-εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, πως
λήπτες του οικονοµικού πλεονεκτήµατος πρέπει να είναι συγκεκριµένες επιχειρήσεις
(ή κλάδοι παραγωγής), µε άλλα λόγια η ενίσχυση πρέπει να έχει ειδικό ή επιλεκτικό
χαρακτήρα94.Η επιλεκτικότητα του κρατικού µέτρου είναι, λοιπόν, ένα εκ των
συστατικών στοιχείων της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης: Κρατικά µέτρα
οικονοµικής φύσεως γενικού χαρακτήρα(λεγόµενα «general measures»), τα οποία
ισχύουν αδιακρίτως για όλους τους τοµείς της παραγωγής και ενισχύουν την εθνική
οικονοµία στο σύνολό της, δεν πληρούν κατά κανόνα την έννοια της κρατικής
ενίσχυσης κατά το άρθρο 107§1 της ΣΛΕΕ. Παραδείγµατα τέτοιων γενικών µέτρων
εµφανίζονται στους τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, της δηµόσιας εκπαίδευσης,
της τιµολόγησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή της φορολογίας95.Με άλλα λόγια,
όταν το µέτρο έχει καθολικό χαρακτήρα ,δε µπορεί να γίνει λόγος για κρατική
ενίσχυση διότι –ακόµη και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις ωφελούνται
οικονοµικά από το εν λόγω µέτρο-δεν υφίσταται το εννοιολογικό στοιχείο της
νόθευσης του ανταγωνισµού. Έτσι, το ΠΕΚ έκρινε ότι µέτρο-σύστηµα ελεύθερης
ανταλλαγής δικαιωµάτων εκποµπής οξειδίων του αζώτου (έχει ήδη γίνει αναφορά
στην υπόθεση) για τις µεγαλύτερες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που υπόκεινται στο
ανώτατο όριο εκποµπών, δε µπορεί να χαρακτηριστεί ως ενίσχυση, καθώς δεν
πληρείται το κριτήριο της επιλεκτικότητας του µέτρου κι αυτό γιατί το µέτρο
προορίζεται για µια ανοµοιογενή οµάδα µεγάλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων οι
οποίες υποχρεούνται να τηρούν το ίδιο πρότυπο, συνεπώς στηρίζεται σε µια
πολυκλαδική προσέγγιση µε αντικειµενικά κριτήρια ,ενώ δεν αποκλίνει από κανένα
γενικό καθεστώς96.Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ δε συνιστούν
ενίσχυση µέτρα που εισάγουν διαφοροποίηση µεταξύ επιχειρήσεων σχετικά µε
επιβαρύνσεις, όταν αυτή η διαφοροποίηση προκύπτει από τη φύση και την οικονοµία
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του συστήµατος των σχετικών επιβαρύνσεων. Κρίθηκε, λοιπόν, σε υπόθεση97 ότι η
προσαύξηση του τέλους χρήσης του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
επιβλήθηκε σε ορισµένες µόνο επιχειρήσεις, αυτές που παράγουν ενέργεια από
υδροηλεκτρικές ή γεωθερµικές εγκαταστάσεις, ως αντιστάθµιση ενός αδικαιολόγητου
πλεονεκτήµατος που οι επιχειρήσεις αυτές απέκτησαν λόγω της απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας98.Κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι η διαφοροποίηση των
επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το ύψος του τέλους χρήσης προέκυπτε
από τη φύση και την οικονοµία του συστήµατος και άρα ότι καθεαυτή η προσαύξηση
δε συνιστούσε κρατική ενίσχυση.
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ένα κρατικό µέτρο αποτελεί κρατική
ενίσχυση µόνο αν µπορεί να ευνοήσει ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένους κλάδους
παραγωγής έναντι άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε παρεµφερή πραγµατική
και νοµική κατάσταση από πλευράς του σκοπού που επιδιώκει το οικείο µέτρο99.Έτσι
το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η επιδότηση από την ιταλική κυβέρνηση για την αγορά
ψηφιακών αποκωδικοποιητών συνιστά µη συµβατή (έµµεση) κρατική ενίσχυση υπέρ
των οργανισµών επίγειας και καλωδιακής ψηφιακής µετάδοσης100.Εν προκειµένω, η
επιλεκτικότητα του επίµαχου µέτρου πήγαζε από το γεγονός της παραβίασης της
αρχής της τεχνολογικής δραστηριότητας. Σύµφωνα µε την εν λόγω αρχή, µία κρατική
ενίσχυση, που αφορά στην αγορά της ψηφιακής τηλεόρασης, δε θα πρέπει ούτε να
προωθεί αλλά ούτε να ευνοεί τη χρήση συγκεκριµένου ψηφιακού τρόπου µετάδοσης,
όπως την καλωδιακή, τη δορυφορική ή την επίγεια. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί
κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι η επιλεκτική χορήγηση των ενισχύσεων δε θα θέσει σε
κίνδυνο τον ανταγωνισµό µεταξύ των φορέων εκµετάλλευσης διαφορετικών δικτύων
τηλεοπτικής µετάδοσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι ραδιοτηλεοπτικοί
επίγειας ψηφιακής µετάδοσης, όσο και οι επιχειρήσεις καλωδιακής µετάδοσης
επωφελήθηκαν ορισµένων τηλεοπτικών πλεονεκτηµάτων, σε σχέση µε τις
επιχειρήσεις δορυφορικής µετάδοσης, καθώς οι αποκωδικοποιητές δορυφορικής
λήψης εξαιρούνταν της επιδότησης. Το γεγονός ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που
97
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µπορούν να ευνοηθούν από το επίµαχο µέτρο είναι πολύ µεγάλος, το χαµηλό ύψος
µιας ενίσχυσης ή ότι οι επιχειρήσεις που ευνοούνται ανήκουν σε διαφορετικούς
κλάδους δραστηριότητας δεν αρκεί για να αρθεί ο επιλεκτικός χαρακτήρας και
συνεπώς για να αποκλειστεί ο χαρακτηρισµός του ως κρατική ενίσχυση. Αυτή
ακριβώς ήταν και η θέση του ∆ΕΚ σε υπόθεση101,κατά την οποία το ∆ικαστήριο
τόνισε πως το γεγονός ότι το επίδικο µέτρο συνιστούσε πλεονέκτηµα όχι µόνο έναντι
των ειδικευµένων στην οδοντιατρική επιστήµη ιατρών, αλλά και έναντι άλλων
δραστηριοποιουµένων στον ιατρικό κλάδο επιχειρηµατιών, και µάλιστα έναντι όλων
των δραστηριοποιουµένων στον κλάδο αυτό επιχειρηµατιών, δεν συνεπάγεται ότι το
µέτρο δεν πληροί την προϋπόθεση της επιλεκτικότητας. Μία οικονοµική παρέµβαση,
εποµένως, µπορεί να είναι επιλεκτική ακόµη και όταν αφορά έναν ολόκληρο
οικονοµικό κλάδο, όπως λ.χ. τον τραπεζικό τοµέα102.
Ως προς τα φορολογικά µέτρα και τα µέτρα κοινωνικής ασφάλισης ειδικότερα, αυτά,
σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, συνιστούν κρατικές ενισχύσεις µόνο
όταν ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις έναντι άλλων που βρίσκονται σε παρεµφερή
θέση µε αυτές. Για παράδειγµα, σε υπόθεση σχετική µε φορολογική µεταρρύθµιση το
∆ικαστήριο έκρινε ότι µε το υπό εξέταση καθεστώς παρέχονταν επιλεκτικά
πλεονεκτήµατα στις υπεράκτιες (offshore) εταιρίες103,από τη στιγµή που ο
συνδυασµός των φορολογικών βάσεων, όπως ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών και ο
φόρος κατεχόµενων επαγγελµατικών χώρων απέκλειε εκ των προτέρων τις
υπεράκτιες εταιρίες από κάθε φορολογία κι αυτό γιατί αυτές ούτε υπαλλήλους
διαθέτουν, ούτε και επαγγελµατικούς χώρους. Το ∆ικαστήριο τόνισε πως το επίµαχο
φορολογικό καθεστώς, που εφαρµόζεται τυπικά σε όλες τις επιχειρήσεις (και άρα
αποτελεί και το πλαίσιο αναφοράς µέσα στο οποίο οι “offshore” ευνοούνται) είναι
έτσι σχεδιασµένο, ώστε να ευνοεί αυτές τις εταιρίες απέναντι σε όλες τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις. Επίσης, ο επιλεκτικός χαρακτήρας ενός µέτρου, µιας φορολογικής
ελάφρυνσης για παράδειγµα, µπορεί να εξεταστεί και µε βάση τον παράγοντα χρόνο,
από τη σκοπιά της διάρκειάς του δηλαδή. Έτσι, το ∆ικαστήριο έκρινε ασύµβατο µε
την κοινή αγορά φορολογικό καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο µεταχειριζόταν ευνοϊκά
επιχειρήσεις που είχαν εισαχθεί πρόσφατα στο χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα το
101

Βλ. ΔΕΚ απφ 3.3.2005, υπόθ.: C-172/03, Συλλ. 2005, σελ. Ι-01627, σκέψη 41.
Βλ. ΔΕΚ απφ 15.12.2005, υπόθ.: C-148/04, Συλλ. 2005, σελ. Ι-11137, σκέψεις 45 και 46 και την
εκεί παρατιθέμενη νομολογία.
103
Βλ. ΔΕΕ απφ 15.11.2011,υπόθ. C-106/09 και C-107/09, ΔηΣΚΕ & αγορά, 2-3/2011, σελ. 101 και
102.
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∆ικαστήριο εξήγησε ότι η περιορισµένη ισχύς των επίµαχων φορολογικών
ελαφρύνσεων είχε ως συνέπεια τον αποκλεισµό όσων επιχειρήσεων αποφάσιζαν να
εισαχθούν στο χρηµατιστήριο σε µεταγενέστερο στάδιο104.Επιπλέον, όταν το µέτρο
αποτελεί εξαίρεση στο ισχύον γενικό φορολογικό σύστηµα ή το σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης και ταυτόχρονα δε δικαιολογείται από τη φύση και την οικονοµία του
συστήµατος τότε συνιστά κρατική ενίσχυση. Πάντως, το ∆ΕΚ απεφάνθη σε
υπόθεση88 ότι ούτε ο φορολογικός χαρακτήρας ούτε ο οικονοµικός ή κοινωνικός
σκοπός ή οι στόχοι προστασίας του περιβάλλοντος ή της ασφάλειας των προσώπων
που ενδεχοµένως επιδιώκονται µε παρόµοιο µέτρο αρκούν για να αποκλείσουν ευθύς
εξ αρχής την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης105.Το ΠΕΚ έκρινε ότι κατά τον έλεγχο του
επιλεκτικού χαρακτήρα ενός µέτρου, ο κοινοτικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αν η
Επιτροπή έκρινε δικαιολογηµένα ότι η διαφοροποίηση µεταξύ επιχειρήσεων σε
θέµατα πλεονεκτηµάτων ή επιβαρύνσεων που επιφέρει το συγκεκριµένο µέτρο
ανάγεται στη φύση ή την οικονοµία του εφαρµοστέου γενικού συστήµατος. Αν η
σχετική διαφοροποίηση θεµελιώνεται σε άλλους στόχους από εκείνους που επιδιώκει
το γενικό σύστηµα, το επίδικο µέτρο λογίζεται καταρχήν ως πληρούν την
προβλεπόµενη

στο

άρθρο

107

παρ1

ΣΛΕΕ

προϋπόθεση

επιλεξιµότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, αποτελεί υπόθεση106 σχετική µε κρατικό µέτρο που
προέβλεπε τη µερική απαλλαγή των επιχειρήσεων ενός βιοµηχανικού κλάδου από τις
εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και µάλιστα µια µείωση µεγαλύτερη για
τις γυναίκες µισθωτούς σε σχέση µε τους άνδρες. Το ∆ΕΚ, εν προκειµένω, έκρινε ότι
επρόκειτο για κρατική ενίσχυση και όχι για µέτρο του γενικού συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης, αφού στην πράξη ωφελούνταν κυρίως επιχειρήσεις, που λόγω
της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούσαν κατά κανόνα γυναίκες και όχι
άνδρες υπαλλήλους, όπως επιχειρήσεις που παρήγαγαν έτοιµα ενδύµατα ή προϊόντα
υφαντουργίας και έτσι µέσω αυτής της µείωσης περιόριζαν τις δαπάνες τους και το
κόστος παραγωγής. Άλλη πολύ γνωστή και ιδιάζουσα περίπτωση στην οποία
σύµφωνα µε νοµοθετική ρύθµιση προβλεπόταν επιστροφή µέρους των φόρων επί του
φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας µόνο όµως σε εκείνες τις επιχειρήσεις
που η κύρια δραστηριότητά τους συνίστατο στην παραγωγή ενσώµατων αγαθών και
όχι και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Το ∆ΕΚ παρατήρησε ότι έτσι οι
104

Βλ. ΔΕΕ απφ 24.11.2011, υπόθ.: C-458/09, ΔηΣΚΕ & αγορά, 2-3/2011, σελ. 102.
Βλ. ΠΕΚ απφ 13.9.2006, υπόθ. :Τ- 210/02, Συλλ. 2006, σελ. ΙΙ-02789, σκέψεις 106 και 107.
106
Βλ. ΔΕΚ απφ 14.7.1983, υπόθ.: 203/82, Συλλ. 1983, σελ. 02525 επίσης ΔΕΕ απφ 8-9-2011, C-78/08
έως C-80/08, σκέψεις 49 και 64.
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επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών αποκτούσαν ενέργεια υπό προτιµησιακούς όρους.
Μπορεί, βεβαίως, η ρύθµιση να διεπόταν από αντικειµενικά κριτήρια και να
αφορούσε απροσδιόριστο αριθµό επιχειρήσεων, ωστόσο η διαφορετική και
οπωσδήποτε προνοµιακή µεταχείριση αυτή δε δικαιολογείτο ούτε από τη φύση του
ισχύοντος φορολογικού συστήµατος ούτε από οικολογικούς λόγους, αφού η
κατανάλωση ενέργειας σε οποιονδήποτε τοµέα δραστηριότητας βλάπτει εξίσου το
περιβάλλον. Άρα το ∆ΕΚ κατέληξε ότι, εφόσον η επίµαχη επιστροφή φόρου
περιοριζόταν µόνο στις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, έπρεπε να θεωρηθεί ως
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της Συνθήκης107.
Από την άλλη, υπάρχουν παραδείγµατα φορολογικών µέτρων που είναι σε
αρµονία µε τη λογική συνολικά του φορολογικού συστήµατος και έτσι δεν εµπίπτουν
στο αρ.107 της ΣΛΕΕ. Θα µπορούσαν να αναφερθούν η προοδευτικότητα της
φορολογικής κλίµακας, η ιδιαίτερη φορολογική µεταχείριση των συνεταιριστικών
εταιριών108,αλλά και η νοµοθεσία για την πτώχευση ,η οποία επιτρέπει τη συνέχιση
της λειτουργίας της επιχείρησης µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των πιστωτών,
έστω κι αν δεν έχουν καλυφθεί τα χρέη109.
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για εκείνα τα µέτρα γενικού χαρακτήρα,
που η τελική τους εφαρµογή εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης:
µπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να υφίσταται κρατική ενίσχυση, όταν η διοίκηση
επιλέγει να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια υπέρ ορισµένων επιχειρήσεων και να
υπαγάγει µόνο αυτές στις ευνοϊκές ρυθµίσεις, αποκλείοντας χωρίς προφανή αιτία
κάποιες άλλες110.Ακόµη, η ύπαρξη της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης στη
χορήγηση ενός οικονοµικού πλεονεκτήµατος είναι αρκετή για την υπαγωγή των
γενικών µέτρων στην έννοια της ενίσχυσης, έστω κι αν οι δυνητικοί αποδέκτες της
ενίσχυσης δεν είναι όλοι εκ των προτέρων προσδιορισµένοι, αφού το µέτρο γενικής
εφαρµογής απευθύνεται από την ίδια τη φύση του σε αόριστο κύκλο προσώπων111.
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Βλ. ΔΕΚ απφ 8.11.2001, υπόθ.: C-143/99, Συλλ. 2001, σελ. Ι-8365 σκέψεις 40, 49 και 52, ΔηΣΚΕ
2/2004, σελ. 122.
108
Βλ. ΔηΣΚΕ & αγορά 2-3/2011, σελ. 99.
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Βλ. Γ. Καρύδης, ό.π. , σελ. 413.
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Βλ. Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Ηλιόπουλος, ό.π., σελ. 147, ΠΕΚ απφ 21.10.2004, υπόθ.: Τ-36/99, Συλλ.
2004, σελ. ΙΙ-03597, σκέψη 129 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία.
111
Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, ό.π., σελ. 413.
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Β. Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ)
Το άρθρο 106§2 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι: «Οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε
τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος112 ή που έχουν
χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες των Συνθηκών
ιδίως στους κανόνες ανταγωνισµού, κατά το µέτρο που η εφαρµογή των κανόνων
αυτών δεν εµποδίζει νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής
που τους έχει ανατεθεί. Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε
βαθµό ο οποίος θα αντέκειτο προς το συµφέρον της Ένωσης.».
Στο µέτρο, λοιπόν, που τα κράτη µέλη νοµιµοποιούνται στο πλαίσιο του δικαίου
της Ένωσης (αρ.106 παρ2 ΣΛΕΕ) να επιφορτίζουν τις ιδιωτικές ή δηµόσιες
επιχειρήσεις µε την επιδίωξη στόχων γενικού οικονοµικού συµφέροντος, οι οποίοι δε
µπορεί

πάντοτε

να

πραγµατοποιούνται

υπό

συνθήκες

οικονοµικής

ανταποδοτικότητας, η κρατική παρέµβαση παρουσιάζει επαρκή δικαιολογητική βάση,
όταν περιορίζεται στην αντιστάθµιση της αθέµιτης επιβάρυνσης (unfair burden) που
υφίστανται οι εν λόγω επιχειρήσεις.

1. Οι δογµατικές προσεγγίσεις
Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο αναζωπυρώθηκε η θεωρητική συζήτηση
γύρω από τις µορφές συµβίωσης του δηµοσίου συµφέροντος και της απαγόρευσης
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον
ανταγωνισµό, εντοπίζεται στην ένταξη των κρατικών αντισταθµισµάτων για την
προσφορά υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος στην εµβέλεια του
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Βλ. W. Saunter, Services of general economic interest and universal service in E.U. law, E.L. Rev.
April 2008, σελ. 174 επ. Δεν υπάρχει ορισμός των ΥΓΟΣ και αυτό κατά μία άποψη, δικαιολογείται
από το γεγονός ότι η έννοια των ΥΓΟΣ δεν είναι στατική, αντίθετα εξελίσσεται στο χρόνο. Μια
ενδεικτική δεσμίδα τέτοιων υπηρεσιών είναι π.χ. ταχυδρομεία, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες,
ενέργεια κλπ./Κατά πάγια νομολογία τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία εξουσία εκτίμησης σχετικά με
το ποιά θεωρούν υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Τα όργανα της Ένωσης είναι αρμόδια
να ελέγχουν την άσκηση της εξουσίας εκτίμησης των κρατών μελών κατά τον ορισμό των
υποχρεώσεων υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, μόνο ως προς το αν έχει διαπραχθεί
πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης, ΠΕΚ απφ 27.2.1997, υπόθ.: Τ-106/95, Συλλ. 1997, σελ. ΙΙ-00229∙ΠΕΚ
απφ 22.10.2008, συνεκδ. υποθ.: Τ-309/94, Τ- 317/04, Τ-329/04 και Τ-336/04, Συλλ. 2008, σελ ΙΙ02935∙ΠΕΚ απφ 12.2.2008, υπόθ.: Τ-289/03, Συλλ. 2008, σελ. ΙΙ-02935.
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εννοιολογικού προσδιορισµού της κρατικής ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 107§1
ΣΛΕΕ. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν σηµαντικές πρακτικές νοµικές
επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο ουσιαστικού (κατάληψη από τον απαγορευτικό κανόνα
του 107 παρ.1 ΣΛΕΕ), όσο και δικονοµικού δικαίου (υποχρέωση κοινοποίησης των
σχετικών µέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε βάση το αρ.108, παρ.3 της ΣΛΕΕ)113.

α) Η αποζηµιωτική προσέγγιση
Σύµφωνα µε την πρώτη αυτή προσέγγιση114, όταν ένα κρατικό οικονοµικό
βοήθηµα αποσκοπεί στην κάλυψη του ελλείµµατος που δηµιουργεί στις
επιχειρήσεις το γεγονός ότι έχουν επιφορτιστεί µε την παροχή υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος και δεν υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο115 , τότε το
βοήθηµα αυτό δε συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι δεν αποµένει στην
ωφελούµενη επιχείρηση οποιοδήποτε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αντιθέτως, το
κρατικό αυτό βοήθηµα αποσκοπεί στην αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισµού,
αφού η επιβολή υποχρέωσης σε µία επιχείρηση να παρέχει ελλειµµατικές
υπηρεσίες δηµιουργεί στην ίδια ανταγωνιστικό µειονέκτηµα σε σχέση µε
επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνονται µε τέτοιους σκοπούς και συνεπώς
λειτουργούν υπό συνθήκες πλήρους ανταποδοτικότητας. Θα πρέπει, ωστόσο, να
διευκρινιστεί ότι γενικές νοµοθετικές προϋποθέσεις εµπορίας των προϊόντων,
όπως η ασφάλειά τους ή η προστασία του καταναλωτή δε µπορεί να θεµελιώνουν
νόµιµα αντισταθµιστικά οφέλη, έστω κι αν συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για
τις επιχειρήσεις, εφόσον βεβαίως έχουν γενικό χαρακτήρα116 και δε δηµιουργούν
για κάποιες από αυτές αθέµιτη επιβάρυνση στον ανταγωνισµό. Εποµένως, η
αποζηµιωτική προσέγγιση συνεπάγεται υψηλό βαθµό «ασυλίας» των κρατικών
113

Βλ. Β. Καραγιάννης, Κρατικές Ενισχύσεις: Κοινοτική και εθνική ρύθμιση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006,
σελ. 43.
114
Βλ. J. Winter, “Re (de) fining the notion of state Aid in Article 87(1) of the E.C. Treaty”, CML Rev.,
2004, σελ. 496 επ.
115
Βλ. ΠΕΚ απφ 22.10.2008, συνεκδ. υποθ. : Τ-309/04. Τ-317/04, Τ-329/04 και Τ-336/04, Συλλ. 2008,
σελ. ΙΙ-02935, όπου ορίζεται συγκεκριμένα ότι μόνο το κόστος το οποίο «δε θα επιβάρυνε (το
δικαιούχο) σε διαφορετική περίπτωση» μπορεί να αντισταθμιστεί.
116
Πρβλ. ΔΕΚ απφ 24.11.1993, συνεκδ. υποθ.: C-267/91 και C-268/91, Συλλ. 1993, σελ. Ι-06097,όπου
το ΔΕΚ έκρινε ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 34επ της ΣΛΕΕ (μέτρα ισοδυνάμου
αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς, πρώην αρ. 28επ. της ΣΕΚ) εκείνες οι εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στους «όρους πώλησης» των προϊόντων, όταν
εφαρμόζονται κατά γενικό τρόπο (δεν εισάγουν δηλαδή δυσμενή διακριτική μεταχείριση).
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αντισταθµιστικών υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος έναντι των
εξουσιών της Επιτροπής, καθώς δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση κοινοποίησης
από τα κράτη µέλη για τις εν λόγω χορηγούµενες αντισταθµίσεις117.

β) Η θέση περί ένταξης στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης
Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, η έννοια της κρατικής
ενίσχυσης αντικειµενικοποιείται, καθώς δεν εξαρτάται ούτε από την αιτία, ούτε
από τον επιδιωκόµενο στόχο, παρά µόνο από τα αποτελέσµατά της στην αγορά. Η
θέση αυτή έχει υιοθετηθεί από το ∆ικαστήριο της Ένωσης σε πολλές από τις
αποφάσεις που αναλύθηκαν στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής. Η δεύτερη
αυτή προσέγγιση οδηγεί, έστω και έµµεσα στην κατά κάποιο τρόπο υπεροχή της
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού έναντι της βιώσιµης και εύρυθµης
λειτουργίας της παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Βεβαίως,
το δηµόσιο συµφέρον και ο ελεύθερος ανταγωνισµός δε βρίσκονται πάντα ή δε
βρίσκονται απαραιτήτως σε σύγκρουση µεταξύ τους καθώς το άνοιγµα των
υπηρεσιών στον ανταγωνισµό συχνά οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές, αλλά και σε
περισσότερες επιλογές, προς όφελος των καταναλωτών118.
Το ΠΕΚ δέχθηκε τη δυνατότητα ένταξης των κρατικών αντισταθµίσεων
δηµόσιας υπηρεσίας στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης στην υπόθεση FFSA, η
οποία αφορούσε σειρά φοροαπαλλαγών και φοροελαφρύνσεων που είχε θεσπίσει
η Γαλλία για τα γαλλικά ταχυδροµεία. Το ΠΕΚ έκρινε ότι τα φορολογικά αυτά
πλεονεκτήµατα προς τα γαλλικά ταχυδροµεία, ακόµη κι αν στόχευαν να
αντισταθµίσουν το κόστος της παροχής εκ µέρους τους µιας δηµόσιας υπηρεσίας ,
αποτελούσαν ενισχύσεις, οι οποίες όµως µπορούσαν να ενταχθούν στην
παρέκκλιση του άρθρου 106 παρ.2 της Συνθήκης και να θεωρηθούν συµβατές µε
την κοινή αγορά119. ∆έχθηκε, δηλαδή το Πρωτοδικείο

ότι ο απαγορευτικός

κανόνας του άρθρου107 παρ.1 πρέπει να ερµηνευθεί120 κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
κρατικά µέτρα όπως αυτά που προέβλεπε η επίµαχη γαλλική ρύθµιση να
εµπίπτουν καταρχήν στο πεδίο εφαρµογής του, αλλά ότι δεδοµένου του γεγονότος

117

Βλ. Β. Καραγιάννης, ό.π. σελ. 45.
Βλ W. Sauter, ό.π. σελ. 168
119
Βλ. ΠΕΚ απφ 27.2.1997, υποθ.: Τ-106/95, Συλλ. 1997, σελ. ΙΙ-00229/ Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 407.
120
Βλ. Β. Καραγιάννης ό.π. σελ. 48.
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ότι

αποσκοπούσαν στην αντιστάθµιση υπηρεσιών γενικού

οικονοµικού

συµφέροντος µε τις οποίες ήταν επιφορτισµένα τα γαλλικά ταχυδροµεία, τα µέτρα
αυτά θα µπορούσαν τελικά να δικαιολογηθούν µε βάση το αρ.106 παρ.2 της
Συνθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερέβαιναν τον αναγκαίο προς
εκπλήρωση

του

σκοπού

τους

µέτρο,

σύµφωνα

µε

την

αρχή

της

αναλογικότητας121.Το ΠΕΚ επανεπιβεβαίωσε την ανωτέρω προσέγγιση στην
απόφαση SIC η οποία αφορούσε στη χρηµατοδότηση της δηµόσιας τηλεόρασης
στην Πορτογαλία. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την εφαρµογή των κριτηρίων του
άρθρου 106§2 της ΣΛΕΕ σε συνδυασµό µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις
υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων (ΕΕ C320, 2001/5), το Πρωτοδικείο
στην εν λόγω απόφαση122 διαπίστωσε ότι η Πορτογαλία δεν είχε καθορίσει σαφώς
τη δηµόσια υπηρεσία τηλεόρασης και δεν τήρησε το κριτήριο της πραγµατικής
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ενώ η Επιτροπή στην προσβαλλόµενη απόφασή της
δεν είχε ελέγξει λυσιτελώς την αναλογικότητα της χρηµατοδότησης προς το
κόστος της υπηρεσίας. Να σηµειωθεί ότι και η Επιτροπή υιοθέτησε αυτές τις
νοµολογιακές λύσεις του Πρωτοδικείου στις αποφάσεις της, σε κάποιες µάλιστα
από αυτές προσέφυγε και στο κριτήριο του ιδιώτη επιχειρηµατία (εξέτασε κατά
πόσο το ύψος της χρηµατοδότησης αντιστοιχούσε σε αυτό που θα µπορούσε να
επιτύχει η ωφελούµενη επιχείρηση σε συνθήκες αγοράς). Ωστόσο, η εφαρµογή
του κριτηρίου αυτού δε µπορεί, κατά τη γνώµη µας ,να είναι ορθή καθώς όταν το
κράτος χρηµατοδοτεί υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, είναι λογικό να µη δρα
ούτε και να σκέφτεται όπως ένας επιχειρηµατίας ή ένας επενδυτής, αλλά να
αποσκοπεί-µέχρι ενός σηµείου έστω, στην εκπλήρωση του κοινωνικού του
σκοπού.
Πάντως η προσέγγιση περί ένταξης των κρατικών αντισταθµίσεων δηµόσιας
υπηρεσίας στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης αποτέλεσε τη θεµέλια λίθο της
Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή στη δηµόσια τηλεόραση
των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων123. Μάλιστα, η Επιτροπή
121

Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, Σάκκουλας, 2004, σελ. 313: Η
αρχή της αναλογικότητας αποτελεί ειδική εφαρμογή γενικής αρχής του κοινοτικού δικαίου.
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το ύψος, η έκταση και η διάρκεια της ενίσχυσης δε θα πρέπει να
ξεπερνούν αυτό που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων νόμιμων
στόχων.
122
Βλ. ΠΕΚ απφ 26.6.2008, υπόθ.: Τ-442/03, ΔηΣΚΕ & αγορά 2/2008, σελ. 100.
123
Βλ. Β. Καραγιάννης, ό.π. σελ. 49 και 50./ Ανακοίνωση της Επιτροπής, ΕΕ C 320, 15.11.2001, σελ.5.
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αναφερόµενη στην προµνησθείσα νοµολογία του ΠΕΚ επεσήµανε ότι η διάθεση
κρατικών πόρων υπέρ της δηµόσιας τηλεόρασης έπρεπε να θεωρείται κρατική
ενίσχυση, ακόµα κι όταν το ύψος της δεν υπερέβαινε το αναγκαίο µέτρο προς
πλήρωση του δηµοσίου σκοπού (και κατά συνέπεια µπορούσε να τύχει εξαίρεσης
δυνάµει του νυν αρ. 106 παρ2 της Συνθήκης).

γ) Η επίλυση του ζητήµατος από το ∆ΕΚ
Η αποδοχή, εν τούτοις, της προαναφερόµενης νοµολογιακής θέσης του ΠΕΚ,
µε την οποία συνετάχθη και η Επιτροπή, θα είχε ως αποτέλεσµα την υποχρέωση
προηγούµενης κοινοποίησης στην Επιτροπή κάθε παρόµοιου κρατικού µέτρου,
προκειµένου να εξετάσει η τελευταία αν µπορεί σε επόµενο στάδιο να κριθεί
συµβατό κατ’ εφαρµογή της διάταξης του νυν αρ.106 παρ 2. Η επιβολή της
υποχρέωσης αυτής θα προκαλούσε σηµαντική επιβράδυνση κρίσιµων κρατικών
παρεµβάσεων, συχνά χωρίς κανένα λόγο. Το ∆ΕΚ έλυσε το ζήτηµα του νοµικού
χαρακτηρισµού

των

κρατικών

αντισταθµίσεων

των

υπηρεσιών

γενικού

οικονοµικού συµφέροντος, ανατρέποντας (και ορθά κατά τη γνώµη µας) την
παραπάνω θέση του ΠΕΚ αρχικά µε την απόφαση Ferring και έπειτα µε την
εξέχουσας σηµασίας απόφαση Altmark Trans GmbH.
Η απόφαση Ferring124,το 2001,αφορούσε σε µια φορολογική εισφορά που είχε
επιβάλει το γαλλικό κράτος στην πώληση φαρµάκων από τα φαρµακευτικά
εργαστήρια, η οποία καταβαλλόταν υπέρ του εθνικού ταµείου κοινωνικής
ασφάλισης. Από την ανωτέρω επιβάρυνση, ωστόσο, εξαιρούνταν οι πωλήσεις που
διενεργούνταν από χονδρεµπόρους φαρµάκων. Έτσι, η εταιρία Ferring
υποστήριξε ότι το εν λόγω µέτρο αποτελούσε κρατική ενίσχυση αντίθετη προς
τους κανόνες της Συνθήκης. Το ∆ικαστήριο, ακολουθώντας πλήρως την
αποζηµιωτική προσέγγιση, έκρινε ότι η εξαίρεση των χονδρεµπόρων από τη
φορολογική εισφορά δικαιολογούνταν από λόγους γενικού οικονοµικού
συµφέροντος και ειδικότερα από την υποχρέωση των χονδρεµπόρων να
διατηρούν ένα ελάχιστο απόθεµα φαρµάκων για τον ανεφοδιασµό των
φαρµακείων, υποχρέωση η οποία ανάγκαζε στην ουσία τους χονδρέµπορους να
αποκλίνουν από την αµιγώς επιχειρηµατική λογική και να ανεφοδιάζονται και µε
124

Βλ. ΔΕΚ απφ 22.11.2001, υπόθ.: C-53/00, Συλλ. 2001, σελ. Ι-09067 και σκέψη 27 στην ίδια
απόφαση.

42

φάρµακα που στην πραγµατικότητα δεν είχαν ιδιαίτερη ζήτηση. Ούτως εχόντων
των πραγµάτων, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι η φοροαπαλλαγή αυτή έπρεπε να
θεωρηθεί ως αντάλλαγµα για την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
συµφέροντος και ότι δε συνιστούσε κρατική ενίσχυση, µε την έννοια του αρ. 107
παρ. 1 της Συνθήκης, εφόσον δεν ξεπερνούσε το αναγκαίο µέτρο για την κάλυψη
του επιπλέον κόστους που επωµίζονταν οι χονδρέµποροι για την παροχή της
υπηρεσίας γενικού συµφέροντος, µε την οποία ήταν επιφορτισµένοι125. Η
απόφαση Ferring απέσπασε θετικά σχόλια από τµήµα της θεωρίας. Ο LouisVogel
υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση είναι σύµφωνη µε το γράµµα του
(νυν) άρθρου 107 παρ.1 ΣΛΕΕ, διότι η ωφελούµενη επιχείρηση δεν αντλεί τελικά
κανένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, παρά µόνο την αποκατάσταση της ισότητας
µε τους ανταγωνιστές της και ότι περαιτέρω, κρατικά οικονοµικά µέτρα υπέρ µίας
επιχείρησης δεν αποτελούν ενίσχυση αντίθετη µε το δίκαιο της Ένωσης, εφόσον
απλώς αντισταθµίζουν την παροχή ενός αγαθού, µιας υπηρεσίας ή µιας
κανονιστικής υποχρέωσης που υπέχει η ωφελούµενη επιχείρηση ή αποτελούν
αποζηµίωση για τη ζηµία που υφίσταται126.
Ωστόσο, επισηµάνθηκε από πολλούς ότι η ερµηνευτική αξία της απόφασης
Ferring ενδεχοµένως να µην ήταν και τόσο βαρύνουσα τελικά κι αυτό διότι η εν
λόγω απόφαση δεν καταλάµβανε όλο το εύρος των κρατικών αντισταθµίσεων που
αποσκοπούσαν στην αποζηµίωση του καθαρού κόστους υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος. Πράγµατι, στη συγκεκριµένη περίπτωση λόγω της
φύσης της υπόθεσης και των πραγµατικών περιστατικών της, υπήρξε σχετικά
εύκολη και

προφανής

αναλογικότητας

127

η πλήρωση της

προϋπόθεσης της αρχής της

.Εντούτοις, υπάρχουν, βεβαίως, και περιπτώσεις που οι

αντισταθµίσεις δεν είναι τόσο προφανείς. Έτσι, το ∆ΕΚ δύο χρόνια αργότερα το
2003 επανήλθε στο ζήτηµα µε την απόφαση-ορόσηµο, θα έλεγε κανείς, Altmark
Trans GmbH128.
Στην υπόθεση Altmark, παρά τις έντονες διαφωνίες του γενικού εισαγγελέα
Leger,ο οποίος ζητούσε από το ∆ΕΚ να αποστεί από την αποζηµιωτική
125

Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 407.
Βλ. Β. Καραγιάννης, ό.π. σελ. 52.
127
Αυτό γιατί ο υπολογισμός της εισφοράς γινόταν επί της αξίας της πώλησης κάθε συγκεκριμένης
ποσότητας φαρμάκου.
128
Βλ. ΔΕΚ απφ 24.7.2003, υπόθ.: C-280/00, Συλλ. 2003, σελ. Ι-07747.
126
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προσέγγιση, το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε και αποσαφήνισε τελικά την
προγενέστερη νοµολογία του, προσδιορίζοντας και τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται, προκειµένου η αντιπαροχή µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
συµφέροντος να µην χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση µε την έννοια του
άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης, υπαγόµενη στην υποχρέωση προηγούµενης
κοινοποίησής της στην Επιτροπή. Κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου οι
προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, προκειµένου η κάλυψη του
κόστους για την παροχή µιας υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος να µη
θεωρείται κρατική ενίσχυση, είναι οι ακόλουθες:
α) Η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι πράγµατι επιφορτισµένη µε την
εκπλήρωση

σαφώς

καθορισµένης

υποχρεώσεως

γενικού

οικονοµικού

συµφέροντος,
β) οι βασικές παράµετροι, δυνάµει των οποίων υπολογίζεται το αντάλλαγµα της
υπηρεσίας αυτής, πρέπει να έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων µε
αντικειµενικά και διαφανή129 κριτήρια, µε σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να
περιλαµβάνει το αντάλλαγµα αυτό ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα ικανό να
ευνοήσει τη δικαιούχο επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της,
γ)

η αντιπαροχή (το αντάλλαγµα) δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέτρο του

αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή µέρους των δαπανών που
πραγµατοποιούνται για την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός εύλογου κέρδους
και
δ) όταν η επιχείρηση, στην οποία έχει ανατεθεί η παροχή µιας δηµόσιας
υπηρεσίας, δεν έχει επιλεγεί στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δηµόσιας
σύµβασης παρέχουσας τη δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου που είναι σε θέση
να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες µε το µικρότερο για το κοινωνικό σύνολο
κόστος, το επίπεδο της αντιπαροχής πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως των

129

Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, ό.π. σελ. 313: Η αρχή της
διαφάνειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Κατ΄ εφαρμογή της
αρχής αυτής, η ενίσχυση θα πρέπει να είναι «μετρήσιμη» a priori ή έστω a posteriori και ταυτόχρονα
να είναι γνωστός ο αποδέκτης της, οι στόχοι τους οποίους επιδιώκει καθώς και η τεχνική καταβολής
της.
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δαπανών, στις οποίες θα προέβαινε µια τυπική µέση επιχείρηση µε χρηστή
διαχείριση.
Αν δεν πληρούνται οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις σωρευτικά, αυτό δε
σηµαίνει ότι η ενίσχυση είναι οπωσδήποτε απαγορευµένη, καθώς δεν
αποκλείεται, παρ’ όλα αυτά, να µπορεί ενδεχοµένως να κριθεί νόµιµη, σύµφωνα
µε το άρθρο 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ. Όµως, η σχετική κρίση ανήκει, στην περίπτωση
αυτή, στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής, η οποία θα κρίνει σχετικά,
ύστερα από την υποχρεωτική προηγούµενη κοινοποίηση της ενίσχυσης130.
Όπως σηµείωσε και ο J.Winter, οι αποφάσεις Ferring και Altmark πρέπει, ως εκ
τούτου, να θεωρηθούν131 ευπρόσδεκτες καθώς παρέχουν µια θετική και τόσο
αναγκαία διευκρίνιση ως προς το νόηµα της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης του
άρθρου 107 παρ 1 της Συνθήκης, αλλά και ως προς τη σχέση µεταξύ της διάταξης
αυτής και του άρθρου 106 παρ. 2.

2. Οι post Altmark εξελίξεις στη νοµολογία
Το ∆ΕΚ αναφέρθηκε ρητά στις προϋποθέσεις που έθεσε στην απόφαση Altmark
στη µεταγενέστερη απόφασή του Enisorse132 που αφορούσε στη θέσπιση από την
Ιταλία φορολογικής επιβάρυνσης για τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων στα
λιµάνια της χώρας, η οποία εισπράττονταν προς όφελος Aziende (ΝΠ∆∆ που
είχαν εκ του νόµου τη διαχείριση των µηχανών φορτοεκφόρτωσης στα ιταλικά
λιµάνια). Το ∆ΕΚ κάνοντας χρήση των τεσσάρων προϋποθέσεων και ιδιαίτερα
της πρώτης εξ’ αυτών, διαπίστωσε ότι δεν προέκυπτε σαφώς η ανάθεση
υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος στα ανωτέρω ΝΠ∆∆, ούτε το
περιεχόµενο αυτής. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές προς αποφυγή
σύγχυσης ότι οι τέσσερις προϋποθέσεις που διαµορφώθηκαν στην απόφαση
Altmark, έχουν ένα και µοναδικό αντικείµενο, το χαρακτηρισµό, δηλαδή, του
εκάστοτε επίµαχου µέτρου ως κρατική ενίσχυση (ή όχι), µε σκοπό την
εξακρίβωση της ύπαρξης ή µη υποχρέωσης κοινοποίησης του στην Επιτροπή, σε
περίπτωση νέας ενίσχυσης, ή συνεργασίας µε το εν λόγω θεσµικό όργανο, σε
130

Βλ. Γ. Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών, ό.π. σελ. 407 και 408.
Βλ. J. Winter, ό.π. σελ. 507.
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Βλ. ΔΕΚ απφ 27.11.2003, υποθ.: C-34/01 έως C-38/01, Συλλ. 2003, σελ. Ι-4243.
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περίπτωση ήδη υφιστάµενης ενίσχυσης. Εποµένως, η µέθοδος Altmark που
σκοπεί να καθορίσει αν υφίσταται ενίσχυση υπό την έννοια του αρ. 107 παρ. 1
της ΣΛΕΕ, δε µπορεί και δεν πρέπει να συγχέεται µε τη µέθοδο του άρθρου 106
παρ. 2 της Συνθήκης, που παρέχει τη δυνατότητα να εξακριβωθεί αν ένα µέτρο
που, σε πρώτο επίπεδο, ούτως ή άλλως συνιστά κρατική ενίσχυση, µπορεί
ενδεχοµένως να θεωρηθεί συµβατό µε την κοινή αγορά. Έτσι, σε συνάφεια µε την
παραπάνω διευκρίνιση, όταν η Γαλλία κοινοποίησε στην Επιτροπή το σχέδιό της
να προβεί σε εισφορά κεφαλαίου υπέρ της δηµόσιας τηλεόρασής της France
Televisions, λόγω της κατάργησης των τηλεοπτικών διαφηµίσεων σε αυτή, η
Επιτροπή θεώρησε ότι η δηµόσια τηλεόραση συνιστά υπηρεσία γενικού
οικονοµικού συµφέροντος, αποφάσισε, όµως, να µην προβάλλει αντιρρήσεις,
επειδή το κοινοποιηθέν µέτρο συνιστούσε συµβιβάσιµη κρατική ενίσχυση κατά
το (νυν) άρθρο 106 παρ.2 της Συνθήκης. Κατά της απόφασης της Επιτροπής
ασκήθηκαν προσφυγές ακύρωσης από δύο γαλλικούς ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
σταθµούς. Το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε133- και ορθά κατά τη γνώµη µας, ότι µε
το εν λόγω µέτρο επιδιώχθηκε να καλυφθεί το καθαρό πρόσθετο κόστος παροχής
της δηµόσιας υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων, µε την οποία είναι
επιφορτισµένη η FranceTelevisions. Το κόστος αυτό προκλήθηκε πρώτον, από τη
µείωση των διαφηµιστικών εσόδων και δεύτερον, από τη συνακόλουθη αύξηση
του κόστους προγραµµατισµού, λόγω ακριβώς της κατάργησης των τηλεοπτικών
διαφηµίσεων. ∆εδοµένου ότι το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου δεν ξεπερνούσε το
καθαρό κόστος παροχής της δηµόσιας υπηρεσίας, κρίθηκε ότι το επίµαχο µέτρο
είναι σύµφωνο µε την αρχή της αναλογικότητας και τελικά απέρριψε τις
προσφυγές.
Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος που το ΠΕΚ-η προηγούµενη
νοµολογία του οποίου καταρρίφθηκε από το ∆ΕΚ, ενσωµάτωσε στη νοµολογία
του την απόφαση Altmark. Η απόφαση Danske Busvognmoend κατά της
Επιτροπής αποτελεί την πρώτη απόπειρα εφαρµογής των κριτηρίων της Altmark
από το Πρωτοδικείο. Στην υπόθεση134 αυτή η ∆ανία έλαβε σειρά µέτρων υπέρ της
Combus A/S, εταιρίας µαζικών µεταφορών µε λεωφορεία, στα πλαίσια της
ιδιωτικοποίησής της. Η Επιτροπή αποφάσισε να µην εγείρει ενστάσεις. Κατά της
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απόφασης της Επιτροπής άσκησε προσφυγή η επαγγελµατική ένωση των
επιχειρήσεων περιφερειακών συγκοινωνιών µε λεωφορεία στη ∆ανία. Το
Πρωτοδικείο εξέτασε χωριστά το κάθε µέτρο. Όσον αφορά στην ενίσχυση για την
κάλυψη µελλοντικών ζηµιών, το Πρωτοδικείο διαφώνησε µε την ανάλυση της
Επιτροπής, η οποία είχε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η Combus υπείχε
υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας και ότι ως εκ τούτου πληρούσε τις
προϋποθέσεις εφαρµογής του Κανονισµού135 1191/69.Κατά την εκτίµηση του
ΠΕΚ η ενισχυθείσα επιχείρηση δεν είχε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, δεν
είχε την υποχρέωση να εκτελεί µεταφορές ενάντια στο εµπορικό της συµφέρον.
Αντίθετα, η ίδια µετείχε σε ανοιχτό διαγωνισµό, όπου µόνη της καθόρισε το ύψος
της αµοιβής της. Είναι σηµαντικό ότι το ΠΕΚ απέρριψε, έτσι, την εφαρµογή της
νοµολογίας FFSA (Γαλλικά ταχυδροµεία, όπως αναλύθηκε προηγούµενα),
σύµφωνα µε την οποία γίνεται δεκτή η αντιστάθµιση του κόστους που
προκαλείται από την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που έχει η
επιφορτισµένη µε τη διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος
επιχείρηση, όταν η χορήγηση της ενίσχυσης αποδεικνύεται αναγκαία προκειµένου
η εν λόγω επιχείρηση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας. Από
τη στιγµή που η δανέζικη αγορά είναι ανοιχτή στον ανταγωνισµό, το κράτος δεν
καλείται να αντισταθµίσει συγκεκριµένα έξοδα που προκύπτουν από την
εκπλήρωση της δηµόσιας υπηρεσίας, ώστε να εξαλειφθεί τυχόν µειονέκτηµα της
επιχείρησης σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες σε άλλους τοµείς επιχειρήσεις. Το
ΠΕΚ απέρριψε, επίσης, τον ισχυρισµό της Επιτροπής ότι η καταβληθείσα
ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν µε την απόφαση Altmark,
καθώς, όπως αναλύθηκε, δε θεωρεί ότι η Combus παρέχει δηµόσια υπηρεσία. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, τόνισε ότι δεν πληρούται ούτως ή άλλως η δεύτερη
προϋπόθεση της Altmark, καθώς η αντιστάθµιση δεν είχε προσδιοριστεί
αντικειµενικά και µε διαφάνεια.
Σε πιο πιστή εφαρµογή των κριτηρίων της Altmark προέβη το ΠΕΚ στην
απόφαση Valmont136.Με απόφαση της Επιτροπής κρίθηκε ότι η πώληση από έναν
ολλανδικό δήµο ενός οικοπέδου στην εταιρία Valmont σε τιµή κατώτερη της
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αγοραίας αξίας του και η χρηµατοδότηση της διαµόρφωσης χώρου στάθµευσης
επ’ αυτού, εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, που δεν συµβιβάζονται µε
την κοινή αγορά. Το Πρωτοδικείο διαπίστωσε επικαλούµενο τη νοµολογία
Altmark ότι η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει εάν η εν λόγω χρηµατοδότηση
µπορούσε να θεωρηθεί αντιστάθµιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας εκ µέρους της εταιρίας. ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε το εάν
συντρέχουν ή όχι οι τέσσερις προϋποθέσεις και ούτε, εξάλλου, µπορεί το
∆ικαστήριο να την υποκαταστήσει διενεργώντας αντ’ αυτής τον έλεγχο, δεν
αποδείχθηκε επαρκώς ότι η επίδικη χρηµατοδότηση συνιστά και κρατική
ενίσχυση κατά το αρ. 107 παρ. 1 και συνεπώς το Πρωτοδικείο ακύρωσε την
απόφαση της Επιτροπής.
Ειδικότερα, σχετικά µε το εύρος του ελέγχου που δύνανται να ασκήσουν η
Επιτροπή και ο δικαστής της Ένωσης ως προς την αναγκαιότητα και τον
αναλογικό χαρακτήρα των αντισταθµίσεων που χορηγούνται σε επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος , επισηµαίνεται ότι, όπως
έχει γίνει δεκτό και αναλυθεί στην απόφαση BUPA137, ο έλεγχος αυτός είναι εξ
ορισµού αναγκαστικά περιορισµένος , εφόσον ο δικαστής της Ένωσης δε δύναται
και δε δικαιούται να υποκαταστήσει την Επιτροπή όσον αφορά στην αρµοδιότητά
της για την αξιολόγηση των µέτρων κρατικών ενισχύσεων, λόγω, ακριβώς, των
πολυσύνθετων αξιολογήσεων στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή. Το Πρωτοδικείο
στην απόφαση BUPA έκανε δεκτό ότι, τα κράτη µέλη διαθέτουν διακριτική
ευχέρεια κατά το χαρακτηρισµό µιας υπηρεσίας ως ΥΓΟΣ και τον προσδιορισµό
του επιπλέον κόστους παροχής της εν λόγω υπηρεσίας βάσει πολύπλοκων
οικονοµικών δεδοµένων. Έτσι, ο έλεγχος που δύναται να ασκήσει η Επιτροπή
περιορίζεται µόνο στο αν υπάρχει πρόδηλο σφάλµα. Επίσης, ο έλεγχος της
εκτίµησης της Επιτροπής από το δικαστή της Ένωσης περιορίζεται και αυτός
στην εξέταση της ορθότητας της διαπίστωσης της Επιτροπής σχετικά µε το αν το
κράτος µέλος υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλµα. Ο δικαστής ,σε καµία περίπτωση, δεν
επιτρέπεται να υποκαταστήσει την εκτίµηση της Επιτροπής και να προβεί σε δική
του. Τέλος, όσον αφορά στον έλεγχο του αναλογικού χαρακτήρα της
αντιστάθµισης, η νοµολογία έχει επιπλέον διευκρινίσει ότι ο έλεγχος αυτός
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περιορίζεται στη διαπίστωση, του εάν η προβλεπόµενη αντιστάθµιση είναι
αναγκαία ώστε η εν λόγω αποστολή ΥΓΟΣ να εκπληρωθεί υπό οικονοµικώς
αποδεκτούς όρους ή, αντίστροφα, αν το επίµαχο µέτρο είναι προδήλως
ακατάλληλο σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.
Συµπερασµατικά,η απόφαση Altmark άνοιξε το δρόµο- σε επίπεδο ευρωπαϊκού
οικονοµικού δικαίου, για µεγαλύτερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην
παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, αφού οι σχετικές κρατικές
αντισταθµίσεις θεωρήθηκαν, πλέον, εργαλεία αποκατάστασης της ανταγωνιστικής
ισορροπίας και όχι απαγορευµένες, κατά τις διατάξεις της Συνθήκης, κρατικές
ενισχύσεις138.
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