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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να δώσει το έναυσµα για την έναρξη πολιτικού 
διαλόγου µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και τα άλλα θεσµικά όργανα για την επικείµενη 
αναθεώρηση της δέσµης κρατικών ενισχύσεων στις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος (ΥΓΟΣ) (γνωστής ως δέσµης post-Altmark). 

Η δέσµη περιλαµβάνει σειρά µέτρων που ελήφθησαν το 2005, ιδίως την απόφαση ΥΓΟΣ1 και 
το πλαίσιο ΥΓΟΣ2, στα οποία η Επιτροπή διασαφηνίζει την εφαρµογή των άρθρων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, ήτοι τα άρθρα 106 και 107 της ΣΛΕΕ, για την αντιστάθµιση των ΥΓΟΣ. 

Η ισχύς του πλαισίου ΥΓΟΣ λήγει τον Νοέµβριο του 2011, και, τόσο το πλαίσιο όσο και η 
απόφαση προβλέπουν την αξιολόγηση των κανόνων βάσει ευρείας διαβούλευσης. Η 
Επιτροπή άρχισε τη διαδικασία επανεξέτασης ήδη το 2008. Παράλληλα µε την παρούσα 
ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δηµοσιεύουν έκθεση που περιγράφει την πρακτική 
της Επιτροπής στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων, καθώς και τα βασικά ζητήµατα που 
ανακύπτουν από τη διαβούλευση. 

Η επανεξέταση της δέσµης πρέπει να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων 
πολιτικής της Επιτροπής στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών. Στην ανακοίνωσή της «Προς 
µια πράξη για την ενιαία αγορά»3, η Επιτροπή δεσµεύτηκε (πρόταση αριθ. 25) να εκδώσει 
έως το 2011 ανακοίνωση συνοδευόµενη από σύνολο δράσεων για τις υπηρεσίες γενικού 
συµφέροντος, υπογραµµίζοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη µέλη της πρέπει να µεριµνούν ώστε οι 
δηµόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν ευκολότερα στο κατάλληλο επίπεδο, να υπάγονται σε 
σαφείς κανόνες χρηµατοδότησης, να είναι πολύ υψηλής ποιότητας και πράγµατι προσβάσιµες 
σε όλους. 

2. ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» ΤΗΣ ΕΕ 

Οι δηµόσιες υπηρεσίες (που αναφέρονται εν γένει στις συνθήκες ως ΥΓΟΣ) κατέχουν ζωτικό 
ρόλο στις κοινές αξίες της Ένωσης4. Αυτές προάγουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή, 
ενισχύουν την ευηµερία των πολιτών στην ΕΕ, και συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική 
ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι δηµόσιες υπηρεσίες κυµαίνονται από τις µεγάλες εµπορικές 
υπηρεσίες (βιοµηχανίες δικτύου όπως οι ταχυδροµικές υπηρεσίες, η προµήθεια ενέργειας, οι 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή οι υπηρεσίες δηµόσιων συγκοινωνιών) έως ένα ευρύ 

                                                 
1 Απόφαση της Επιτροπής (ΕΚ) 842/2005, της 28ης Νοεµβρίου 2005, για την εφαρµογή του άρθρου 86 

παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή 
δηµόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισµένες επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 67. 

2 Κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας· ΕΕ C 297 της 29.11.2005, σ. 4. 

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Προς µια Πράξη για την Ενιαία αγορά-Για µια 
κοινωνική οικονοµία της αγοράς µε υψηλό βαθµό ανταγωνιστικότητας, 50 προτάσεις για βελτίωση της 
συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών, 
COM(2010) 608 τελικό/2 της 11ης Νοεµβρίου 2010. 

4 Άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 26 της Συνθήκης. 
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φάσµα κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας5, (όπως οι υπηρεσίες φροντίδας 
ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρία). 

Η συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των δηµόσιων υπηρεσιών και, 
ταυτόχρονα, την ποικιλοµορφία τους στο ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Αυτή η διττή 
προσέγγιση αντανακλάται στο νέο πρωτόκολλο 26 των συνθηκών, σύµφωνα µε το οποίο οι 
κοινές αξίες της Ένωσης περιλαµβάνουν, ιδίως  

υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονοµικής προσιτότητας, ίση µεταχείριση και 
προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωµάτων των χρηστών 

καθώς και 

την ευρεία διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών όταν 
παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν[ΥΓΟΣ].  

Όντως, το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ εξουσιοδοτεί τόσο την Ένωση όσο και τα κράτη µέλη, το 
καθένα στα πλαίσια των αντίστοιχων εξουσιών και αρµοδιοτήτων τους, να  

µεριµνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων, 
ιδίως οικονοµικών και δηµοσιονοµικών, οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους,  

και επίσης προβλέπει µια νέα νοµική βάση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
για να θεσπίζουν, µετά από πρόταση της Επιτροπής, κανονισµούς που καθορίζουν τις αρχές 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται. 

Επισηµαίνεται, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι διατάξεις του άρθρου 14 ισχύουν µε την επιφύλαξη 
της εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού στις ΥΓΟΣ6. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 
106 και 107, η αντιστάθµιση που χορηγείται από τις δηµόσιες αρχές για την εκτέλεση των 
ΥΓΟΣ υπόκειται σε έλεγχο κρατικών ενισχύσεων, εκτός εάν πληρούνται οι τέσσερις 
σωρευτικές προϋποθέσεις που ορίστηκαν από το ∆ικαστήριο στην απόφαση Altmark7. 
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ασχοληθεί αποκλειστικά µε τη µεταρρύθµιση 
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που έχει εκδώσει η Επιτροπή σύµφωνα µε τα άρθρα 
106 και 107. 

Οι κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ δεν εφαρµόζονται σε όλες τις υπηρεσίες γενικού 
συµφέροντος (ΥΓΣ), αλλά µόνο σε εκείνες που έχουν «οικονοµικό» χαρακτήρα, ήτοι στις 
ΥΓΟΣ. Επίσης, οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος (ΚΥΓΣ), οι οποίες µπορούν να 
είναι οικονοµικού ή µη οικονοµικού χαρακτήρα, υπόκεινται στο δίκαιο της ΕΕ µόνο στην 
περίπτωση που έχουν πράγµατι οικονοµικό χαρακτήρα8. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 2 
του πρωτοκόλλου 26, 

                                                 
5 Για µια περιγραφή των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής 

- Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισσαβόνας - Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2006) 177 τελικό 26ης Απριλίου 2006). 

6 Ακριβέστερα το άρθρο 14 ΣΛΕΕ ορίζει «Υπό την επιφύλαξη …. των άρθρων 93, 106, και 107…». 
Κατά συνέπεια επιβεβαιώνει την εφαρµογή στο πλαίσιο των ΥΓΟΣ αυτών των διατάξεων και των 
µέτρων που ορίστηκαν σ’ αυτό το πλαίσιο. 

7 Βλ. κατωτέρω το κεφάλαιο 2. 
8 Στην ανακοίνωση από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Συνοδευτικό έγγραφο της 
ανακοίνωσης µε τίτλο «Μια Ενιαία Αγορά για τον 21ο αιώνα» Υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, 
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οι διατάξεις των συνθηκών ουδόλως επηρεάζουν την αρµοδιότητα των κρατών µελών όσον 
αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών γενικού συµφέροντος µη 
οικονοµικού χαρακτήρα. 

∆ραστηριότητες οι οποίες θεωρούνται ως µη οικονοµικές για τους σκοπούς των κανόνων 
ανταγωνισµού είναι, για παράδειγµα, η ασφάλεια της αεροπλοΐας9, ή η επιτήρηση της 
ρύπανσης10, διότι αυτές οι δραστηριότητες συνδέονται µε την άσκηση των κρατικών 
δικαιοδοσιών και την εκπλήρωση των κρατικών υποχρεώσεων έναντι των πολιτών11. Οµοίως, 
η διαχείριση των υποχρεωτικών καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης που επιδιώκουν έναν 
αποκλειστικά κοινωνικό στόχο δεν θεωρείται οικονοµική δραστηριότητα για τους σκοπούς 
των κανόνων ανταγωνισµού12. 

Κοινωνική Οικονοµική

Γενικό συµφέρον

YΓΣ

ΚΥΓΣ ΥΓΟΣ

 

                                                                                                                                                         
περιλαµβανοµένων των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συµφέροντος: Μια νέα ευρωπαϊκή δέσµευση 
{COM(2007) 725 τελικό), η Επιτροπή όρισε: «Υπηρεσίες µη οικονοµικού χαρακτήρα : οι υπηρεσίες 
αυτές, π.χ. αυτές που παραδοσιακά αποτελούν προνόµιο του κράτους όπως η αστυνοµία, η δικαιοσύνη και 
τα υποχρεωτικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης δεν υπόκεινται σε συγκεκριµένη νοµοθεσία της ΕΕ 
ούτε καλύπτονται από τους κανόνες εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισµού της Συνθήκης. Ορισµένες 
πλευρές της οργάνωσης των εν λόγω υπηρεσιών δύνανται να υπόκεινται σε άλλους κανόνες της 
Συνθήκης, όπως η αρχή περί µη εισαγωγής διακρίσεων».  

9 Υπόθεση C-364/92 SAT Fluggesellschaft Συλλογή 1994, I-43. 
10 Υπόθεση C-343/95 Diego Calì & Figli Συλλογή 1997, I-1547. 
11 Το κατωτέρω διάγραµµα απεικονίζει απλώς τις διάφορες έννοιες και δεν αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο 

µέγεθος των οικονοµικών και µη οικονοµικών τοµέων. 
12 Υπόθεση C-159/91 Poucet et Pistre [1993] Συλλ. I-637; υπόθεση C-218/00 Cisal and INAIL [2002] 

Συλλ. I-691, παράγραφοι 43-48· συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-
355/01 AOK Bundesverband [2004] Συλλ I-2493, παράγραφοι 51-55. Απαιτείται το καθεστώς να 
λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της αλληλεγγύης, προσφέροντας οφέλη ασφάλισης ανεξάρτητα από 
τις εισφορές. Ωστόσο, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι δύνανται να εφαρµοστούν άλλες διατάξεις της 
Συνθήκης (π.χ. κανόνες εσωτερικής αγοράς), βλ. υπόθεση C-350/07 Kattner [2009] Συλλ. I-1513. 
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Επίσης, οι φορείς παροχής ΥΓΟΣ υπόκεινται µόνο στους κανόνες ανταγωνισµού, εν γένει, 
και στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ειδικότερα, στο µέτρο που η εφαρµογή αυτών 
των κανόνων δεν εµποδίζει την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Πράγµατι, σύµφωνα µε το 
άρθρο 106 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,  

οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος 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.. 

3. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Μια σηµαντική πτυχή της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών είναι η αντιστάθµιση που 
ενδεχοµένως χρειάζεται να παρέχουν οι δηµόσιες αρχές στους φορείς παροχής για την 
εκτέλεση της αποστολής αυτής. Η σηµασία αυτής της πτυχής επιτάθηκε από την οικονοµική 
και χρηµατοπιστωτική κρίση. Η κρίση όχι µόνο έπληξε πολλούς πολίτες στην ΕΕ, αλλά και 
αύξησε την εξάρτησή τους από υψηλής ποιότητας δηµόσιες υπηρεσίες. Επίσης, έδωσε, λόγω 
των προσπαθειών που καταβάλλουν σήµερα πολλά κράτη µέλη της ΕΕ για να µειώσουν το 
δηµόσιο έλλειµµά τους, έµφαση στην αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών και στην 
ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας όλων των κρατών µελών. 

Το άρθρο 106 ΣΛΕΕ αναθέτει στην Επιτροπή το καθήκον να ελέγχει το συµβιβάσιµο της 
αντιστάθµισης αυτής µε τους κανόνες ανταγωνισµού. 

Όµως, δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως κρατική ενίσχυση όλες οι κρατικές 
χρηµατοδοτήσεις δηµόσιων υπηρεσιών µε οικονοµικό χαρακτήρα.. Σύµφωνα µε την απόφαση 
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Altmark13, δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση όταν 
(1) οι υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας καθορίζονται σαφώς··(2) οι παράµετροι που 
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αντιστάθµισης καθορίζονται µε τρόπο 
αντικειµενικό και διαφανή· (3) η αντιστάθµιση για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας καλύπτει 
απλώς τις δαπάνες και ένα λογικό κέρδος· και (4) όταν η επιχείρηση επιλέγεται µέσω 
διαδικασίας δηµόσιας σύµβασης που επιτρέπει την επιλογή υποψηφίου ικανού να παράσχει 
αυτές τις υπηρεσίες µε το µικρότερο κόστος για το κοινωνικό σύνολο, η αντιστάθµιση 
καθορίζεται βάσει ανάλυσης των δαπανών µιας µέσης επιχείρησης µε χρηστή διαχείριση στον 
σχετικό τοµέα. Εάν δεν πληρούται καµία από αυτές τις προϋποθέσεις, τότε δύναται να 
θεωρηθεί ότι η κρατική παρέµβαση συνιστά κρατική ενίσχυση και πρέπει, κατ’ αρχήν, να 
κοινοποιηθεί και να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως προαναφέρθηκε, η νοµική βάση για τον έλεγχο ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης στην 
αντιστάθµιση ΥΓΟΣ ορίζεται στα άρθρα 106 και 107 ΣΛΕΕ14. Η δέσµη, ιδίως η απόφαση 
ΥΓΟΣ και το πλαίσιο ΥΓΟΣ διασαφήνισε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στις ΥΓΟΣ. Συγκεκριµένα, ενώ η απόφαση ΥΓΟΣ καθορίζει τις προϋποθέσεις 
σύµφωνα µε τις οποίες η αντιστάθµιση σε εταιρείες για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας θεωρείται συµβατή µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 

                                                 
13 Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά 

Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH Συλλογή 2003], σ. I-7747. 
14 Το άρθρο 14 ΣΛΕΕ εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη αυτών των διατάξεων. 



EL 6   EL 

και εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή, το πλαίσιο ΥΓΟΣ ορίζει τις 
προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η αντιστάθµιση που δεν καλύπτεται από την απόφαση 
δύναται να εγκριθεί από την Επιτροπή. 

Από τη θέση τους σε ισχύ το 2005, η απόφαση ΥΓΟΣ και το πλαίσιο ΥΓΟΣ αποτελούν τη 
σηµαντικότερη βάση αξιολόγησης από την Επιτροπή µεγάλου αριθµού υποθέσεων κρατικών 
ενισχύσεων που αφορούν ΥΓΟΣ. Επιπλέον της απόφασης ΥΓΟΣ και του πλαισίου ΥΓΟΣ, 
τέθηκε σε εφαρµογή µια σειρά κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε συγκεκριµένους 
κλάδους15. 

Η µεταρρύθµιση της δέσµης αποτελεί µέρος του προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής για 
το 201116. Η µεταρρύθµιση αναφέρθηκε επίσης στην επιστολή του Προέδρου Barroso που 
συνόδευσε τον λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο17. 

4. Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΓΟΣ 

Ο γενικός στόχος της µεταρρύθµισης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις για τις ΥΓΟΣ 
είναι η ενίσχυση της συµβολής που οι ΥΓΟΣ µπορούν να προσφέρουν στην ευρύτερη 
ευρωπαϊκή οικονοµική ανάκαµψη. Τα κράτη µέλη χρειάζεται, πράγµατι, να εξασφαλίσουν 
την παροχή ορισµένων υπηρεσιών (όπως τα νοσοκοµεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική 
κατοικία, αλλά επίσης οι επικοινωνίες, η ενέργεια ή οι µεταφορές) σε όλους τους πολίτες σε 
προσιτές συνθήκες. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι αρµόδιες και διαθέτουν 
ευρεία διακριτική ευχέρεια όταν παρέχουν, αναθέτουν και οργανώνουν ΥΓΟΣ. Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, µία αποτελεσµατική κατανοµή των δηµόσιων πόρων για τις ΥΓΟΣ είναι βασικής 
σηµασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της οικονοµικής συνοχής 
µεταξύ των κρατών µελών. Αποτελεσµατικές και υψηλής ποιότητας δηµόσιες υπηρεσίες 
στηρίζουν και ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ. Ιδίως, οι κοινωνικές 
υπηρεσίες µετριάζουν την κοινωνική επίπτωση της κρίσης. 

4.1. TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της απόφασης ΥΓΟΣ και του σηµείου 25 του 
πλαισίου ΥΓΟΣ, η Επιτροπή διεξήγαγε ευρεία διαβούλευση και έλαβε από τα κράτη µέλη και 
άλλους φορείς στοιχεία σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα αυτόν:  

• Το 2008 και 2009, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη µέλη να της υποβάλουν εκθέσεις 
σχετικά µε την εφαρµογή της ισχύουσας δέσµης. Οι εκθέσεις αυτές αποκάλυψαν ότι τα 
κράτη µέλη υποδέχονται, εν γένει, ευνοϊκά τη δέσµη και την ασφάλεια δικαίου που αυτή 
προσέφερε. Αντί να υποστηρίζουν την πλήρη αναθεώρηση της δέσµης, πολλά κράτη µέλη 
θεωρούν ότι θα έπρεπε να αναθεωρηθούν απλώς ορισµένες από τις διατάξεις της για να 
διευκολυνθεί η τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε διάφορα επίπεδα της 
εθνικής διοίκησης. 

                                                 
15 Βλ. το παράρτηµα στην παρούσα ανακοίνωση. 
16 Παράρτηµα 1 της ανακοίνωσης της Επιτροπής COM(2010) 623, Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής 

για το 2011, 27.10.2010, σ. 4. 
17 Ανακοίνωση τύπου Memo/10/393, Επιστολή του Προέδρου Barroso προς τα Αξιότιµα Μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 7.9.2010. 
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• Το 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση για την εφαρµογή της ισχύουσας 
δέσµης. Η διαβούλευση αυτή κίνησε το ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσµατος οργανισµών. 
Συνολικά, η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 100 απαντήσεις. Οι γνώµες που 
εκφράστηκαν είναι φυσικό να διαφέρουν σηµαντικά, ανάλογα µε τον χαρακτήρα και τη 
δραστηριότητα κάθε οντότητας. Ο γενικός όµως τόνος των παρατηρήσεων που 
υποβλήθηκαν συνάδει σε µεγάλο βαθµό µε τις ανωτέρω εκθέσεις των κρατών µελών. 

Παράλληλα µε την παρούσα ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δηµοσιεύουν έκθεση 
που περιγράφει την πρακτική της Επιτροπής στο πλαίσιο των ισχυόντων κανόνων και των 
βασικών προβληµάτων που προκύπτουν από τη διαβούλευση. 

Σε γενικές γραµµές, η διαδικασία διαβούλευσης επιβεβαίωσε ότι οι υφιστάµενες νοµικές 
πράξεις αποτελούσαν αναγκαία και κατάλληλη απάντηση υπό το πρίσµα της απόφασης 
Altmark. Αφ’ ότου τέθηκαν σε ισχύ, έχουν εφαρµοστεί σε µεγάλο αριθµό υποθέσεων 
κρατικών ενισχύσεων. Η διαβούλευση έδειξε επίσης ότι σε ορισµένους τοµείς, π.χ. στον 
τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών, η δέσµη δεν έχει υλοποιηθεί όπως προβλεπόταν. Αυτό 
ενδεχοµένως να οφείλεται σε έλλειψη ευαισθησίας από µέρους των οικείων αρχών, καθώς 
και στην πολυπλοκότητα της υπάρχουσας δέσµης.  

Πολλοί φορείς εκτιµούν ότι οι υφιστάµενες νοµικές πράξεις έχουν συµβάλει θετικά στον 
γενικό στόχο της ασφάλειας δικαίου. Ωστόσο, η διαβούλευση κατέδειξε, επίσης, ότι υπάρχει 
µεγάλο περιθώριο βελτιώσεων. Παρατηρείται κυρίως η ανάγκη επεξεργασίας σαφέστερων, 
απλούστερων, περισσότερο αναλογικών και περισσότερο αποτελεσµατικών εργαλείων για 
την εξασφάλιση της ευκολότερης εφαρµογής των κανόνων αυτών και, ως εκ τούτου, την 
προαγωγή της αποτελεσµατικότερης παροχής ΥΓΟΣ υψηλής ποιότητας, προς όφελος των 
πολιτών της ΕΕ. 

4.2. Οι βασικές αρχές για τη µεταρρύθµιση  

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει την επικείµενη 
µεταρρύθµιση σε δύο βασικές αρχές: 

• Αποσαφήνιση: όπου είναι δυνατό, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να χορηγήσει 
πρόσθετη αποσαφήνιση για µια σειρά βασικών εννοιών που αφορούν την εφαρµογή των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρµόζονται στις ΥΓΟΣ, 
συµπεριλαµβανοµένου του πεδίου εφαρµογής αυτών των κανόνων και των προϋποθέσεων 
για την έγκριση ενισχύσεων στις ΥΓΟΣ από την Επιτροπή18. 

• ∆ιαφοροποιηµένη και αναλογική προσέγγιση: η Επιτροπή αναζητεί επίσης τρόπους για να 
προσφέρει περισσότερο διαφοροποιηµένη και αναλογική απάντηση στις διάφορες 
κατηγορίες ΥΓΟΣ. Σκοπεύει να εξαρτά τον βαθµό του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων από 
τον χαρακτήρα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ένα στοιχείο αυτής της στρατηγικής θα 
ήταν να απλοποιήσει την εφαρµογή των κανόνων για ορισµένους τύπους δηµοσίων 
υπηρεσιών µικρής κλίµακας τοπικού χαρακτήρα µε περιορισµένο αντίκτυπο στις 
συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών και για ορισµένους τύπους κοινωνικών υπηρεσιών 
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα µπορούσε να δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα σε ζητήµατα 

                                                 
18 Βλ. τµήµα 4.2 κατωτέρω. 
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αποτελεσµατικότητας και ανταγωνισµού στην αντιµετώπιση εµπορικών υπηρεσιών 
µεγάλης κλίµακας µε σαφώς ευρεία κοινοτική διάσταση19. 

Ως εκ τούτου, η µεταρρύθµιση θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ένα σαφές, απλό και 
αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο έτσι ώστε να καταστήσει την τήρηση ευκολότερη για τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και να προαγάγει την αποτελεσµατική παροχή 
ΥΓΟΣ ενισχύοντας µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία. 

Η µεταρρύθµιση θα είναι απολύτως σύµφωνη µε τον συνολικό στόχο του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ, ώστε να διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη εφαρµόζουν µόνο 
κρατικές ενισχύσεις που συµβάλλουν σε σαφή στόχο κοινού συµφέροντος, είναι καλώς 
σχεδιασµένες, και αναλογικές και δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και τις συναλλαγές 
µεταξύ των κρατών µελών. 

4.2.1. Αποσαφήνιση 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσπάθησαν µε διάφορους τρόπους να αποσαφηνίσουν τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις ΥΓΟΣ. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής δηµοσίευσαν, το 2007, ένα έγγραφο ερωτήσεων που υποβάλλονται 
συχνά. Επιπλέον, το 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής σύστησαν την υπηρεσία διαδραστικής 
πληροφόρησης (IIS) για ενδιαφερόµενους φορείς που επιθυµούν να υποβάλουν συναφείς 
ερωτήσεις για τους κανόνες ΥΓΟΣ σε απευθείας σύνδεση (online) και να λάβουν απάντηση 
από την αρµόδια υπηρεσία της Επιτροπής.  

Η γνώση και η πείρα που αποκτήθηκαν µέσω της IIS και µέσω της πάγιας πρακτικής της 
Επιτροπής έχουν καταστεί διαθέσιµες από τα τέλη του 2010 µέσω της επικαιροποίησης των 
ερωτήσεων που υποβάλλονται συχνά για το 200720. Αυτός ο επικαιροποιηµένος οδηγός 
περιέχει άνω των 100 ερωτήσεων για διάφορα ζητήµατα σχετικά µε τις ΥΓΟΣ. Παρέχει 
περαιτέρω σαφήνεια σε µια σειρά βασικών εννοιών που αφορούν την εφαρµογή των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις για τις ΥΓΟΣ, συµπεριλαµβανοµένου του πεδίου εφαρµογής των 
κανόνων, των προϋποθέσεων για την έγκριση της ενίσχυσης ΥΓΟΣ από την Επιτροπή και τη 
σχέση µεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και εκείνων για τις δηµόσιες 
συµβάσεις. Πολλές ερωτήσεις αφορούν τον τοµέα κοινωνικών υπηρεσιών, αφού οι δηµόσιες 
αρχές και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν τον τοµέα έχουν αναφέρει συχνά 
δυσκολίες στην εφαρµογή των σχετικών κανόνων ΕΕ. Τα ενδιαφερόµενα µέρη δεν είχαν τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις για τον οδηγό κατά τη διαβούλευση για τη 
µεταρρύθµιση της δέσµης. 

Παρά ταύτα, η διαβούλευση υπογράµµισε ότι οι αβεβαιότητες και οι παρεξηγήσεις, ιδίως 
όσον αφορά τις βασικές έννοιες επί των οποίων βασίζονται οι κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις στις ΥΓΟΣ, ενδέχεται να περιλαµβάνονται στους λόγους για τους οποίους οι 
κανόνες δεν εφαρµόζονται µερικές φορές σωστά. Το αίτηµα για περισσότερη σαφήνεια 
υπερβαίνει τους κανόνες που περιέχονται στη δέσµη και αφορά επίσης τον χαρακτήρα της 
δραστηριότητας και του ερωτήµατος κατά πόσο το µέτρο εµπίπτει στο άρθρο 107 της ΣΛΕΕ. 
Στα θέµατα για τα οποία τα ενδιαφερόµενα µέρη ζήτησαν περισσότερη σαφήνεια και για τα 
οποία η Επιτροπή σκοπεύει να χορηγήσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραµµές 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: 

                                                 
19 Βλ. τµήµα 4.3 κατωτέρω. 
20 SEC(2010) 1545 τελικό της 7ης ∆εκεµβρίου 2010. 
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• η διάκριση µεταξύ οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων και ο 
χαρακτηρισµός ορισµένων οντοτήτων ως επιχειρήσεων· 

• οι περιορισµοί στους οποίους υπόκεινται τα κράτη µέλη στο πλαίσιο των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις όταν ορίζουν µία οικονοµική δραστηριότητα ως ΥΓΟΣ· 

• οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η αντιστάθµιση, για ορισµένες ΥΓΟΣ που 
χορηγούνται σε τοπικό επίπεδο, επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών, 
εµπίπτοντας έτσι στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις· 

• οι απαιτήσεις που οι δηµόσιες αρχές οφείλουν να ακολουθήσουν στο πλαίσιο των κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις όταν αναθέτουν την εκτέλεση ΥΓΟΣ σε µία επιχείρηση· 

• οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η αντιστάθµιση για τις ΥΓΟΣ δεν συνεπάγεται 
κρατική ενίσχυση λόγω του ότι ο διαγωνισµός επιλέγει τον φορέα παροχής µε το 
µικρότερο κόστος για το κοινωνικό σύνολο ή διότι η εφαρµοζόµενη τιµή είναι σύµφωνη 
µε εκείνη µιας αποτελεσµατικής επιχείρησης «µε χρηστή διαχείριση»· 

• µε ποιο τρόπο θα ενισχυθεί η σύγκλιση µεταξύ της εφαρµογής των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις και για τις δηµόσιες συµβάσεις· και 

• η αλληλεπίδραση µεταξύ των κανόνων της δέσµης και άλλων τοµεακών κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις. 

Ορισµένα από τα ζητήµατα που προαναφέρθηκαν προέρχονται από το πρωτογενές δίκαιο της 
ΕΕ όπως ερµηνεύεται από το ∆ικαστήριο (βλ. για παράδειγµα τη διάκριση µεταξύ 
οικονοµικών και µη οικονοµικών δραστηριοτήτων). Ο ρόλος της Επιτροπής επί του θέµατος 
περιορίζεται στην παροχή διασαφήνισης για τον τρόπο που κατανοεί και εφαρµόζει τις 
διατάξεις των συνθηκών. Εντός των ορίων αυτών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη για 
περαιτέρω διασαφήνιση σχετικά µε τις βασικές έννοιες όσον αφορά τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις στις ΥΓΟΣ µε σκοπό να διευκολύνει την ορθή εφαρµογή αυτών των 
κανόνων. 

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συζητήσει µε τα κράτη µέλη τον τρόπο µε τον οποίο θα παρέχονται 
επιτόπου περαιτέρω πρακτικές διευκρινίσεις προς όφελος των τοπικών παραγόντων και 
ενδιαφερόµενων φορέων 

4.2.2. ∆ιαφοροποιηµένη και αναλογική προσέγγιση 

Η ισχύουσα δέσµη εφαρµόζεται λίγο πολύ µε ενιαίο τρόπο σε ένα ευρύτατο ευρύ φάσµα 
οικονοµικών τοµέων και φορέων. Η Επιτροπή προτίθεται, στο πλαίσιο της επικείµενης 
µεταρρύθµισης, να προβεί σε σαφέστερη διάκριση µεταξύ των διαφόρων ειδών υπηρεσιών 
ανάλογα µε εάν η κρατική ενίσχυση σε αυτούς τους οικονοµικούς τοµείς θέτει σοβαρό 
κίνδυνο δηµιουργίας στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά.  

4.2.2.1. Απλοποίηση  

Πολλές δηµόσιες υπηρεσίες οργανωµένες από τοπικές κοινότητες είναι σχετικά 
περιορισµένης κλίµακας και συνεπώς έχουν µόνο µικρή επίπτωση στις συναλλαγές των 
κρατών µελών. Επίσης ορισµένοι τύποι δηµοσίων υπηρεσιών παρουσιάζουν µια σειρά 
ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά τη χρηµατοδοτική τους δοµή και τους στόχους τους. Η υιοθέτηση 
µιας περισσότερο διαφοροποιηµένης προσέγγισης θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την 
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απλοποίηση της εφαρµογής των κανόνων σε αυτούς τους τύπους υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα 
επιδιώξει, εν γένει, να διασφαλίσει ότι ο διοικητικός φόρτος που επιβλήθηκε στην οικεία 
δηµόσια αρχή είναι ανάλογος µε τις επιπτώσεις του µέτρου στον ανταγωνισµό της 
εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα αξιολογήσει υπό ποίες προϋποθέσεις 
και περιστάσεις ορισµένες ενισχύσεις δύνανται να θεωρηθούν de minimis21, για ποιες 
κατηγορίες υπηρεσιών και υπό ποίες προϋποθέσεις απαιτείται ατοµική κοινοποίηση κρατικής 
ενίσχυσης και κατά πόσον θα πρέπει να τροποποιηθούν τα όρια που καθορίζουν την 
εφαρµογή της ισχύουσας απόφασης ΥΓΟΣ. 

4.2.2.2. Αποτελεσµατικότητα των εµπορικών υπηρεσιών ευρείας κλίµακας επιφορτισµένων 
µε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας 

Μολονότι η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να διευκολύνει την εφαρµογή της δέσµης όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιµο, βασικός στόχος της µεταρρύθµισης της δέσµης είναι η διασφάλιση 
δηµόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η αποτελεσµατική κατανοµή των κρατικών 
πόρων και, κατά συνέπεια, η αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην εσωτερική 
αγορά όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελεσµατικά. 

Η Επιτροπή φρονεί ότι ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά 
είναι ιδιαίτερα υψηλός σε τοµείς που χαρακτηρίζονται από ευρείας κλίµακας εµπορική 
δραστηριότητα µε σαφώς ευρεία ευρωπαϊκή διάσταση. Σε ορισµένους από τους σχετικούς 
τοµείς, όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η παροχή ενέργειας και οι ταχυδροµικές 
υπηρεσίες, ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται επίσης σε ειδικούς τοµεακούς κανόνες22. Αυτοί 
οι τοµεακοί κανόνες εφαρµόζονται αντί για τη γενική απόφαση ΥΓΟΣ και το πλαίσιο ΥΓΟΣ 
(π.χ. µεταφορές) ή σε συνδυασµό µε αυτά (π.χ.ταχυδροµικές υπηρεσίες). 

Στο πλαίσιο της ισχύουσας δέσµης, η αντιστάθµιση που χορηγείται για την παροχή ΥΓΟΣ 
µπορεί να καλύψει τις δαπάνες που πραγµατοποιεί ο φορέας που παρέχει την υπηρεσία, 
καθώς και ένα λογικό ποσοστό κέρδους23. Ωστόσο, η ισχύουσα δέσµη δεν λαµβάνει υπόψη 
τον τρόπο µε τον οποίο οι δαπάνες πραγµατοποιούνται από τον φορέα που παρέχει την 
υπηρεσία ΥΓΟΣ σε σύγκριση µε εκείνες µιας επιχείρησης µε χρηστή διαχείριση. Συνεπώς, τα 
κράτη µέλη δύνανται να αποζηµιώσουν τους φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες για δαπάνες 
που προέκυψαν από χαµηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας. Η κατάσταση αυτή τείνει να 
στρεβλώνει τη λειτουργία των αγορών και δύναται τελικά να βλάψει την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα της παροχής. Επιπρόσθετα, δεν είναι εναρµονισµένη µε τον γενικό 
στόχο δηµόσιας πολιτικής για την αποτελεσµατικότητα στις δηµόσιες δαπάνες και τη σωστή 
κατανοµή των πόρων. 

                                                 
21 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 2006 , για την εφαρµογή των 

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ΕΕ L 379 της 28.12.2006. 
22 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 

Οκτωβρίου 2007, για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την κατάργηση 
των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 ΕΕ L 315 της 
3.12.2007, σ. 1· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών 
στην Κοινότητα, ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3. Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε 
την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών ΕΕ L 52 της 
27.2.2008, σ. 3· οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

23 Βλ. άρθρο 5 της απόφασης ΥΓΟΣ και τµήµα 2.4 του πλαισίου ΥΓΟΣ. 
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Στο πλαίσιο της τρέχουσας επανεξέτασης, η Επιτροπή, κατά συνέπεια, εξετάζει ποιον βαθµός 
αποτελεσµατικότητας και ποιότητας θα έπρεπε να λάβει υπόψη της όταν αποφασίζει την 
έγκριση µέτρων κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τις ΥΓΟΣ. Στα µέτρα αυτά θα µπορούσαν 
επίσης να περιλαµβάνονται µέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη της δέουσας διαφάνειας 
όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες για τις ΥΓΟΣ ή τον εντοπισµό και τον ορισµό των 
υποχρεώσεων ΥΓΟΣ (τηρουµένης της σχετικής ευρείας διακριτικής ευχέρειας των κρατών 
µελών), καθώς και µέτρα που στοχεύουν να ληφθεί υπόψη η αποτελεσµατικότητα κατά τη 
διάρκεια της ανάθεσης µιας ΥΓΟΣ. 

5. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Η διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Κοινωνική 
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα κράτη µέλη, καθώς και τους 
ενδιαφερόµενους φορείς όσον αφορά τα προσχέδια της νέας απόφασης ΥΓΟΣ και του νέου 
πλαισίου ΥΓΟΣ προβλέπεται να διεξαχθεί εντός του Ιουλίου 2011. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Νοµικές πράξεις που εφαρµόζονται στις ΥΓΟΣ ανά τοµέα 

 Πλαίσιο 2005  Απόφαση 2005  

Ανακοινώσεις 
για τοµεακές 
ενισχύσεις που 
περιέχουν 

διατάξεις για 
τις ΥΓΟΣ 

Σχετική 
τοµεακή 

νοµοθεσία που 
περιέχει 

διατάξεις για 
τις ΥΓΟΣ 

Χερσαίες 
µεταφορές 

∆εν εφαρµόζεται 
λόγω του 
άρθρου 93 
ΣΛΕΕ 

∆εν εφαρµόζεται 
λόγω του 
άρθρου 93 
ΣΛΕΕ 

-Κατευθυντήριες 
γραµµές για τις 
σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις24 

Κανονισµός για 
τις δηµόσιες 

σιδηροδροµικές 
και οδικές 
µεταφορές 
επιβατών25 

Αεροπορικές 
µεταφορές 

∆εν 
εφαρµόζεται. Εφαρµόζεται26 

-Κατευθυντήριες 
γραµµές για τις 
αεροπορικές 
µεταφορές27 

-Κρατικές 
ενισχύσεις στον 
τοµέα των 

αεροπορικών 
µεταφορών 28 

Κανόνες για την 
εκµετάλλευση 

των 
αεροπορικών 
γραµµών29. 

Υπηρεσίες 
εδάφους30 

                                                 
24 Ανακοίνωση της Επιτροπής C(2008)184, κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές 

ενισχύσεις στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ΕΕ C 184 της 22.7.2008 σ. 13 – 31. 
25 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 

Οκτωβρίου 2007, για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές, ΕΕ L 315 της 
3.12.2007, σ. 1 έως 13. Αυτός ο κανονισµός επιτρέπει και εξαιρεί από την κοινοποίηση την 
αντιστάθµιση που χορηγείται σύµφωνα µε σειρά προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαµβάνεται συνήθως 
η υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισµών. 

26 Οι φορείς παροχής ΥΓΟΣ σε αυτόν τον τοµέα δύνανται να τύχουν εξαίρεσης εάν πληρούν τόσο τα 
γενικά όρια (κύκλος εργασιών 100 εκατ., αντιστάθµιση 30 εκατ.) ή τα ειδικά όρια βάσει του αριθµού 
των επιβατών. 

27 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης ∆εκεµβρίου 2005 Κοινοτικές κατευθύνσεις για τη χρηµατοδότηση 
των αερολιµένων και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρίες για την έναρξη νέων γραµµών µε 
αναχώρηση από περιφερειακούς αερολιµένες ΕΕ C 312 της 9.12.2005, σ. 1. 

28 Εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 61 της συµφωνίας ΕΟΧ στις 
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών ΕΕ C 350 της 10.12.1994, σ. 5. 

29 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης 
Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην 
Κοινότητα, ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ.σ. 3-18. 

30 Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε την πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών εδάφους στους αερολιµένες της Κοινότητας ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36  
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Θαλάσσιες 
µεταφορές ∆εν εφαρµόζεται Εφαρµόζεται31 

- Ανακοίνωση 
της Επιτροπής 
για τις εταιρείες 
διαχείρισης 
πλοίων 32 

- Ανακοίνωση 
για την 

προώθηση των 
θαλάσσιων 
αρτηριών 33 

-Ανακοίνωση 
για τον τοµέα 
των θαλασσίων 
µεταφορών34 

Κανονισµός 
καµποτάζ35 

Ραδιοτηλεοπτικ
ές µεταδόσεις 

∆εν εφαρµόζεται 
σήµερα, αλλά οι 

αρχές της 
κατωτέρω 

ανακοίνωσης 
είναι 

παρόµοιες36 

Εφαρµόζεται 
στον βαθµό που 
πληρούνται οι 
προϋποθέσεις 
του άρθρου της 
απόφασης 
2(1)(α)37  

Ανακοίνωση για 
τις δηµόσιες 
υπηρεσίες 

ραδιοτηλεοπτικώ
ν µεταδόσεων38 

 

                                                 
31 Οι φορείς παροχής ΥΓΟΣ σε αυτόν τον τοµέα δύνανται να τύχουν εξαίρεσης εάν πληρούν τόσο τα 

γενικά όρια (κύκλος εργασιών 100 εκατ., αντιστάθµιση 30 εκατ.) ή τα ειδικά όρια βάσει του αριθµού 
των επιβατών. 

32 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί παροχής οδηγιών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται 
στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων ΕΕ C 132 της 11.6.2009, σ. 6. 

33 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις συµπληρωµατικές προς την κοινοτική 
χρηµατοδότηση µε σκοπό την προώθηση των θαλάσσιων αρτηριών ΕΕ C 317 της 12.12.2008, σ. 10. 

34 Ανακοίνωση C(2004) 43 της Επιτροπής, κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών, ΕΕ C 013 της 17.1.2004, σ.3. 

35 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 για την εφαρµογή της 
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των 
κρατών µελών (θαλάσσιες ενδοµεταφορές- καµποτάζ), ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ.σ. 7-10.  

36 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη 
δηµόσια ραδιοτηλεόραση ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ.σ. 1-14. Αυτή η ανακοίνωση εξηγεί τον τρόπο µε 
τον οποίο η Επιτροπή εφαρµόζει τις βασικές αρχές που περιέχονται στο Πρωτόκολλο αριθ. 29 όσον 
αφορά το σύστηµα δηµοσίων ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων στα κράτη µέλη παραρτηµένο στην ΣΕΕ 
και στη ΣΛΕΕ. 

37 Όπως ορίζεται στην παράγραφο 19 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ. 4.  

38 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη 
δηµόσια ραδιοτηλεόραση ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ 1, ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την 
εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση ΕΕ C 320 της 
15.11.2001, σ. 5. 
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Τηλεπικοινωνίε
ς 
συµπεριλαµβαν
οµένων των 
Ευρυζωνικών 
επικοινωνιών 

Εφαρµόζεται, 
από κοινού µε 

τις 
κατευθυντήριες 

γραµµές  

Εφαρµόζεται 

Κατευθυντήριες 
γραµµές όσον 
αφορά την 

ταχεία ανάπτυξη 
ευρυζωνικών 
δικτύων39 

Οδηγία 
πλαίσιο40 

Οδηγία 
καθολικής 
υπηρεσίας41 

Ταχυδροµικές 
υπηρεσίες Εφαρµόζεται42  

Εφαρµόζεται, 
αλλά, εν γένει, 
είναι άνευ 

σηµασίας λόγω 
των ορίων 

 

3η ταχυδροµική 
οδηγία (από το 

2011 και 
εντεύθεν)43 

Ενέργεια Εφαρµόζεται Εφαρµόζεται  

Τρίτη δέσµη για 
την ενέργεια:  

Οδηγία για την 
αγορά 

ηλεκτρικής 
ενέργειας 44 

 
Οδηγία για την 
αγορά φυσικού 

αερίου 45 

Υγεία Εφαρµόζεται 

Εφαρµόζεται, 
για τα 

νοσοκοµεία 
ανεξάρτητα από 

τα όρια46 

  

                                                 
39 Ανακοίνωση της Επιτροπής, κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κανόνων για τις 

κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ΕΕ C 235 της 30.9.2009, 
σ. 7. 

40 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
πλαίσιο) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ.σ. 33-50. 

41 Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για 
την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ.σ. 51-57.  

42 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το σηµείο 4 του πλαισίου ΥΓΟΣ, πρέπει να τηρούνται οι αυστηρότεροι 
κανόνες που περιέχονται στις τοµεακές οδηγίες (οι οποίες τίθενται σε ισχύ το 2011). 

43 Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών ΕΕ L 52 της 27.2.2008, σ. 3. 

44 Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, 
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 55. 

45 Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , 
σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 2003/55/ΕΚ, ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94. 

46 Άρθρο 2 στοιχείο β) της απόφασης ΥΓΟΣ. 
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Κοινωνική 
στέγαση. Εφαρµόζεται 

Εφαρµόζεται, 
ανεξάρτητα από 

τα όρια47 
  

Προσωπική 
φροντίδα Εφαρµόζεται Εφαρµόζεται   

 

 

                                                 
47 Άρθρο 2 στοιχείο β) της απόφασης ΥΓΟΣ. 




