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Αριθ. C 350/ 1

I

(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ecu 0)

9 Δεκεμβρίου 1994
(94/C 350/01 )

Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα :
Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου
Δανική κορόνα
Γερμανικό μάρκο
Δραχμή
Ισπανική πεσέτα
Γαλλικό φράγκο
Ιρλανδική λίρα
Ιταλική λίρα
Ολλανδικό φιορίνι
Πορτογαλικό εσκούδο
Λίρα στερλίνα

39,3831
7,49488

1,91538
295,481
160,320

6,57325
0,791459
1977,94
2,14503
195,852
0,777096

Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών
Δολάριο Καναδά
Γιεν

Ελβετικό φράγκο
Νορβηγική κορόνα
Σουηδική κορόνα
Φινλανδικό μάρκο
Αυστριακό σελίνι
Ισλανδική κορόνα
Δολάριο Αυστραλίας
Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
Ραντ Νοτίου Αφρικής

1,21188
1,67749

121,491
1,62453
8,33593
9,11711
5,91883

13,4822
83,6683
1,56533

1,90998
4,31981

H Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία τέλεξ αυτόματης απάντησης που διαβιβάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο, με απλή
κλήση του τέλεξ, τις τιμές μετατροπής στα κυριότερα νομίσματα. H υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε μέρα από τις
3.30 μ.μ. μέχρι την επομένη στη 1 μ.μ.
O ενδιαφερόμενος πρέπει να ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο :
— να καλέσει τον αριθμό τέλεξ 23789 στις Βρυξέλλες,
— να στείλει τα στοιχεία του δικού του τέλεξ,
— να σχηματίσει τον κώδικα «cccc» που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής του Ecu στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».

Σημείωση: H Επιτροπή έχει επίσης θέσει σε λειτουργία τηλέτυπο αυτόματης απάντησης (αριθ. 21791) και τηλεο
μοιότυπο αυτόματης απάντησης (αριθ. 296 10 97) που παρέχουν σε ημερήσια βάση τα δεδομένα για
τον υπολογισμό των τιμών μετατροπής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι
τικής.

O Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379 της 30. 12. 1978,
σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /89 (ΕΕ αριθ. L 189 της 4. 7. 1989,
σ. 1 ).

Απόφαση 80/ 1184/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη της Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349 της
23 . 12. 1980, σ. 34).

Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 της 23. 12. 1980,
σ. 27).

Δημοσιονομικός κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στο γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980,
σ. 1 ).
Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαΐου 1981
(ΕΕ αριθ. L 311 της 30. 10. 1981 , σ. 1 ).
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Αριθ. C 350/2

10. 12. 94

Κοινοποιήσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών διαγωνισμού στον
τομέα της γεωργίας (σιτηρά)
(94/C 350/02)

(Βλέπε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριά. L 360 της

21ης Δεκεμβρίου 1982, σ. 43)
Εβδομαδιαίος διαγωνισμός
Διαρκής διαγωνισμός

Ημερομηνία
αποφάσεως της
Επιτροπής

Μέγιστη επιστροφή

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1166/94 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 1994 περί ανοίγματος
διαγωνισμού περί καθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου προς
όλες τις τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 130 της 25 . 5. 1994, σ. 15)

8 . 12. 1994

Αρνηση προσφοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081 /94 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1994 περί ανοίγματος
διαγωνισμού περί καθορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς όλες τις
τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 120 της 11 . 5 . 1994, σ. 21 )

8 . 12. 1994

Αρνηση προσφοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/94 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1994 περί ειδικού
μέτρου παρεμβάσεως για την κριθή στην Ισπανία
(EE αριθ. L 120 της 11 . 5. 1994, σ. 24)

Απουσία προσφοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2305/94 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1994 περί δημο
πρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή στρογγυλών οπόρων
λευκασμένου ρυζιού με προσρισμό ορισμένες τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 251 της 27. 9. 1994, σ. 7)

8 . 12 . 1994

Αρνηση προσφοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2306/94 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1994 περί δημο
πρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μεσοσπέρμου και μακρό
σπερμου A λευκασμένου ρυζιού με προσρισμό ορισμένες τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 251 της 27. 9. 1994, σ. 9)

8 . 12. 1994

Αρνηση προσφοράς

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2307/94 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1994 περί δημο
πρασίας για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μεσοσπέρμου και μακρό
σπερμου A λευκασμένου ρυζιού με προορισμό ορισμένες τρίτες χώρες
(EE αριθ. L 251 της 27. 9. 1994, σ. 11 )

8 . 12. 1994

285,00 Ecu/τόνο

Κέγωοη μείωση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2709/94 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την
έναρξή διαγωνισμού για τη μείωση της εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Ισπανία
σύργου προελεύσεως τρίτων χωρών

8 . 12 . 1994

Αρνηση προσφοράς

(EE αριθ. L 288 της 9. 11 . 1994, σ. 1 )

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2710/94 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την
έναρξή διαγωνισμού για τη μείωση της εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Ισπανία αρα
βασίτου προελεύσεως τρίτων χωρών

Απουσία προσφοράς

(EE αριθ. L 288 της 9. 11 . 1994, σ. 3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2711 /94 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την
έναρξή διαγωνισμού για τη μείωση της εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Ισπανία αρα

βασίτου προελεύσεως τρίτων χωρών
(EE αριθ. L 288 της 9. 11 . 1994, σ. 4)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2712/94 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την
έναρξή διαγωνισμού για τη μείωση της εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Ισπανία
σύργου προελεύσεως τρίτων χωρών
(EE αριθ. L 288 της 9. 11 . 1994, σ. 5)

8 . 12 . 1994

52,97 Ecu/τόνο

8 . 12 . 1994

Αρνηση προσφοράς
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Αριθ. C 350/3

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση αριθ. IV/M.503 — British Steel/Svensk Stâl/NSD)
(94/C 350/03)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 7 Νοεμβρίου 1994, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την ανωτέρω κοι
νοποιηθείσα συγκέντρωση και να την αναγνωρίσει ως σύμφωνη με την κοινή αγορά. H απόφαση
αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του
Συμβουλίου ('). Τρίτα μέρη, για τα οποία η υπόθεση παρουσιάζει επαρκές ενδιαφέρον, μπορούν να
έχουν αντίγραφο της απόφασης υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην :
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,
Avenue de Cortenberg 150,
B- 1 049 Bruxelles .

Αριθμός τέλεφαξ : (32-2) 296 43 01 .

(') EE αριθ. L 395 της 30. 12. 1989 " διορθωτικό στην ΕΕ αριθ. L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13 .

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση αριθ. IV/M.519 — Ericsson/Raychem)
(94/C 350/04)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 21 Νοεμβρίου 1994, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την ανωτέρω
κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την αναγνωρίσει ως σύμφωνη με την κοινή αγορά. H απόφαση
αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του
Συμβουλίου (!). Τρίτα μέρη, για τα οποία η υπόθεση παρουσιάζει επαρκές ενδιαφέρον, μπορούν να
έχουν αντίγραφο της απόφασης υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην :
Επιτροπή των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων,
Γενική Διευθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,
Avenue de Cortenberg 150,
B- 1 049 Bruxelles .

Αριθμός τέλεφαξ : (32-2) 296 43 01 .

(') EE αριθ. L 395 της 30. 12. 1989 ' διορθωτικό στην ΕΕ αριθ. L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13 .
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Αριθ. C 350/4

Προηγουμένη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση αριθ. IV/M.520 — Direct Line/Bankinter)
(94/C 350/05)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1 . Στις 2 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμ
φωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου ('), με την οποία οι επι
χειρήσεις Direct Line Group Limited που σνήκει στον όμιλο The Royal Bank of Scotland pic, και
Bankinter SA, αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο 6) του ενλόγω κανονι
σμού, τον κοινό έλεγχο του συνόλου της Bankinter Aseguradora SA με την σγορά μετοχών σε νεοδη
μιουργηθείσα εταιρεία αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

O επιχειρηματικός τομέας της συγκέντρωσης είναι οι ασφαλίσεις (εκτός της ασφάλισης ζωής).

3. Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις,
επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.
4. H Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για
την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερο
μηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά IV/M.520 — Direct Line/Bankinter. Οι παρατηρή
σεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τέλεφαξ [αριθμός τέλεφαξ (32-2) 296 43 01 ] ή ταχυδρο
μικά στην ακόλουθη διεύθυνση :
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV),
Task Force Συγκεντρώσεων,
Avenue de Cortenberg 150,
B- 1 049 Brussels .

(') EE αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 1 · διορθωτικό στην ΕΕ αριθ. L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13.

Πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αποτελούν αντικείμενο
αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ κρατών μελών
(94/C 350/06)

[Μεταβολή της ανακοίνωσης 89/C 205/06 της 10ης Αυγούστου 1989 (')]
Στη σελίδα 6, κάτω από τη λέξη « Γαλλία», στο τέλος του πρώτου εδαφίου, προστίθενται οι ακό
λουθες λέξεις :

«. . ., συμπεριλαμβανομένων των πτυχίων που χορηγούνται στα πλαίσια της διαρκούς επαγγελμα
τικής κατάρτισης και της κοινωνικής αναβάθμισης».

R ΕΕ αριθ. C 205 της 10. 8. 1989

10. 12. 94
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Αριθ. C 350/5

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 92 ΚΑΙ 93 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΗΣ ΣΥΜ
ΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΧ ΣΉΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

(94/C 350/07)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 . Ελευθέρωση του τομέα των αεροπορικών μεταφορών της
Κοινότητας
1 . Οι αερομεταφορές της Κοινότητας χαρακτηρίζονταν
από ένα υψηλό επίπεδο κρατικών παρεμβάσεων και
διμερών σχέσεων. Μολονότι δεν απεκλείετο ένας ορι
σμένος βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφο
ρέων, οι δυνητικά στρεβλωτικές συνέπειες των κρατικών
ενισχύσεων υπεραντισταθμίζονταν, στο παρελθόν, από
τους από οικονομικής απόψεως σημαντικότερους
κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο των ναύλων, την πρό
σβαση στην αγορά και, ιδιαίτερα, τον μερισμό της μετα
φορικής ικανότητας που προβλέπονταν σε περιοριστικές
διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών.
Εντούτοις, το Συμβούλιο έχει τώρα συμπληρώσει το
πρόγραμμα ελευθέρωσης των κοινοτικών αεροπορικών
μεταφορών Ο). Συνεπώς, σε μια κατάσταση μεγαλύτερου
ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας υπάρχει σαφής
ανάγκη για αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων.
2. Τα μέτρα σχετικά με την ελευθέρωση της αγοράς και
τον ανταγωνισμό, που έχουν τεθεί σε ισχύ τώρα,
άλλαξαν θεμελιωδώς το οικονομικό περιβάλλον των
αεροπορικών μεταφορών. Έχουν τονώσει τον ανταγω
νισμό και, σε ένα ορισμένο βαθμό, έχουν μειώσει τις
διακριτικές εξουσίες των εθνικών αρχών και διεύρυναν,
επίσης, τις δυνατότητες των αερομεταφορέων να απο
φασίζουν, με βάση τα δικά τους οικονομικά και χρημα
τοοικονομικά κριτήρια, για ναύλους, νέα δρομολόγια
και τις ικανότητες μεταφοράς που θα διατίθενται στην
αγορά.
Q H επονομαζόμενη «πρώτη δέσμη», η οποία εγκρίθηκε τον
Δεκέμβριο του 1987, εισήγαγε νέους κανόνες όσον αφορά τους
αεροπορικούς ναύλους, το μερισμό της μεταφορικής ικανότητας
και την πρόσβαση στην αγορά για τις ενδοκοινοτικές τακτικές
υπηρεσίες μεταξύ κυρίων αεροδρομίων. H «δεύτερη δέσμη» που
εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1990, επέτρεψε την πρόσβαση σε υπη
ρεσίες τρίτης και τέταρτης ελευθερίας μεταξύ όλων σχεδόν των
αεροδρομίων της Κοινότητας και επεξέτεινε σημαντικά τα
δικαιώματα της πέμπτης ελευθερίας. Περιέλαβε, επίσης, σημα
ντικές διατάξεις όσον αφορά το μερισμό της ικανότητας μετα
φοράς. Οι αεροπορικές μεταφορές φορτίων ελευθερώθηκαν με
κανονισμό τον Φεβρουάριο του 1991 . Τον Ιούλιο του 1992, το
Συμβούλιο υιοθέτησε την τρίτη και τελική δέσμη μέτρων ελευθέ
ρωσης που επιτρέπουν την ελεύθερη άσκηση των ελευθεριών
όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές εντός της Κοινότητας,
από 1ης Ιανουαρίου 1993. Οι εναπομείναντες περιορισμοί σχε
τικά με της εσωτερικές αεροπορικές μεταφορές θα καταργηθούν
από 1ης Απριλίου 1997. H δέσμη καταργεί, επίσης, το μερισμό
ικανότητας μεταφοράς επιβατών και προβλέπει την ελευθερία
των αεροπορικών εταιρειών να καθορίζουν τους ναύλους. Επι
πλέον, οι κανόνες περί ανταγωνισμού εφαρμόσθηκαν στον
τομέα των αεροπορικών μεταφορών για να ληφθούν υπόψη οι
εξελίξεις αυτές και οι σχετικοί κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87
και (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 τροποποιήθηκαν ώστε να συμπεριλά
βουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό των κρατών μελών.

Ολοι αυτοί οι συντελεστές σε συνδυασμό με έναν όλο
και περισσότερο επιθετικό ανταγωνισμό στις αγορές
εκτός της Κοινότητας, οδήγησαν τους αερομεταφορείς
να αναλάβουν μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες,
σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεπάγονταν κρατική
παρέμβαση.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλαγές αυτές είχαν ως
αποτέλεσμα συγκεντρώσεις και στρατηγικές συμφωνίες
με άλλους αερομεταφορείς. Σχετικά με το σημείο αυτό,
πρέπει να υπομνησθεί ότι τα άρθρα 85 και 86 της συν
θήκης και τα άρθρα 53 και 54 της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ εφαρμόζονται πλήρως στον τομέα των αεροπο
ρικών μεταφορών δυνάμει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
3975/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 του Συμβουλίου.
Εξάλλου, από το 1990 η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου
σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επι
χειρήσεων με αντικείμενο την εξονυχιστική έρευνα των
εν λόγω συμφωνιών.
Σε αυτό το πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι κρατικές
ενισχύσεις μπορεί να έχουν ουσιαστικά μεγαλύτερη
στρατηγική σημασία, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις ανα
ζητούν μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμ
φερόντων των αερογραμμών «τους». Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε έναν αγώνα επιδοτήσεων που μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο τόσο το κοινό συμφέρον, όσο και τους
βασικούς στόχους της διαδικασίας ελευθέρωσης.

1 .2. H έκθεση του 1992 όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις
3 . Για να επιτύχει ακριβή εικόνα της κατάστασης, η Επι
τροπή διενήργησε έρευνα το 1991 /92, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα μια απογραφή των υφισταμένων κρατικών
ενισχύσεων (2) στον τομέα των αεροπορικών μετα
φορών. H έκθεση αυτή δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του
1992 .

H έκθεση αποκάλυψε ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες
ωφελούνται από κρατική παρέμβαση, συχνά από άμεσες
λειτουργικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις που στοχεύουν στη
βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των
αεροπορικών εταιρειών. Αποκαλύφθηκαν, επίσης,
πολλές δυνητικές κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή
χορήγησης δικαιωμάτων αποκλειστικής εκμετάλλευσης.

(2) Βλέπε, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Έκθεση της
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων ενίσχυσης υπέρ
των κοινοτικών αερομεταφορέων», έγγραφο SEC(92) 431 τελικό
της 19ης Μαρτίου 1992.
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Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, οι απαιτήσεις διαφά
νειας δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά. Κατά τη διάρ
κεια της έρευνας η Επιτροπή επέκρινε σε πολλές περι
πτώσεις τα κενά στις παρασχεθείσες πληροφορίες. H
κατάσταση αυτή ανάγκασε την Επιτροπή να ζητήσει
συμπληρωματικές πληροφορίες σε ορισμένες περιπτώ
σεις για να καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα.

1.3 . H έκθεση της «επιτροπής σοφών» το 1994

4. Το θέρος του 1993 , η Επιτροπή συνέστησε επιτροπή
εμπειρογνωμόνων του τομέα των αεροπορικών μετα
φορών («επιτροπή σοφών») με στόχο την ανάλυση της
κατάστασης της πολιτικής αεροπορίας στην Κοινότητα
και τη διατύπωση συστάσεων για μελλοντικές πρωτο
βουλίες πολιτικής. H τελική έκθεση δημοσιεύθηκε την
1η Φεβρουαρίου 1994. Οι συστάσεις της «επιτροπής
σοφών» όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις είναι οι
ακόλουθες :

«Συστάσεις:
— Προς το συμφέρον των καταναλωτών και του ιδίου
του κλάδου, εισφορές κεφαλαίων στους αερομετα
φορείς (ή στις υπηρεσίες εδάφους των αεροδρομίων)
σε οποιαδήποτε μορφή κατά κανόνα δεν θα
εγκρίνονται εάν είναι ασυμβίβαστες με τις κανονικές
εμπορικές πρακτικές.
— H Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να εφαρμόσει
αυστηρά τις διατάξεις της συνθήκης σχετικά με τις
κρατικές ενισχύσεις και να καταρτίσει σαφείς κατευ
θύνσεις για την αξιολόγηση εξαιρετικών περιπτώ
σεων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.

— Εντούτοις, για σύντομη περίοδο η έγκριση κρατικών
ενισχύσεων μπορεί να ληφθεί υπόψη όταν η εν λόγω
ενίσχυση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κοινότητας
με αναδιάρθρωση η οποία οδηγεί σε ανταγωνιστικό
τητα στο πλαίσιο αυτό. H υποστήριξη της μετάβασης
ενός αερομεταφορέα (ή υπηρεσιών εδάφους σε αερο
δρόμια) προς την εμπορική βιωσιμότητα μπορεί να
είναι προς το σύμφερον της Κοινότητας εάν εξασφα
λίζεται η θέση των ανταγωνιστών.
Οι όροι για την παροχή της έγκρισης αυτής πρέπει
να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, χωρίς
όμως να περιορίζονται αναγκαστικά σε αυτά :
α) η ενίσχυση χορηγείται πραγματικά και σαφώς
"για πρώτη και τελευταία φορά" ·
β) πρέπει να υποβληθεί ένα πρόγραμμα αναδιάρ
θρωσης το οποίο οδηγεί σε οικονομική και
εμπορική βιωσιμότητα μέσα σε ένα καθορισμένο
χρονικό πλαίσιο, το οποίο αποδεικνύεται με την
πρόσβαση σε εμπορικές κεφαλαιαγορές. Το πρό
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γραμμα πρέπει να προσελκύσει σημαντικό ενδια
φέρον από τον ιδιωτικό τομέα και τελικά να
οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση ·
γ) η εγκυρότητα ενός παρόμοιου προγράμματος και
οι πιθανότητες επιτυχίας του πρέπει να αξιολο
γηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι
οποίοι θα κληθούν από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή να λάβουν μέρος στη διαδικασία αξιολό
γησης της Επιτροπής. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης αυτής πρέπει να καταστούν
δημόσια σε συνάρτηση με ενδεχόμενη απόφαση
της Επιτροπής·
δ) η ενεχόμενη κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τη
δέσμευση να απόσχει από οποιαδήποτε χρημα
τοοικονομική ή άλλη επέμβαση στις εμπορικές
αποφάσεις που λαμβάνουν οι ενεχόμενοι αερο
μεταφορείς·

ε) απαγορεύεται στην αεροπορική εταιρεία να
κάνει χρήση δημοσίων πόρων για να αποκτήσει
ή να επεκτείνει τη μεταφορική ικανότητά της σε
βαθμό που υπερβαίνει το γενικό επίπεδο ανά
πτυξης της αγοράς. Αντίθετα, πρέπει να προβλέ
πεται μείωση τη μεταφορικής ικανότητας *

στ) απαιτείται εύλογη απόδειξη ότι τα ανταγωνι
στικά συμφέροντα των άλλων αερομεταφορέων
δεν θα επηρεασθούν αρνητικά *
ζ) απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση της
εφαρμογής των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης
από ανεξάρτητους επαγγελματίες εμπειρογνώ
μονες.»

5. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή επικροτεί την αξιολό
γηση της επιτροπής η οποία, πράγματι, επιβεβαιώνει την
τρέχουσα πολιτική της σε πολλά θέματα. Σε ορισμένα
άλλα θέματα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να ακολουθήσει
τις συστάσεις της επιτροπής όπως διατυπώνονται στις
παρούσες κατευθύνσεις. H Επιτροπή, για παράδειγμα,
μπορεί, ενδεχομένως, να αποφασίσει σε ορισμένες
δύσκολες περιπτώσεις να ζητήσει τη γνώμη εμπειρογνω
μόνων και έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προ
σφορών για την κατάρτιση ενός καταλόγου καταλ
λήλων εμπειρογνωμόνων του τομέα των αεροπορικών
μεταφορών. Στα διάφορα κεφάλαια των παρουσών
κατευθύνσεων η Επιτροπή αναφέρεται όσο το δυνατόν
περισσότερο στις συστάσεις της επιτροπής σοφών.
H Επιτροπή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της
σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93 της συνθήκης, εφαρ
μόζει ήδη ορισμένες από τις αρχές που έχει προτείνει η
επιτροπή σοφών. Για παράδειγμα, η Επιτροπή πάντοτε
εξέταζε τις επιπτώσεις της ενίσχυσης στον ανταγωνισμό
εντός της Κοινότητας και έχει, επίσης, ακολουθήσει την
ιδέα ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορεί να γίνουν δεκτές
μόνο εφόσον συνδέονται με σφαιρικά προγράμματα
αναδιάρθρωσης. Σε ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις, η
Επιτροπή επέβαλε όρους που στόχο έχουν τον περιο
ρισμό της επέμβασης των κυβερνήσεων στη διαχείριση
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των αεροπορικών εταιρειών (3) και έχει απαγορεύσει τη
χρησιμοποίηση κρατικής ενίσχυσης για την αγορά
μετοχών σε άλλους κοινοτικούς αερομεταφορείς (4).
Εντούτοις, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί ορι
σμένες ιδέες της «επιτροπής σοφών». H Επιτροπή δεν
είναι δυνατόν να αλλάξει ή να αγνοήσει τη συνθήκη
ΕΚ. Αυτό σημαίνει, ιδιαίτερα, ότι o όρος ότι η ενίσχυση
είναι η τελευταία πρέπει, βεβαίως, να ερμηνεύεται σύμ
φωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό συνεπάγεται ότι o
εν λόγω όρος δεν εμποδίζει ένα κράτος μέλος να γνω
στοποιήσει μια περαιτέρω ενίσχυση σε μια εταιρεία,
στην οποία ήδη έχει χορηγηθεί ενίσχυση. Σύμφωνα με
τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα λάβει
υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία (5). Σημαντικό στοιχείο
για την κρίση από πλευράς Επιτροπής θα είναι το
γεγονός ότι η εταιρεία έχει ήδη λάβει κρατική ενίσχυση
(βλέπε κεφάλαιο V παρακάτω). Ως εκ τούτου, η Επι
τροπή δεν θα επιτρέψει τη χορήγηση περαιτέρω
ενίσχυσης, πλην εξαιρετικών περιστάσεων, απρόβλεπτων
και εξωτερικών από την εταιρεία. Εξάλλου, δεδομένου
του γεγονότος ότι το άρθρο 222 της συνθήκης είναι
ουδέτερο όσον αφορά την ιδιοκτησία, η Επιτροπή δεν
μπορεί να επιβάλει την ιδιωτικοποίηση της αεροπορικής
εταιρείας ως προϋπόθεση για κρατική ενίσχυση. Εντού
τοις, η συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου επιχειρηματικού
κινδύνου θα ληφθεί υπόψη στην ανάλυση της Επι
τροπής.
1.4. Στόχοι των κατευθύνσεων
6. Το 1984, η Επιτροπή σκιαγραφώντας το πρόγραμμά της
για την ελευθέρωση του τομέα των αεροπορικών μετα
φορών στο δεύτερο μνημόνιο σχετικά με την πολιτική
αεροπορία, θέσπισε μια δέσμη κατευθύνσεων και κρι
τηρίων για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων
υπέρ των αερομεταφορέων με βάση τα άρθρα 92 και
93 της συνθήκης ΕΚ (παράρτημα IV του μνημονίου
αριθ. 2) (6).
H αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που περιγρά
φεται στην έκθεση του 1992 (βλέπε κεφάλαιο 1.2) βα
σίσθηκε στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της
συνθήκης και στα κριτήρια αξιολόγησης του παραρτή

ματος IV του μνημονίου αριθ. 2. Ένας από τους στόχους
της έκθεσης ήταν να παράσχει στην Επιτροπή ενημερω
μένα στοιχεία τα οποία θα μπορούν να χρησιμοπηθούν
για τη θέσπιση αναθεωρημένων κατευθύνσεων που να
είναι προσαρμοσμένες στη νέα κατάσταση που επι
κρατεί στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών της
Ευρώπης.
(3) Απόφαση 91 /555/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1991
στην υπόθεση C 21 /91 , ex N 204/91 , Sabena ( 1991), ΕΕ αριθ. L
300 της 31 . 10. 1991 , σ. 48.
Απόφαση 94/ 118/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1993
στην υπόθεση C'34/93, ex ΝΝ 557/93 , Aer Lingus, ΕΕ αριθ. L 54
της 25 . 2. 1994, σ. 30.
(4) Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1992 στην υπόθεση N
294/92, Iberia.

Απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση C 34/93, ex ΝΝ 557/93,
Aer Lingus, οπ.π.
Απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση C 21 /91 , ex N 204/91 ,
Sabena ( 1991 ), οπ.π.
(5) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση C 261 /89,
Ιταλία κατά Επιτροπής (Comsal), Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου 1991 , 1-4437, σκεπτικά 20-21 .
(6) Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Μνημόνιο αριθ. 2
σχετικά με την πολιτική αεροπορία : ανάπτυξη μιας κοινοτικής
πολιτικής αεροπορικών μεταφορών», έγγραφο COM(84) 72
τελικό της 15ης Μαρτίου 1984.
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7. Οι παρούσες νέες κατευθύνσεις, οι οποίες αντικαθι
στούν τις κατευθύνσεις που καθορίζονται στο μνημόνιο
αριθ. 2, αποβλέπουν σε ένα διπλό σκοπό :
— να αντικατοπτρίσουν την ολοκλήρωση της εσωτε
ρικής αγοράς αεροπορικών μεταφορών,
— να αυξήσουν τη διαφάνεια, σε διάφορα επίπεδα, της
διαδικασίας αξιολόγησης σε σχέση, πρώτον, με τα
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη κατά τη γνω
στοποίηση και, δεύτερον, με τα κριτήρια και τις δια
δικασίες που εφαρμόζει η Επιτροπή.
8. Προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των
αερομεταφορέων της Ευρώπης, πράγμα που παραμένει o
τελικός στόχος της Κοινότητας (7), η Επιτροπή τονίζει
ότι o μόνος τρόπος για να επιτευχθούν καλύτερες χρη
ματοοικονομικές επιδόσεις είναι περισσότερο εμπορική
διαχείριση, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη, στο πλαίσιο
αυτό, τη διάσταση της απασχόλησης. Οι κρατικές ενι
σχύσεις θα πρέπει να είναι η εξαίρεση μάλλον παρά o
κανόνας, δεδομένου ότι αποκλείονται καταρχήν βάσει
του άρθρου 92 παράγραφος 1 . H Επιτροπή αντιλαμβά
νεται πλήρως ότι οι αερομεταφορείς της Κοινότητας,
για διαρθρωτικούς και άλλους λόγους, βρίσκονται, επί
του παρόντος, σε δύσκολη κατάσταση και θα λάβει
υπόψη τους παράγοντες αυτούς. Εντούτοις, η παρούσα
κρίση απαιτεί σοβαρές προσπάθειες από την πλευρά των
αερομεταφορέων οι οποίοι οφείλουν να προσαρμοσθούν
σε μια μεταβαλλόμενη αγορά. H Επιτροπή δεν μπορεί
να γνωρίζει με βεβαιότητα ποια θα είναι η μορφή του
«τοπίου των αερομεταφορών» στο μέλλον, ούτε και έχει
την πρόθεση να προσδιορίσει το τμήμα που θα πρέπει
να αφεθεί ουσιαστικά για την αγορά. H Επιτροπή επι
θυμεί να δημιουργήσει ένα δίκαιο περιβάλλον εντός του
οποίου οι αερομεταφορείς της Κοινότητας θα μπορούν
να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά. Με τους στόχους
αυτούς κατά νουν, οι παρούσες κατευθύνσεις αναμέ
νεται να συμβάλουν στη διασαφήνιση της θέση της Επι
τροπής όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις προς τους
αερομεταφορείς της Κοινότητας.
II. ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

II. 1 . Κρατικές ενισχύσεις στους αερομεταφορείς
9. Την 1η Ιανουαρίου 1994, άρχισε να ισχύει η συμφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (αποκαλούμενη
εφεξής «η συμφωνία»), η οποία συνήφθη μεταξύ της ΕΚ
και των χωρών της ΕΖΕΣ. H συμφωνία περιλαμβάνει
διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρο 61 ),

οι οποίες ουσιαστικά είναι οι ίδιες με τις διατάξεις του
άρθρο 92 της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 62 της
συμφωνίας, το καθήκον της εφαρμογής των κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων στις συμμετέχουσες χώρες
της ΕΖΕΣ ανατίθεται στην Εποπτεύουσα Αρχή της
ΕΖΕΣ, ενώ αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη της ΕΚ είναι η
Επιτροπή. Στην παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής, o
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος θα αναφέρεται ως
ΕΟΧ και οι αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έχουν την
έδρα τους στην ΕΚ και στις χώρες της ΕΖΕΣ θα αναφέ
ρονται ως ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και ως
ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

(7) Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 1994, «Οι
προοπτικές της πολιτικές αεροπορίας στην Ευρώπη», έγγραφο
ÇOM(94) 218 τελικό.
Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 στην υπόθεση C
23/94, Air France, ΕΕ L 254 της 30. 9. 1994.
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10. Οι παρούσες κατευθύνσεις καλυπτουν τις ενισχύσεις
που χορηγούνται από κράτη μέλη της ΕΚ υπέρ των
αερομεταφορέων.
Οι δραστηριότητες των αερομεταφορέων μπορεί να
περιλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες είναι βοηθη
τικές των αεροπορικών μεταφορών, η άμεση ή έμμεση
ενίσχυση των οποίων μπορεί να ωφελεί τις αεροπορικές
εταιρείες, όπως, για παράδειγμα, σχολές κυβερνητών
αεροσκαφών (8), καταστήματα πωλήσεως αφορολό
γητων ειδών, εγκαταστάσεις αεροδρομίου, δικαιώματα
δικαιοχρησίας, τέλη αεροδρομίου, εντός των ορίων που
θα καθορισθούν στα κεφάλαια που ακολουθούν.
Εντούτοις, η παρούσα ανακοίνωση δεν προτίθεται να
εξετάσει το θέμα της ενίσχυσης της κατασκευής αερο
σκαφών (9). Αντίθετα, ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται
σε αεροπορικές εταιρείες για τη διευκόλυνση της από
κτησης ή της εκμετάλλευσης ορισμένων αεροσκαφών
περιλαμβάνονται στο πεδίο των κατευθύνσεων.
Το θέμα του εάν και υπό ποίους όρους τα αποκλειστικά
δικαιώματα θα έπρεπε να καλυφθούν σύμφωνα με το
άρθρο 92 της συνθήκης και το άρθρο 61 της συμφωνίας
αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης στο κεφά
λαιο VIII.

ΙΙ.2. Σχέσεις με τρίτες χώρες
11 . H παρούσα ανακοίνωση αφορά τις κρατικές ενισχύσεις
που χορηγούνται από τα κράτη μέλη στον τομέα των
αεροπορικών μεταφορών. H Επιτροπή αντιλαμβάνει ότι
κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται από τρίτες
χώρες προς μη κοινοτικές αεροπορικές εταιρείες ενδέ
χεται να επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση των αερο
μεταφορέων της Κοινότητας στα δρομολόγια στα οποία
δραστηριοποιούνται ανταγωνιζόμενες τις κοινοτικές
αεροπορικές εταιρείες. Εντούτοις, το γεγονός ότι μη κοι
νοτικοί αερομεταφορείς ωφελούνται από κρατικές ενι
σχύσεις δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για
τη μη εφαρμογή των δεσμευτικών διατάξεων της συν
θήκης στις κρατικές ενισχύσεις. Οι διατάξεις αυτές
ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν τρίτες χώρες χορηγούν
ενισχύσεις ή όχι.
Εξάλλου, οι όροι πρόσβασης στην αγορά και περιορι
σμού του ανταγωνισμού, όπως προβλέπονται στις περισ
σότερες συμφωνίες με τρίτες χώρες, φαίνεται να είναι
από οικονομικής απόψεως πολύ πιο σημαντικές από τις
ενδεχόμενες κρατικές ενισχύσεις.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν προτίθεται να πραγμα
τευθεί το θέμα των κρατικών ενισχύσεων σε αεροπο
ρικές εταιρείες τρίτων χωρών στην παρούσα ανα
κοίνωση. Εάν πολύ χαμηλά κόμιστρα καταστούν
(8) Απόφαση της Επιτροπής για την έναρξη της διαδικασίας του
άρθρου 93 παράγραφος 2 σε σχέση με την απόκτηση από την
KLM μιας σχολής κυβερνητών αεροσκαφών στην υπόθεση
C 31 /93, ΕΕ αριθ. C 293 της 29. 10. 1993 .
(') Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι στο πρόσφατο
παρελθόν, οι κατασκευαστές αεροσκαφών ανέλαβαν από τις
τράπεζες οι οποίες έδειχναν απροθυμία σχετικά, τη χρηματοδό
τηση ενός σημαντικού τμήματος της επένδυσης σε αεροσκάφη.
Αυτή η πηγή χρηματοδότησης είχε μεγάλη αξία ιδιαίτερα για
ορισμένες νέες επιχειρήσεις οι οποίες εισήλθαν στον τομέα και
οι οποίες είχαν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την πρό
σβαση σε χρηματοδότηση διαμέσου του τραπεζικού συστή
ματος. Σε περίπτωση κατά την οποία οι κατασκευαστές αερο
σκαφών έλαβαν κρατική ενίσχυση, μπορεί να συναχθεί ότι η
ενίσχυση αυτή ωφέλησε έμμεσα τον τομέα των αεροπορικών
μεταφορών. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των κρατικών ενισχύ
σεων υπέρ του μεταποιητικού τομέα σε άλλους τομείς ευ
ρίσκονται, εντούτοις, εκτός του πεδίου των παρουσών κατευ
θύνσεων και θα ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση των ειδικών
αυτών ενισχύσεων.
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δυνατά διαμέσου κρατικών ενισχύσεων από τρίτες
χώρες, παρόμοιες περιπτώσεις καταχρηστικών κομί
στρων μπορεί να αντιμετωπισθούν στο πλαίσιο της εξω
τερικής πολιτικής της Κοινότητας έναντι τρίτων χωρών
στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.
11.3 . Κρατικές επενδύσεις στις υποδομές
12. H κατασκευή ή η επέκταση έργων υποδομής (όπως, για
παράδειγμα, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, γέφυρες
κ.λπ.) αποτελεί ένα γενικό μέτρο οικονομικής πολιτικής
το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί από την Επιτροπή σύμ
φωνα με τους κανόνες της συνθήκης όσον αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις (10). Οι αποφάσεις ανάπτυξης υπο
δομών δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας ανακοίνωσης στο βαθμό που στοχεύουν στην
ικανοποίηση αναγκών προγραμματισμού ή στην εφαρ
μογή εθνικών πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος
και των μεταφορών.
H γενική αυτή αρχή ισχύει μόνο για την κατασκευή
έργων υποδομής από τα κράτη μέλη και με την επιφύ
λαξη της αξιολόγησης των ενεχόμενων στοιχείων
ενίσχυσης που προκύπτουν από την προτιμησιακή μετα
χείριση συγκεκριμένων εταιρειών όταν χρησιμοποιούν
τις υποδομές. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή μπορεί να
αξιολογήσει δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός
των αεροδρομίων και οι οποίες μπορούν, άμεσα ή
έμμεσα, να ωφελήσουν αεροπορικές εταιρείες.
ΙΙ.4. Φορολογικά προνόμια και ενισχύσεις κοινωνικού χαρα
κτήρα
13 . Το άρθρο 92 της συνθήκης δεν κάνει διάκριση μεταξύ
μέτρων κρατικής παρέμβασης με αναφορά στα αίτια ή
τους στόχους, αλλά τα καθορίζει σε σχέση με τις συνέ
πειές τους. Κατά συνέπεια, o προβαλλόμενος φορολο
γικός ή κοινωνικός σκοπός ενός συγκεκριμένου μέτρου
δεν μπορεί να το προστατεύσει από την εφαρμογή του
άρθρου 92 (Π) της συνθήκης και του άρθρου 61 της συμ
φωνίας.
Καταρχήν, η μείωση ή η αναβολή πληρωμής φορολο
γικών ή κοινωνικών εισφορών δεν αποτελεί κρατική
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 1
της συνθήκης και του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμ
φωνάς, αλλά μέτρο γενικής εφαρμογής, εκτός εάν προ
σφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες
επιχειρήσεις επιτρέποντάς τους να αποφύγουν δαπάνες
τις οποίες, κανονικά, θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν από
τους ίδιους τους χρηματοοικονομικούς τους πόρους, και
κατά συνέπεια, εμποδίζει τις δυνάμεις της αγοράς να
, λειτουργήσουν φυσιολογικά (12).
H Επιτροπή αντμετωπίζει με θετικό πνεύμα το ζήτημα
των ενισχύσεων κονωνικού χαρακτήρα, διότι προσφέ
ρουν οικονομικά οφέλη υπεράνω και πέραν του συμφέ
ροντος της σχετικής εταιρείας, διευκολύνοντας τις διαρ
θρωτικές αλλαγές και μειώνοντας τις δυσχερείς κατα
στάσεις, και συχνά απλώς εξομαλύνουν τις διαφορές

των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι εθνικές νομοθεσίες
στις εταιρείες.
(10) Απάντηση της Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση αριθ. 28 του
κ. Dehousse της 10ης Απριλίου 1967, ΕΕ αριθ. 118 της 20. 6.
1967, σ. 2311 /67.

(Π) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 173/73,
Ιταλία κατά Επιτροπής, ( 1974) Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου 709, σκεπτικά 27 και 28, σ. 718 έως 719.
(12) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 301 /87,
Γαλλία κατά Επιτροπής, (1990) Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου 307 (υπόθεση Boussac), σκεπτικό 41 , σ. 362.
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III. ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
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οποία o αερομεταφορέας δεν επρόκειτο να πληροί εάν
ελάμβανε αποκλειστικά υπόψη το εμπορικό συμφέρον
του ».

III. 1 . Αμεσες λειτουργικές ενισχύσεις

14. H έκθεση αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον
τομέα των αεροπορικών μεταφορών, την οποία εκπό
νησε η Επιτροπή το 1991 /92 (13), αποκάλυψε ορισμένες
άμεσες ενισχύσεις οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη
των αεροπορικών υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο εσωτε
ρικών, καλύπτοντας τις λειτουργικές ζημίες τους.

H εισαγωγή των διαδοχικών ενδομεταφορών (cabotage)
από 1ης Ιανουαρίου 1993 και η έγκριση απεριόριστων
ενδομεταφορών από 1ης Απριλίου 1997 (14) οδήγησε το
Συμβούλιο να διασαφηνίσει τη θέση του σχετικά με την
επιδότηση των εσωτερικών δρομολογίων. Παρόμοια επι
δότηση θα είχε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την
άσκηση δικαιωμάτων ενδομεταφορών, όπως αυτά
καθορίζονται παραπάνω. Άμεσες ενισχύσεις οι οποίες
στοχεύουν την κάλυψη λειτουργικών ζημιών είναι, κατά
γενικό κανόνα, ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά και
δεν μπορεί να εξαιρεθούν. Εντούτοις, η Επιτροπή πρέπει
να λάβει επίσης υπόψη τη μέριμνα των κρατών μελών
να προωθήσουν τις περιφερειακές συνδέσεις με μειονε
κτικές περιοχές.
Όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, η κύρια
μέριμνα της Επιτροπής είναι να αποκλείσει το ενδεχό
μενο η χορηγούμενη αποζημίωση να επιτρέψει στις ενι
σχυόμενες εταιρείες να επιδοτήσουν έμμεσα άλλα δρο
μολόγια, στα οποία ανταγωνίζονται αερομεταφορείς
του ΕΟΧ, από τα επιδοτούμενα περιφερειακά δρομο
λόγια. Αυτός είναι o λόγος για τον οποίο η Επιτροπή
θεωρεί ότι η άμεση λειτουργική επιδότηση των αεροπο
ρικών δρομολογίων μπορεί, καταρχήν, να γίνει δεκτή
μόνο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις.

ΙΙΙ.2. Υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
15. Στο πλαίσιο των αεροπορικών μεταφορών, η % «υπο
χρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας» καθορίζεται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου
για την πρόσβαση των αερομεταφορέων σε δρομολόγια
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (15) ως «όλες οι
υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αερομεταφορέα προ
κειμένου να λάβει, ως προς τα δρομολόγια για τα οποία
του έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης από κράτος
μέλος, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παροχή υπη
ρεσίας πληρούσας καθορισμένα κριτήρια συνέχειας,
τακτικότητας, μεταφορικής ικανότητας και τιμών, τα
(13) Βλέπε έγγραφο SEC(92) 431 τελικό, οπ.π.
(14) Άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου
της 23ης Ιουνίου 1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών αερο
μεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών
γραμμών, ΕΕ αριθ. L 240 της 24. 8. 1992, σ. 8.
(15) Άρθρο 2 στοιχείο ιε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, ΕΕ
αριθ. L 240 της 24. 8 . 1992, σ. 8.

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου
προβλέπει ότι παρόμοιες υποχρεώσεις παροχής δημό
σιας υπηρεσίας μπορεί να επιβληθούν σε τακτικές αερο
πορικές γραμμές προς ένα αεροδρόμιο το οποίο εξυπη
ρετεί περιφερειακές ή αναπτυσσόμενες περιοχές στην
επικράτειά του ή σε ένα άγονο δρομολόγιο σε οποιοδή
ποτε περιφερειακό αεροδρόμιο στην επικράτειά του υπό
τον όρο ότι ένα παρόμοιο δρομολόγιο θεωρείται ως
ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της
περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το αεροδρόμιο. O
κανονισμός περιγράφει, επίσης, τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθηθεί όταν ένα κράτος μέλος απο
φασίσει να επιβάλει υποχρέωση παροχής δημόσιας υπη
ρεσίας.
16. Εάν κανένας αερομεταφορέας δεν έχει αρχίσει ή δεν
είναι έτοιμος να αρχίσει την εκμετάλλευση τακτικών
αεροπορικών γραμμών για τις οποίες έχει επιβληθεί
υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, το κράτος
μέλος μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στην γραμμή
αυτή σε ένα μόνο αερομεταφορέα για μέγιστη περίοδο
τριών ετών, μετά την πάροδο της οποίας η κατάσταση
πρέπει να επανεξετάζεται (16). Το δικαίωμα εκμετάλ
λευσης της γραμμής παρέχεται σε οποιοδήποτε κοινο
τικό αερομεταφορέα που πληροί τις προϋποθέσεις να
παρέχει παρόμοιες αεροπορικές υπηρεσίες, σύμφωνα με
τη διαδικασία δημοσίου διαγωνισμού που περιγράφεται
στο άρθρο 4 του κανονισμού 2408/92 (17). Πρέπει να
σημειωθεί ότι εάν η παρεχόμενη μεταφορική ικανότητα
υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις ετησίως, η πρόσβαση σε ένα
δρομολόγιο μπορεί να περιορισθεί σε έναν αερομετα
φορέα μόνον εφόσον άλλα μέσα μεταφοράς δεν μπο
ρούν να εξασφαλίσουν επαρκή και απρόσκοπτη παροχή
υπηρεσιών (άρθρο 4 παράγραφος 2). Στόχος της διά
ταξης αυτής είναι να διασφαλισθεί ότι μπορεί να διατη
ρηθούν επαρκείς μεταφορικές συνδέσεις με ορισμένες
περιφέρειες, ιδιαίτερα εάν o όγκος κυκλοφορίας είναι
μικρός και άλλοι τρόποι μεταφοράς δεν μπορούν να
προσφέρουν την υπηρεσία αυτή.

Με τον τρόπο αυτό, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποζη
μιώσει έναν αερομεταφορέα o οποίος έχει επιλεγεί για
την εκτέλεση της επιβληθείσας υποχρέωσης παροχής
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά
γραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού. Στα αντισταθ
μίσματα αυτά λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες και τα
έσοδα (δηλαδή το έλλειμμα) που γεννά η υπηρεσία

αυτή. Σχετικά με το σημείο αυτό, η Επιτροπή απαιτεί
από την επιλεγείσα εταιρεία να διατηρήσει αναλυτικό
λογιστικό σύστημα το οποίο να είναι εξελιγμένο σε
βαθμό ώστε να κατανέμει τις σχετικές δαπάνες (συμπε
(16) Αρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92, όπ.π.
(17) Οι κοινοτικοί κανόνες όσον αφορά την ανάθεση των δημοσίων
συμβάσεων δεν εφαρμόζονται στις διά νόμου ή βάσει συμβά
σεως παραχωρήσεις δικαιωμάτων αποκλειστικής εκμετάλ
λευσης που ρυθμίζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, όπ.π.
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pΛαμβανομένων και των πάγιων δαπανών) και τα
έσοδα.

17. Το άρθρο 77 της συνθήκης και το άρθρο 49 της συμ
φωνίας, που προβλέπουν ότι οι ενισχύσεις είναι συμβι
βάσιμες με τη συνθήκη εφόσον ανταποκρίνονται στις
ανάγκες συντονισμού των μεταφορών ή εάν αντιπροσω
πεύουν αποζημίωση για την εκτέλεση ορισμένων υπο
χρεώσεων που είναι εγγενείς με την έννοια της προ
σφοράς δημόσιας υπηρεσίας, δεν αφορούν τις αερομετα
φορές. Το άρθρο 84 της συνθήκης αποκλείει ρητά την
εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις αερομεταφορές και
το άρθρο 47 της συμφωνίας προβλέπει ότι το άρθρο 49
αφορά τις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές
πλωτές μεταφορές. Κατά συνέπεια, η επιστροφή των
ζημιών των αεροπορικών εταιρειών που προκύπτουν
από την εκπλήρωση υποχρέωσης παροχής δημόσιας
υπηρεσίας πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τους γενικούς
κανόνες της συνθήκης που αφορούν τις αεροπορικές
μεταφορές (18). Το αποδεκτό της αποζημίωσης πρέπει να
εξετασθεί υπό το φως των αρχών των κρατικών ενισχύ
σεων όπως ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομολογία του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
18. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό η αεροπορική
εταιρεία, η οποία έχει πρόσβαση σε ένα δρομολόγιο στο
οποίο έχει επιβληθεί μια υποχρέωση παροχής δημόσιας
υπηρεσίας, να αποζημιώνεται μόνο μετά την επιλογή της
διαμέσου δημοσίου διαγωνισμού.
H διαδικασία αυτή υποβολής προσφορών επιτρέπει στα
κράτη μέλη να αξιολογούν την προσφορά για το εν
λόγω δρομολόγιο και να προβαίνουν στη επιλογή τους
λαμβάνοντας υπόψη τόσο το συμφέρον των χρηστών
όσο και τη δαπάνη για την αποζημίωση. Στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, το Συμβούλιο θέσπισε ενι
αίους κανόνες οι οποίοι δεν εισάγουν διακρίσεις όσον
αφορά την κατανομή των δικαιωμάτων εναέριας κυκλο
φορίας σε δρομολόγια στα οποία έχουν επιβληθεί υπο
χρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. H αποζημίωση η
οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά
γραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού, με βάση το λει
τουργικό έλλειμμα που δημιουργείται στο δρομολόγιο
αυτό, δεν μπορεί να συνεπάγεται αποζημίωση του αερο
μεταφορέα η οποία να υπερβαίνει το δημιουργούμενο
έλλειμμα. Το νέο σύστημα που δημιουργήθηκε με την
τρίτη δέσμη, εάν εφαρμοσθεί σωστά, αποκλείει το ενδε
χόμενο η αποζημίωση για την υποχρέωση παροχής
δημόσιας υπηρεσίας να περιλαμβάνει στοιχεία
ενίσχυσης. Αποζημίωση για ένα απλό έλλειμμα το οποίο
δημιουργείται σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο (συμπε
ριλαμβανομένης και μιας εύλογης αμοιβής για το κεφά
λαιο το οποίο χρησιμοποιείται) το οποίο επιβαρύνει μια
αεροπορική εταιρεία η οποία έχει επιλεγεί με νόμιμο
τρόπο στο πλαίσιο δημόσιας διαδικασίας υποβολής προ
σφορών αποτελεί ουδέτερη εμπορική συναλλαγή μεταξύ
του οικείου κράτους και της επιλεγείσας αεροπορικής
εταιρείας και δεν μπορεί να θεωρηθεί ενίσχυση. H ουσία
της ενίσχυσης έγκειται στο όφελος το οποίο αποκομίζει
o

(18) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων, υπόθεση 156/77,
Επιτροπή κατά Βελγίου (1978), Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου, 1881 .
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δικαιούχος (19) · αποζημίωση η οποία περιορίζεται απο
κλειστικά σε ζημίες που δημιουργούνται λόγω της λει
τουργίας ενός συγκεκριμένου δρομολογίου δεν συνεπά
γεται οποιοδήποτε ειδικό όφελος για την εταιρεία, η
οποία επιλέχθηκε με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα
οποία προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του
κανονισμού.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αποζημίωση
για την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας δεν
συνεπάγεται ενίσχυση με την προϋπόθεση ότι : o αερο
μεταφορέας έχει επιλεγεί σωστά ύστερα από πρόσκληση
για την υποβολή προσφορών, με βάση τον περιορισμό
της πρόσβασης στο δρομολόγιο σε ένα μόνον αερομετα
φορέα και ότι το ανώτατο επίπεδο αποζημίωσης δεν
υπερβαίνει το ύψος του ελλείμματος όπως ορίζεται στην
προσφορά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κοι
νοτικού δικαίου και, ιδιαίτερα, εκείνων της τρίτης
δέσμης.
19. Εξάλλου, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο θ) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 υποχρεώνει τα κράτη
μέλη να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να δια
σφαλίζουν ότι οποιαδήποτε απόφαση η οποία λαμβά
νεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί να επανεξε
τασθεί αποτελεσματικά το ταχύτερο δυνατό για να δια
πιστωθεί εάν παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο ή τους
εθνικούς κανόνες που θέτουν σε εφαρμογή το δίκαιο
αυτό. Από τη διάταξη αυτή, καθώς και από τη γενική
κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας
και των κρατών μελών, προκύπτει ότι εναπόκειται κατά
πρώτο λόγο στις αρχές των κρατών μελών και, ιδιαί
τερα, στα εθνικά δικαστήρια να διασφαλίζουν την πιστή
εφαρμογή του άρθρου 4 του κανονισμού στις συ
γκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό αληθεύει, ιδιαίτερα, για
τα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν, στο πλαίσιο μιας
δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, τον
αερομεταφορέα o οποίος πρόκειται να εξυπηρετήσει το
δρομολόγιο στο οποίο έχει επιβληθεί υποχρέωση
παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να τονισθεί,
επίσης, ότι η Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει έρευνα
και να λάβει απόφαση σε περίπτωση που η ανάπτυξη
ενός δρομολογίου περιορίζεται αδικαιολογήτως (άρθρο
4 παράγραφος 3 του κανονισμού).
Εντούτοις, η τελευταία αυτή εξουσία, καθώς και τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εθνικής αρχής, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο θ), που αναφέρονται παραπάνω, ασκούνται με
την επιφύλαξη των αποκλειστικών εξουσιών της Επι
τροπής σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύ
σεων της ίδιας της συνθήκης (βλέπε, επίσης, παράγραφο
15 , παραπάνω), που δεν μπορεί να τροποποιηθεί με δια
τάξεις που θεσπίζονται στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο.
Σε περίπτωση που υπάρχει σαφής ένδειξη ότι το κράτος
μέλος δεν επέλεξε την καλύτερη προσφορά, η Επιτροπή
μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από το κράτος μέλος για
να μπορέσει να εξακριβώσει εάν η ανάθεση της σύμ
βασης συνεπάγεται στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Πράγ
ματι, παρόμοια στοιχεία ενδέχεται να υπάρξουν
στην περίπτωση κατά την οποία το κράτος μέλος
(") Υπόθεση 173/73, ιταλική κυβέρνηση κατά Επιτροπής ( 1974),
Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 709, όπ.π.
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δεσμεύεται να καταθάλει χρηματοοικονομική αποζη
μίωση στον επιλεγέντα αερομεταφορέα, η οποία υπερ
βαίνει την αποζημίωση την οποία θα κατέβαλλε στον
αερομεταφορέα που υπέβαλε την καλύτερη (όχι αναγκα
στικά τη φθηνότερη) προσφορά.

20. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 αναφέρεται στην απαιτούμενη
αποζημίωση ως ένα μόνο μεταξύ των κριτηρίων τα
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή των
προσφορών. Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί ότι το
επίπεδο της αποζημίωσης είναι το βασικό κριτήριο επι
λογής. Πράγματι, άλλα κριτήρια, όπως η καταλληλό
τητα, οι τιμές και τα απαιτούμενα πρότυπα, ήδη περι
λαμβάνονται γενικά στις ίδιες τις υποχρεώσεις παροχής
δημόσιας υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μόνο, οι οποίες αιτιολογούνται δεόντως, o
επιλεγείς μεταφορέας μπορεί να είναι άλλος εκτός
εκείνου που απαιτεί τη χαμηλότερη οικονομική αποζη
μίωση.
21 . Πρέπει να τονισθεί ότι στην περίπτωση κατά την οποία
λάβει παράπονα αναφορικά με μη θεμιτές πρακτικές
κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, η Επι
τροπή θα ζητήσει, χωρίς χρονοτριβή, πληροφορίες από
το οικείο κράτος μέλος. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι
το οικείο κράτος μέλος δεν επέλεξε την καλύτερη προ
σφορά κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει ότι o επιλεγείς
αερομεταφορέας έλαβε ενίσχυση κατά την έννοια του
άρθρου 92 της συνθήκης και του άρθρου 61 της συμ
φωνίας. Στο ενδεχόμενο κατά το οποίο το κράτος μέλος
δεν γνωστοποίησε την ενίσχυση, σύμφωνα με το άρθρο
93 παράγραφος 3 της συνθήκης, η Επιτροπή θα κρίνει
ότι η ενίσχυση, σε περίπτωση κατά την οποία η αποζη
μίωση έχει ήδη πληρωθεί, χορηγήθηκε παράνομα και θα
θέσει σε κίνηση τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 93
παράγραφος 2. H Επιτροπή ενδέχεται να εκδώσει προ
σωρινή εντολή αναστολής της ενίσχυσης έως ότου ολο
κληρωθεί η διαδικασία (20). Στο πλαίσιο της διαδι
κασίας, η Επιτροπή μπορεί να προσλάβει, ή να ζητήσει
από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να προσλάβει, ανε
ξάρτητο σύμβουλο για την αξιολόγηση των διαφόρων
προσφορών.

22. Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 επι
τρέπει όσον αφορά εσωτερικά δρομολόγια για τα οποία
έχει παραχωρηθεί αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλ
λευσης με βάση νόμο ή σύμβαση, το δικαίωμα αυτό να
μπορεί να συνεχίσει να ισχύει, υπό ορισμένες προϋποθέ
σεις, μέχρι τη λήξη του ή για τρία έτη, ανάλογα με το
ποια ημερομηνία θα προηγηθεί. Ενδεχόμενες αποζημιώ
σεις που χορηγούνται στους αερομεταφορείς που ωφε
λούνται από τις εν λόγω παραχωρήσεις αποκλειστικών
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μπορεί να συνεπάγονται
στοιχεία ενίσχυσης, ιδιαίτερα εφόσον οι αερομετα
φορείς δεν έχουν επιλεγεί σε δημόσιο διαγωνισμό [όπως
προβλέπεται στην περίπτωση του άρθρου 4 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92]. H Επι
τροπή τονίζει ότι παρόμοιες αποζημιώσεις πρέπει να
(20) Υποθέσεις C-301 /87, Γαλλία κατά Επιτροπής (1990), Συλλογή
της Νομολογίας του Δικαστηρίου, 1-307 " υπόθεση C- 1 42/87,
Βέλγιο κατά Επιτροπής ( 1990), Συλλογή της Νομολογίας του
Δικαστηρίου, 1-959.
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γνωστοποιούνται ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να εξε
τάζει εάν περιλαμβάνουν ή όχι στοιχεία ενίσχυσης.
23 . Αποζημιώσεις για ζημίες που υπέστη ένας αερομεταφο
ρέας o οποίος δεν επιλεχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 θα συνεχίσουν να
αξιολογούνται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων. O αυτός κανόνας ισχύει, επίσης,
όσον αφορά αποζημιώσεις οι οποίες δεν υπολογίζονται
με βάση τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1
στοιχείο η) του κανονισμού.
Αυτό σημαίνει ότι οι αποζημιώσεις για δημόσιες υπη
ρεσίες στα ελληνικά νησιά και τα νησιά του Ατλαντικού
(Αζόρες) (21), οι οποίες, προς το παρόν, εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2408/92, υπόκεινται εντούτοις στα άρθρα 92 και 93 της
συνθήκης και στο άρθρο 61 της συμφωνίας. Κατά την
αξιολόγησή της όσον αφορά τις αποζημιώσεις αυτές, η
Επιτροπή θα επαληθεύσει εάν πράγματι η ενίσχυση
εκτρέπει σημαντικούς όγκους κυκλοφορίας ή εάν επι
τρέπει στους αερομεταφορείς να επιδοτούν έμμεσα τα
δρομολόγια — είτε ενδοκοινοτικά, περιφερειακά ή εσω
τερικά δρομολόγια — στα αποία ανταγωνίζονται με
άλλους κοινοτικούς αερομεταφορείς. Αυτό θα θεωρηθεί
ότι δεν συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία η
αποζημίωση βασίζεται στις δαπάνες και τα έσοδα
(δηλαδή το έλλειμμα) που προκύπτουν από την υπη
ρεσία. Και στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή υπο
γραμμίζει ότι η σχετική αποζημίωση πρέπει να γνωστο
ποιείται.

ΙΙΙ.3 . Ενισχύσεις κοινωνικής φύσεως
24. Το άρθρο 92 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συνθήκης,
και το άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο α) της συμ
φωνίας εξαιρούν τις κοινωνικές ενισχύσεις που παρέ
χονται σε μεμονωμένους καταναλωτές υπό τον όρο ότι
παρόμοιες ενισχύσεις χορηγούνται χωρίς διάκριση όσον
αφορά την προέλευση των σχετικών προϊόντων. H διά
ταξη αυτή, η οποία μέχρι σήμερα σπανίως έχει χρησιμο
ποιηθεί, μπορεί να έχει μια ορισμένη σημασία στην
περίπτωση της άμεσης λειτουργικής επιδότησης των
αεροπορικών δρομολογίων, υπό τον όρο ότι η ενίσχυση
είναι όντως προς όφελος των τελικών καταναλωτών.
H ενίσχυση πρέπει να έχει κοινωνικό χαρακτήρα,
δηλαδή πρέπει, καταρχήν, να καλύπτει ειδικές μόνο
κατηγορίες επιβατών οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα δρο
μολόγιο (π.χ. παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα
χαμηλών εισοδημάτων). Εντούτοις, στην περίπτωση που
το δρομολόγιο συνδέει μειονεκτικές περιφέρειες, κυρίως
νησιά, η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει το σύνολο του
πληθυσμού στην εν λόγω περιφέρεια.

H ενίσχυση πρέπει να χορηγείται χωρίς να γίνεται διά
κριση όσον αφορά την προέλευση των υπηρεσιών,
δηλαδή οποιοιδήποτε και αν είναι οι αερομεταφορείς
του ΕΟΧ οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες. Αυτό
συνεπάγεται, επίσης, την έλλειψη οποιουδήποτε
εμποδίου όσον αφορά την πρόσβαση στο δρομολόγιο
για όλους τους κοινοτικούς αερομεταφορείς.
(21) Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 1994, υπόθεση C 7/93.
Αποζημίωση για το έλλειμμα που υπέστη η ΤΑΡ στα δρομο
λόγια προς τα νησιά του Ατλαντικού, ΕΕ αριθ. C 178 της 30. 6.
1993 .
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IV. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΟΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

25. H συνθήκη καθιερώνει τόσο την αρχή της ουδετερό
τητας όσον αφορά τα συστήματα ιδιοκτησίας (22) όσο
και την αρχή της ισότητας (23) μεταξύ δημοσίων και
ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Υπάρχουν δύο φάσεις όσον αφορά την αξιολόγηση της
Επιτροπής. Για να καθορίσει κατά πόσο πρόκειται για
κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή
του επενδυτή σε οικονομία αγοράς (βλέπε κεφάλαιο
IV. 1 ), αξιολογεί, κατά την πρώτη φάση, τις συνθήκες
της χρηματοοικονομικής συναλλαγής, δεδομένου ότι το
ίδιο και το αυτό μέτρο μπορεί να αποτελέσει ενίσχυση ή
κανονική εμπορική συναλλαγή. Στην περίπτωση κατά
την οποία κρίνει ότι το μέτρο περιέχει στοιχεία
ενίσχυσης, η Επιτροπή, σε ένα δεύτερο στάδιο, ορίζει
εάν η ενίσχυση είναι συμβατή με την κοινή αγορά σύμ
φωνα με τις παρεκκλίσεις του άρθρου 92 παράγραφος 3
της συνθήκης και του άρθρου 61 παράγραφος 3 της συμ
φωνίας (βλέπε κεφάλαιο V).
H Επιτροπή οφείλει να καταλήξει σε αιτιολογημένο
συμπέρασμα όσον αφορά τον χαρακτήρα κρατικής
ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής συναλλαγής. H Επι
τροπή οφείλει να ελέγξει την εγκυρότητα και τη συνε
κτικότητα της χρηματοοικονομικής συναλλαγής και να
εξακριβώσει εάν δικαιολογείται από εμπορικής από
ψεως.

26. Δεν είναι έργο της Επιτροπής να αποδείξει ότι το πρό
γραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το κράτος θα
είναι οικονομικά προσοδοφόρο πέρα από κάθε εύλογη
αμφιβολία προτού αποδεχθεί την ενίσχυση ως κανονική
εμπορική συναλλαγή. H Επιτροπή δεν μπορεί να υποκα
ταστήσει την κρίση του επενδυτή. Πρέπει, όμως, να δια
πιστώσει με εύλογη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα το
οποίο χρηματοδοτείται από το κράτος θα ήταν απο
δεκτό από έναν επενδυτή σε οικονομία αγοράς. Εάν η
συναλλαγή έχει χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν ότι
ένας ιδιοκτήτης δεν θα διακινδύνευε το κεφάλαιό του σε
παρόμοιες συνθήκες, η εν λόγω συναλλαγή θα θεωρηθεί
κρατική ενίσχυση.
Για να αποφασίσει εάν οποιοιδήποτε δημόσιοι πόροι οι
οποίοι χορηγούνται σε μία δημόσια επιχείρηση συνι
(22) Το άρθρο 222 της συνθήκης ορίζει ότι: «H παρούσα συνθήκη
δεν προδικάζει με κανένα τρόπο το καθεστώς της ιδιοκτησίας
στα κράτη μέλη».
(23) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 21 Μαρτίου 1991 ,
υπόθεση 305/89, Ιταλία κατά Επιτροπής (υπόθεση Alfa Romeo),
(1991) Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1603, σκε
πτικό 24, σελίδα 164 Γ Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, 21 Μαρτίου 1991 , υπόθεση 303/88, Ιταλία κατά Επι
τροπής (υπόθεση ENI-Lanerossi), ( 1991) Συλλογή της Νομο
λογίας του Δικαστηρίου 1433, σκεπτικό 20, σ. 1476. «Ανακοί
νωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη συμμε
τοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο επιχειρήσεων», 17 Σεπτεμ
βρίου 1984, Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 9-1984,
σημείο 1 .
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στουν ενίσχυση, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τους παρά
γοντες που εξετάζονται παρακάτω για κάθε είδους
παρέμβαση που καλύπτεται από την παρούσα ανακοί
νωση. Οι συντελεστές αυτοί παρουσιάζονται ως οδηγός
για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη στάση της Επιτροπής
σχετικά με τις διάφορες περιπτώσεις.
Βάσει της αρχής της ουδετερότητας, κατά γενικό
κανόνα, η ενίσχυση θα υπολογίζεται ως η διαφορά
μεταξύ των όρων σύμφωνα με τους οποίους διατίθενται
οι πόροι στην αεροπορική εταιρεία από το κράτος και
των όρων σύμφωνα με τους οποίους ένα ιδιώτης επεν
δυτής κάτω από κανονικές συνθήκες της αγοράς θα
ήταν διατεθειμένος να παράσχει πόρους σε μια συ
γκρίσιμη ιδιωτική επιχείρηση (24).
Εάν η ενίσχυση χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή μέρους
των ζημιών, οποιεσδήποτε πιστώσεις φόρου συνδέονται
με τις ζημίες πρέπει να προστεθούν στο ποσό της
ενίσχυσης. Εάν αυτές οι πιστώσεις φόρου χρησιμοποιη
θούν για την αντιστάθμιση μελλοντικών κερδών ή
εκχωρηθούν ή μεταβιβασθούν σε τρίτους, η εταιρεία
λαμβάνει την ενίσχυση δύο φορές.
IV. 1 . Εισφορές κεφαλαίου
27. Δεν πρόκειται περί κρατικής ενίσχυσης όταν πρόκειται
να αυξηθεί η συμμετοχή του δημοσίου σε μια εταιρεία,
υπό τον όρο ότι η εισφορά κεφαλαίου είναι ανάλογη με
τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν οι δημόσιοι
φορείς και συμβαίνει παράλληλα με τη συνεισφορά σε
κεφάλαιο ενός ιδιώτη μετόχου * η συμμετοχή του ιδιώτη
μετόχου πρέπει να έχει πραγματική οικονομική
σημασία (25).

28. H αρχή του επενδυτή σε οικονομία αγοράς κανονικά
τηρείται στην περίπτωση κατά την οποία η δομή και οι
μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας είναι τέτοιες ώστε
να αναμένεται κανονική απόδοση, με τη μορφή μερι
σμάτων ή ανατίμησης των κεφαλαίων, με αναφορά σε
συγκρίσιμη ιδιωτική επιχείρηση, μέσα σε εύλογο χρο
νικό διάστημα.
H Επιτροπή θα αναλύσει ανάλογα την παρελθούσα,
παρούσα και μελλοντική, εμπορική και χρηματοοικονο
μική κατάσταση της εταιρείας.

Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή κανονικά δεν θα
περιορισθεί στην βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα , της
εταιρείας. H συμπεριφορά του ιδιώτη επενδυτή, προς
την οποία πρέπει να συγκριθεί η παρέμβαση του δημό
σιου επενδυτή, δεν είναι αναγκαστικά εκείνη ενός
(24) Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΟΚ και του
άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημό
σιες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, ΕΕ αριθ. C 307 της
13. 11 . 1993, σ. 7, σημείο 11 .

(25) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 17ης
Σεπτεμβρίου 1984, όπ.π., σημείο 3.2.
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Αριθ. C 350/ 13

β

επενδυτή o οποίος τοποθετεί κεφάλαια αποβλέποντας σε
κατά το μάλλον ή το ήττον βραχυπρόθεσμη αποδοτικό
τητα. Μάλλον, η σύγκριση πρέπει να γίνει προς μια
ιδιωτική επιχείρηση η οποία επιδιώκει διαρθρωτική
πολιτική και καθοδηγείται με γνώμονα προοπτικές
μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας στο πλαίσιο του
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείτα (26).
Μια εταιρεία χαρτοφυλακίου μπορεί να εισφέρει νέο
κεφάλαιο για να εξασφαλίσει την επιβίωση μιας θυγα
τρικής η οποία διέρχεται προσωρινές δυσκολίες, η οποία
όμως μετά από αναδιάρθρωση, που ενδεχομένως είναι
απαραίτητη, μακροπροθέσμως θα γίνει εκ νέου αποδο
τική. Κίνητρα για τις αποφάσεις αυτές μπορεί να είναι
όχι μόνο η δυνατότητα εξασφάλισης κέρδους, αλλά
επίσης και άλλοι συλλογισμοί όπως η διατήρηση του
καλού ονόματος του ομίλου ή o επαναπροσανατολισμός
των δραστηριοτήτων του (27).
Εντούτοις, το κράτος, όπως και κάθε άλλος επενδυτής
σε οικονομία αγοράς, πρέπει να προσδοκά εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος ένα κανονικό ποσοστό
απόδοσης από τα κεφάλαια που επενδύει. Εάν η κανο
νική απόδοση δεν υλοποιείται βραχυπροθέσμως και
είναι απίθανο να υλοποιηθεί μακροπροθέσμως, τότε
μπορεί να υποτεθεί ότι η εταιρεία ενισχύεται και ότι το
κράτος παραιτείται από το όφελος το οποίο θα ανέμενε
ένας επενδυτής σε οικονομία αγοράς από παρόμοια
επένδυση.
Ενας επενδυτής σε οικονομία αγοράς κανονικά θα χρη
ματοδοτήσει μια επιχείρηση έναντι μετοχικού κεφα
λαίου εφόσον η παρούσα αξία (28) αναμενόμενων μελ
λοντικών ταμειακών ροών από το προγραμματιζόμενο
έργο (που θα προκύψουν για τον επενδυτή με τη μορφή
μερισμάτων ή/και κεφαλαιακής αξίας, προσαρμοσμένης
ώστε να λαμβάνεται υπόψη o κίνδυνος) υπερβαίνει τη
νέα επένδυση.
29. Προκειμένου να αναλύσει εάν παρόμοια λογική από
δοση από μια επένδυση μπορεί να αναμένεται εντός
ευλόγου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή θα χρει
ασθεί να εξετάσει τις χρηματοοικονομικές προβολές της
σχετικής αεροπορικής εταιρείας. Εξετάζοντας εάν οι
χρηματοοικονομικές προβολές είναι ρεαλιστικές, η Επι
τροπή μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση της αερο
πορικής εταιρείας όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία :

α) χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Διάφοροι δείκτες
μπορεί να ληφθούν υπόψη, για παράδειγμα :

(26) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 305/89,
Alfa Romeo, οπ.π., σκεπτικό 20 * υπόθεση 303/88, ENI-Lanerossi,
οπ.π., σκεπτικό 22 " «Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των
προγραμμάτων ενίσχυσης υπέρ των κοινοτικών αερομεταφο
ρέων», έγγραφο SEC(92) 431 τελικό, όπ.π., παράρτημα 2, σ. 50.
(27) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 303/88,
ENI-Lanerossi, όπ.π., σκεπτικό 21 · απόφαση της 14ης Σεπτεμ
βρίου 1994, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-278/92, C-279/92
και C-280/92, Ισπανία κατά Επιτροπής (Imepiel), σκεπτικό 25,
δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.
(28) Μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες σύμφωνα με το
οριακό κόστος δανεισμού ή με το κόστος κεφαλαίου της εται
ρείας.

— η δανειακή εξάρτηση (χρέος/κεφάλαιο) και οι
ταμειακές ροές αποτελούν σημαντικούς δείκτες
όσον αφορά την κατάσταση μιας δεδομένης εται
ρείας, καθόσον επιτρέπουν την εκτίμηση της ικα
νότητας της εταιρείας, να χρηματοδοτεί επενδύ
σεις και τρέχουσες επιχειρήσεις με ίδιους
πόρους (29),
— τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα καθαρά
αποτελέσματα μπορεί να αναλυθούν για μια
περίοδο πολλών ετών. Μπορούν να προσδιορι
σθούν οι δείκτες αποδοτικότητας και να εκτιμη
θούν οι τάσεις που προκύπτουν,

— οι μελλοντικές κεφαλαιακές αξίες και οι μελλο
ντικές καταβολές μερισμάτων
6) την οικονομική και τεχνική αποτελεσματικότητα. Οι
δείκτες οι οποίοι μπορεί να ληφθούν υπόψη είναι,
για παράδειγμα, οι ακόλουθοι :
— οι λειτουργικές δαπάνες και η παραγωγικότητα
του εργατικού δυναμικού,

— η ηλικία του στόλου μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό στοιχείο της αξιολόγησης. Εάν η
ηλικία του στόλου μιας αεροπορικής εταιρείας
είναι ανώτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η
αεροπορική εταιρεία θα βρίσκεται σε μειονεκτική
θέση λόγω των σημαντικών επενδύσεων που θα
απαιτούνται για την ανανέωση του στόλου.
Εξάλλου, η κατάσταση αυτή συνήθως οφείλεται
σε έλλειψη επενδύσεων ή σε προηγούμενες ακα
τάλληλες επενδύσεις και θα θεωρηθεί ως αρνη
τικός παράγοντας σύμφωνα με την αρχή του
επενδυτή σε οικονομία αγοράς *
γ) Την εμπορική στρατηγική για τις διάφορες αγορές.

πρέπει να αξιολογηθούν οι τάσεις στις διάφορες
αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία
(παρελθούσα, παρούσα και μελλοντική κατάσταση),
το μερίδιο αγοράς της εταιρείας σε μια επαρκή χρο
νική περίοδο και οι εμπορικές δυνατότητες της εται
ρείας, όπως και να εκτιμηθούν με προσοχή οι προ
βολές.

H Επιτροπή αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που προκύ
πτουν κατά τη διενέργεια των συγκρίσεων μεταξύ επι
χειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη
μέλη και οι οποίες οφείλονται ιδιαίτερα στις διάφορες
λογιστικές πρακτικές ή πρότυπα, ή στη διάρθρωση και
στην οργάνωση των εν λόγω επιχειρήσεων (π.χ.
(29) Υπόθεση 301 /87, Boussac, όπ.π., σκεπτικό 40, σ. 361 .
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σημασία της μεταφοράς εμπορευμάτων). Θα λάβει αυτό
υπόψη κατά την επιλογή των κατάλληλων σημείων ανα
φοράς τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με
δημόσιες επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται.
30. Κατά την εφαρμογή της αρχής του επενδυτή σε οικο
νομία αγοράς, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη το γενικό
οικονομικό περιβάλλον του τομέα των αερομεταφορών.
Ύστερα από μια βραχυχρόνια κρίση, τα αποτελέσματα
εκμετάλλευσης μιας εταιρείας μπορούν να επιδεινωθούν
σημαντικά. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια κανονικών
περιόδων με μακροοικονομική σταθερότητα, o τομέας
των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και πολλοί τομείς
υπηρεσιών, σημείωνε πάντα σημαντική ανάπτυξη. Κατά
συνέπεια, παρά τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε
βραχυχρόνιες περιόδους, μια εταιρεία της οποίας η διάρ
θρωση είναι βασικά υγιής μπορεί να έχει καλές προ
οπτικές για το μέλλον, παρά μια γενική φθίνουσα
πορεία της απόδοσης του κλάδου.
31 . Στην περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ζημίες, οι
απαραίτητες βελτιώσεις και τα μέτρα αναδιάρθρωσης
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αξιολόγηση της
Επιτροπής. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποτελούν ένα
συνεκτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. H Επιτροπή
εκτιμά ιδιαίτερα καταστάσεις στις οποίες τα σχέδια
αναδιάρθρωσης καταρτίζονται από εξωτερικούς και
ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους μετά
από μελέτη. Κατόπιν προτάσεων της επιτροπής σοφών
(βλέπε κεφάλαιο 1.3 παραπάνω) η Επιτροπή μπορεί, εάν
είναι απαραίτητο, να ζητήσει τη συμβουλή ανεξάρτητου
εμπειρογνώμονα σχετικά με την εγκυρότητα του
σχεδίου.
IV.2. Χρηματοδότηση δάνειων

32. H Επιτροπή θα εφαρμόσει την αρχή του επενδυτή σε
οικονομία αγοράς για να εκτιμήσει κατά πόσο το
δάνειο συνήφθη με κανονικούς εμπορικούς όρους και
κατά πόσο παρόμοια δάνεια θα μπορούσαν να εξασφα
λισθούν από μια εμπορική τράπεζα. Όσον αφορά τους
όρους παρομοίων δανείων, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη
ιδιαίτερα τόσο το επιτόκιο το οποίο ορίσθηκε, όσο και
την εξασφάλιση για την κάλυψη του δανείου. H Επι
τροπή θα εξετάσει κατά πόσο η εξασφάλιση που παρέ
χεται επαρκεί για την πλήρη εξόφληση του δανείου σε
περίπτωση παράλειψης πληρωμής και τη χρηματοοικο
νομική κατάσταση της εταιρείας κατά τη στιγμή που
συνάπτεται το δάνειο.

Το στοιχείο της ενίσχυσης ανέρχεται στη διαφορά
μεταξύ του επιτοκίου το οποίο θα κατέβαλλε η αεροπο
ρική εταιρεία σύμφωνα με κανονικές συνθήκες αγοράς
και του επιτοκίου που πράγματι καταβάλλει. Στην
ακραία περίπτωση κατά την οποία χορηγείται δάνειο
χωρίς εξασφάλιση σε μια εταιρεία, η οποία υπό κανο
νικές συνθήκες δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει χρημα
τοδότηση, τότε το δάνειο ισοδυναμεί προς επιχορήγηση
και η Επιτροπή θα το αντιμετωπίσει ανάλογα.
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IV.3 . Εγγυήσεις

33 . Οσον αφορά τις εγγυήσεις, οι κατευθύνσεις αυτές αντι
κατοπτρίζουν πλήρως τη γενική θέση της Επιτροπής. H
Επιτροπή έχει γνωστοποιήσει στα κράτη μέλη τη θέση
της όσον αφορά τις εγγυήσεις δανείων (30). Σύμφωνα με
την επιστολή αυτή, όλες οι εγγυήσεις που παρέχονται
από το κράτος, είτε απευθείας, είτε με τη μεσολάβηση
πιστωτικών ιδρυμάτων που ενεργούν με εξουσιοδότησή
του, υπάγονται στο άρθρο 92 παράγραφος 1 της συν
θήκης ΕΚ. Μόνο όταν η εγγύηση συνεκτιμηθεί κατά το
στάδιο της παροχής της μπορούν να εντοπισθούν όλες
οι στρεβλώσεις ή οι ενδεχόμενες στρεβλώσεις του αντα
γωνισμού. H Επιτροπή θα δεχθεί τις εγγυήσεις μόνον
εφόσον συνδέονται συμβατικά με ειδικούς όρους οι
οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και την υπο
χρεωτική κήρυξη σε πτώχευση της ενισχυόμενης επι
χείρησης ή παρόμοια διαδικασία. Για να γίνει εκτίμηση
του στοιχείου ενίσχυσης που περιλαμβάνεται στην
εγγύηση πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση της οικο
νομικής κατάστασης του δανειολήπτη (βλέπε κεφάλαιο
IV. 1 ). Το στοιχείο ενίσχυσης της εγγύησης θα είναι η
διαφορά μεταξύ του επιτοκίου που θα κατέβαλλε o
δανειζόμενος στην ελεύθερη αγορά και του επιτοκίου
που πράγματι κατέβαλε λόγω της εγγύησης, αφαιρου
μένου κάθε ασφαλίστρου που καταβλήθηκε για την
εγγύηση. Εάν κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, λαμβά
νοντας υπόψη τη δυσχερή χρηματοοικονομική κατά
σταση της αεροπορικής εταιρείας, δεν θα ήταν διατεθει
μένο να δανείσει χρήματα χωρίς εγγύηση δημοσίου,
τότε όλο το ποσό του δανείου ισοδυναμεί με
ενίσχυση (31).
34. Οι δημόσιες επιχειρήσεις το καταστατικό των οποίων
δεν τους επιτρέπει να κηρυχθούν σε πτώχευση στην
ουσία λαμβάνουν μονίμως ενίσχυση που ισοδυναμεί με
εγγύηση όταν το καταστατικό αυτό δίνει τη δυνατότητα
στις εν λόγω επιχειρήσεις να λαμβάνουν δάνεια με ευ
νοϊκότερους όρους από ό,τι μια συνήθης επιχείρηση (32).
Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή κρίνει ότι όταν μια
δημόσια αρχή αποκτά μερίδιο σε μια εταιρεία η οποία
αντιμετωπίζει δυσκολίες, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία, να ευθύνεται απεριόριστα αντί
να φέρει την κανονική περιορισμένη ευθύνη, αυτό ισο
δυναμεί με την παροχή απεριόριστης εγγύησης, γεγονός
το οποίο διατηρεί τεχνητά την επιχείρηση σε λει
τουργία. Συνεπώς, η κατάσταση αυτή θεωρείται ως
ενίσχυση (33).

(30) Επιστολή προς όλα τα κράτη μέλη της 5ης Απριλίου 1989, όπως
τροποποιήθηκε με επιστολή της 12ης Οκτωβρίου 1989.
(31) Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1994, υπόθεση
C 94/04, Ολυμπιακή Αεροπορία, ΕΕ αριθ. L 273, 25. 10. 1994,
σ. 22.

(32) Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΟΚ και του
άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημό
σιες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, όπ.π., σημείο 38.1 .
(33) Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΚ και του
άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημό
σιες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, όπ.π., σημείο 38.2.
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V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ γ) ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ α) ΚΑΙ γ) ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

35 . Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στο κεφάλαιο II. 1 , στις
περιπτώσεις που θεωρεί ότι τα μέτρα έχουν στοιχείο
ενίσχυσης, η Επιτροπή ορίζει εάν οποιεσδήποτε από τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 92 παρά
γραφος 3 της συνθήκης θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν
προκειμένου να εξαιρεθεί η ενίσχυση .

V. 1 . Περιφερειακές ενισχύσεις συμφωνά με το άρθρο 92
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συνθήκης και το
άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συμ
φωνίας

36. H Επιτροπή αναφέρει τις κατευθύνσεις της για την αξιο
λόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων κυρίως στην
ανακοίνωση του 1988 η οποία αφορά τις αερομετα
φορές (34).
Περιφερειακή ενίσχυση για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
την έδρα τους σε μια μειονεκτική περιφέρεια αποτελεί
την κανονική περίπτωση στην οποία αναφέρεται η
παραπάνω ανακοίνωση. Σύμφωνα με το άρθρο 92 παρά
γραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συνθήκης και το άρθρο
61 πάραγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συμφωνίας,
μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση για ενισχύσεις στις επεν
δύσεις εταιρειών οι οποίες επενδύουν σε ορισμένες μειο
νεκτικές περιφέρειες (π.χ. ανέγερση υποστέγου σε υπο
στηριζόμενη περιφέρεια). Δεν μπορεί να γίνει επίκληση
των άρθρων 93 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης
και του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμ
φωνίας για να χορηγηθεί οποιαδήποτε εξαίρεση σε λει
τουργικές ενισχύσεις, ενώ το στοιχείο α) μπορεί να χρη
σιμοποιηθεί για τη χορήγηση εξαιρέσεων υπέρ εται
ρειών οι οποίες έχουν την έδρα τους ή έχουν επενδύσει
στις επιλέξιμες περιφέρειες προκειμένου να αντισταθμ
ίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Εντούτοις πρέπει να
σημειωθεί ότι, καταρχήν, δεν μπορεί να γίνει επίκληση
του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης
και του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συμ
φωνίας για να εξαιρεθούν λειτουργικές ενισχύσεις στον
τομέα των μεταφορών (σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως,
για παράδειγμα, την αποζημίωση για υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας στα προτογαλικά νησιά,
οι οποίες, προς το παρόν, δεν καλύπτονται από την
τρίτη δέσμη, η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα
εν λόγω άρθρα για να εξαιρέσει λειτουργικές περιφερει
ακές ενισχύσεις * άλλες μορφές λειτουργικής επιδότησης
καλύπτονται, επίσης, στο κεφάλαιο III, παραπάνω).

H επιλεξιμότητα των περιφερειών για περιφερειακή
ενίσχυση γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο και τις αρχές
που έχουν θεσπισθεί σαφώς από την Επιτροπή. Στην
ανακοίνωση του 1988, η Επιτροπή προσδιόρισε τις επι
(34) Ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 1988, ΕΕ αριθ.
C 212 της 12. 8. 1988, σ. 2, όπως τροποποιήθηκε από την
ανακοίνωση της 4ης Ιουλίου 1990, ΕΕ αριθ. C 163 της 4. 7 . 1990,
σ. 6.
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λέξιμες γεωγραφικες περιφέρειες συμφωνά με το επίπεδο
εισοδήματος ανά κάτοικο και το επίπεδο ανεργίας. Σε
συνάρτηση με την ταξινόμηση αυτή, εφαρμόζεται μια
οροφή μεταξύ 0 και 75 °/ο στο καθαρό ισοδύναμο επιχο
ρήγησης της ενίσχυσης στην επένδυση.

V.2. Εξαιρέσεις για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών
δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος
στοιχείο γ)
37. Εάν κατά την εκτίμηση των προγραμμάτων αναδιάρ
θρωσης κεφαλαίου, σύμφωνα με την αρχή του επενδυτή
σε οικονομία αγοράς, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέ
ρασμα ότι υπάρχει στοιχείο ενίσχυσης, θα εκτιμήσει,
ιδιαίτερα, εάν η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή
με την κοινή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρά
γραφος 3 στοιχείο γ).

Το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) το οποίο προ
βλέπει ότι η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβά
ζεται με την κοινή αγορά εάν προωθεί την ανάπτυξη
ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον όσον αφορά την αξιολόγηση των σχετικών
ενισχύσεων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η Επιτροπή
μπορεί να θεωρήσει μια ενίσχυση για αναδιάρθρωση ως
συμβατή με την κοινή αγορά, εφόσον πληροί την προϋ
πόθεση ότι η ενίσχυση δεν αλλοιώνει τους όρους των
συναλλαγών κατά τρόπο o οποίος αντίκειται προς το
κοινό συμφέρον (35). Υπό το φως της τελευταίας αυτής
προϋπόθεσης, η οποία πρέπει να ερμηνευθεί στο πλαίσιο
του κλάδου των αεροπορικών μεταφορών, η Επιτροπή
πρέπει να προσδιορίσει τους όρους (36) που συνήθως
πρέπει να πληρούνται ώστε να καταστεί δυνατή η χορή
γηση εξαίρεσης.
38. H Επιτροπή, στο πνεύμα των συστάσεων της επιτροπής
σοφών (βλέπε κεφάλαιο 1.3 , παραπάνω), θα συνεχίσει
την πολιτική της να επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιπτώ
σεις, κρατική ενίσχυση σε σχέση με ένα πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και, ιδιαίτερα, εάν η ενίσχυση χορη
γείται, τουλάχιστον εν μέρει, για κοινωνικούς σκοπούς
προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή του εργα
τικού δυναμικού σε ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγι

κότητας (π.χ., προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης).
Εντούτοις, η έγκριση της Επιτροπής χορηγείται με την
επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων :

1 . H ενίσχυση πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός γενικού
προγράμματος αναδιάρθρωσης (37), το οποίο πρέπει
(35) Υπόθεση 730/79, Philip Morris Holland, (1980), Συλλογή της
Νομολογίας του δικαστηρίου 2671 , σ. 2691 έως 2692, σκεπτικά
22-26 " υπόθεση 323/82, Intermills, οπ.π., σκεπτικό 39, σ. 3832 *
υπόθεση 301 /87, Boussac, οπ.π. σκεπτικό 50, σ. 364.

(36) Όγδοη έκθεση σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού, σημείο
176.

(37) Βλέπε : υποθέσεις 296 και 318/82, Leeuwarder, οπ.π., σκεπτικό
26, σ. 825 " υπόθεση 305/89, Alfa Romeo, οπ.π., σκεπτικό 22 "
υπόθεση 303/88, ENI-Lanerossi, οπ.π., σκεπτικό 2 Γ υπόθεση
323/82, Intermills, οπ.π., σκεπτικό 39, σ. 3832 " απόφαση της
Επιτροπής 21 /91 , Sabena, όπ.π.
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να εγκριθεί από την Επιτροπή, για την αποκατά
σταση της υγείας της αεροπορικής εταιρείας έτσι
ώστε να αναμένεται, εντός ευλόγου χρονικού διαστή
ματος, ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει κατά τρόπο
βιώσιμο κατά κανόνα χωρίς περαιτέρω ενίσχυση.
Έτσι, η ενίσχυση πρέπει να είναι περιορισμένης διάρ

3 . Εάν η αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής βιω
σιμότητας ή/και η κατάσταση της αγοράς απαιτούν
μείωση της μεταφορικής ικανότητας (40), αυτή πρέπει
να περιληφθεί στο πρόγραμμα.

κειας.

4. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα των
αερομεταφορών επηρεάζουν τους όρους των συναλ
λαγών μεταξύ των κρατών μελών. Για να αποφευχθεί
το ενδεχόμενο η ενίσχυση να επηρεάσει τον ανταγω

Κατά την αξιολόγηση προγράμματος, η Επιτροπή θα
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση και στις προ
βολές της αγοράς για τις εξελίξεις στα διάφορα τμή
ματα της αγοράς, τις προγραμματιζόμενες μειώσεις
κόστους, κατάργηση μη επικερδών δρομολογίων, τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγω
γικότητας, την αναμενόμενη χρηματοοικονομική
ανάπτυξη της εταιρείας, τα αναμενόμενα ποσοστά
απόδοσης, κερδών, μερισμάτων κ.λπ.

2. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο με την
έννοια ότι δεν θα απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση για
όλη τη διάρκεια του προγράμματος και ότι δεδο
μένου του στόχου του προγράμματος να καταστεί εκ
νέου αποδοτική η εταιρεία, δεν προβλέπεται
ενίσχυση και πιθανόν να μην απαιτείται ενίσχυση
στο μέλλον. Συνήθως, η Επιτροπή απαιτεί γραπτή
εγγύηση από την κυβέρνηση ότι η παρούσα ενίσχυση
θα αποτελέσει την τελευταία ροή ρευστότητας από
τους δημόσιους πόρους ή την τελευταία ενίσχυση,
υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το κοινοτικό
δίκαιο (38).

Ως εκ τούτου η ενίσχυση για την αναδιάρθρωση θα
χρειασθεί να χορηγηθεί μόνον μία φορά. H Επιτροπή
είναι υποχρεωμένη, και στο μέλλον, να αξιολογεί
οποιαδήποτε ενίσχυση και τη συμβατότητά της με
την κοινή αγορά. Όπως προαναφέρεται, για να αξιο
λογήσει μια δεύτερη αίτηση για κρατική ενίσχυση, η
Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα σχετικά
στοιχεία, συν τοις άλλοις και το γεγονός ότι η
εταιρεία έχει ήδη λάβει κρατική ενίσχυση. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή δεν θα επιτρέψει τη χορήγηση
περαιτέρω ενίσχυσης, πλην εξαιρετικών περιστάσεων,
απρόβλεπτων και εξωτερικών από την εταιρεία (39).

Εξάλλου, η ολοκλήρωση της κοινής αγοράς αεροπο
ρικών μεταφορών το 1997 θα αυξήσει σημαντικά τον
ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να επι
τρέψει ενισχύσεις για αναδιάρθρωση, πλην πολύ
εξαιρετικών περιπτώσεων και υπό πολύ αυστηρούς
όρους.

νισμό σε απαράδεκτο βαθμό, οι δυσκολίες της αερο

πορικής εταιρείας που ενισχύεται δεν πρέπει να μετα
βιβασθούν στις ανταγωνίστριες εταιρείες. Κατά συνέ
πεια, το πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με
κρατική ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί ότι «δεν αντί
κειται στο κοινό συμφέρον» [άρθρο 92 παράγραφος 3
στοιχείο γ)] μόνον εφόσον δεν είναι επεκτατικό αυτό σημαίνει ότι στόχος του δεν πρέπει να είναι η
αύξηση της μεταφορικής ικανότητας και της προ
σφοράς της ενεχόμενης αεροπορικής εταιρείας εις
βάρος των άμεσων ευρωπαϊκών ανταγωνιστριών
εταιρειών. Εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα δεν
πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση η οποία να υπερβαίνει
την ανάπτυξη της αγοράς, όσον αφορά τον αριθμό
των αεροσκαφών ή τη μεταφορική ικανότητα
(θέσεις) που προσφέρονται στις σχετικές αγορές. Στο
πλαίσιο αυτό, η γεωγραφική αγορά η οποία πρέπει
να ληφθεί υπόψη μπορεί να είναι το σύνολο του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή συγκεκριμένες
περιφερειακές αγορές που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα
από ανταγωνισμό (41).
5 . Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση δεν πρέπει να επεμ
βαίνει στη διαχείριση της εταιρείας για λόγους
άλλους από εκείνους που προκύπτουν από τα δικαιώ
ματα ιδιοκτησίας της και θα πρέπει να επιτρέπει τη
διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με τις εμπορικές
αρχές. H Επιτροπή, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να
ζητήσει το καταστατικό της εταιρείας να βασίζεται
στο ιδιωτικό εμπορικό δίκαιο (42).

6. H ενίσχυση πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για τους στόχους του προγράμματος αναδιάρθρωσης
και δεν πρέπει να είναι δυσανάλογο προς τις ανάγκες
του. Κατά το διάστημα της αναδιάρθρωσης η
εταιρεία πρέπει να μην αποκτήσει μετοχές σε άλλους
αερομεταφορείς (43).

7. Οι όροι χορήγησης μιας ενίσχυσης η οποία έρχεται
σε σύγκρουση με ειδικές διατάξεις της συνθήκης,
εκτός των διατάξεων των άρθρων 92 και 93,

(40) Υπόθεση 305/89, Alfa Romeo, οπ.π., σκεπτικό 22 ' υπόθεση
323/82, Intermills, οπ.π., σκεπτικό 36, σ. 3832 * συνεκδικαζό
μενες 296 και 318/82, Leeuwarder, οπ.π., σκεπτικό 26, σ. 825 .

(41) Απόφαση της Επιτροπής, υπόθεση C 34/94 Aer Ligus, οπ.π.
(42) Απόφαση της Επιτροπής, υπόθεση C 21 /91 , ex Ν204/91 , Sabena,
(38) Απόφαση της Επιτροπής, υπόθεση C 23/94, Air France, όπ.π.
(39) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση C-261 /89,
Comsal, σκεπτικά 20-21 , όπ.π.

οπ.π .

(43) Απόφαση της Επιτροπής, υπόθεση C 23/94, Air France, ΕΕ αριθ.
L 254 της 30. 9. 1994.
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μπορεί να είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τον
στόχο της ενίσχυσης σε βαθμό που να μην είναι
δυνατό να εξετασθούν κατά τρόπο απομονωμένο (44).
H ενίσχυση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για συμπε
ριφορά ή σκοπούς που αντίκεινται στους κανόνες
περί ανταγωνισμού (π.χ., παραβίαση των κανόνων
της συνθήκης), ούτε να επιζήμια όσον αφορά την
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ελευθέρωσης του
τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Περιοριστική
εφαρμογή των ελευθεριών τις οποίες εγγυάται η
τρίτη δέσμη θα μπορούσε να δημιουργήσει ή να
αυξήσει σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού
που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν ακόμα περισ
σότερο τις δυσμενείς επιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης
όσον αφορά τον ανταγωνισμό.
8. Οποιαδήποτε ενίσχυση του είδους αυτού πρέπει να
είναι διαρθρωμένη κατά τρόπο ώστε να είναι δια
φανής και να μπορεί να αποτελεί αντικείμενο
ελέγχου.
39. Οπως αναφέρεται παραπάνω (βλέπε κεφάλαιο 1.3), η
Επιτροπή δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη σύσταση της
επιτροπής σοφών ότι η αναδιάρθρωση πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση. Αυτό θα ερχόταν σε
αντίθεση με το άρθρο 222 της συνθήκης ΕΚ, το οποίο
είναι ουδέτερο όσον αφορά την ιδιοκτησία. Εντούτοις, η
συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου επιχειρηματικού κιν
δύνου θα ληφθεί υπόψη (βλέπε, επίσης, κεφάλαιο VII
παρακάτω).

40. H Επιτροπή θα επαληθεύσει τον τρόπο υλοποίησης του
προγράμματος αναδιάρθρωσης το οποίο χρηματοδο
τείται με τη βοήθεια κρατικής ενίσχυσης. Ιδιαίτερα, θα
ελέγξει εάν τηρούνται οι υποχρεώσεις και πληρούνται οι
όροι που αποτελούν τμήμα της έγκρισης της Επιτροπής.
H επαλήθευσή τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν η
ενίσχυση καταβάλλεται σε δόσεις. Κανονικά, η Επι
τροπή θα απαιτήσει να υποβάλλεται έκθεση προόδου σε
τακτικά διαστήματα και οπωσδήποτε αρκετό χρόνο
πριν από τις επόμενες πληρωμές ώστε να μπορεί η Επι
τροπή να διατυπώνει τα σχόλιά της. Για την επαλή
θευση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή
εξωτερικών συμβούλων.

41 . Με την δημιουργία της κοινής αγοράς αεροπορικών
μεταφορών, από 1ης Ιανουαρίου 1993, οι αρνητικές
συνέπειες των κρατικών ενισχύσεων μπορούν να στρε
βλώσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό στον τομέα των
αεροπορικών μεταφορών του ΕΟΧ σε μεγαλύτερο
βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Με την εφαρμογή των
κριτηρίων που αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή επι
διώκει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα
στρεβλωτικά αυτά αποτελέσματα αναγνωρίζοντας,
παράλληλα, ότι μπορεί να χρειασθεί οι αερομεταφορείς
κρατικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα, να καταστούν ανταγω
νιστικοί με τη βοήθεια προγραμμάτων αναδιάρθρωσης
(44) Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση C-225/91 ,
Matra κατά Επιτροπής, σκεπτικό 41 .
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τα οποία ενισχύονται από το κράτος. Εντούτοις, η στα
διακή κατάργηση των ενισχύσεων για την αναδιάρ
θρωση, μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητη για να δημι
ουργηθεί ένα δίκαιο περιβάλλον για τον ανταγωνισμό
στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. H ολοκλή
ρωση της κοινής αγοράς αεροπορικών μεταφορών, το
1997 θα αυξήσει σημαντικά τον ανταγωνισμό εντός της
κοινής αγοράς. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν
θα είναι σε θέση να επιτρέψει ενισχύσεις για αναδιάρ
θρωση, πλην πολύ εξαιρετικών περιπτώσεων και υπό
πολύ αυστηρούς όρους.

42. Οσον αφορά την ενίσχυση διάσωσης, οι κατευθύνσεις
αυτές ακολουθούν τη γενική πολιτική της Επιτροπής (45).
H ενίσχυση διάσωσης σε αεροπορικές εταιρείες μπορεί
να δικαιολογηθεί για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού
προγράμματος αναδιάρθρωσης στο βαθμό που το πρό
γραμμα είναι αποδεκτό σύμφωνα με τις παρούσες
κατευθύνσεις.

VI. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 92 ΚΑΙ 93
ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΟΧ

43 . Καθώς η συνθήκη ΕΚ είναι ουδέτερη όσον αφορά τη
δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία των εταιρειών, τα κράτη
μέλη είναι ελεύθερα να πωλούν τις μετοχές που κατέ
χουν στις δημόσιες εταιρείες. Εντούτοις, εάν η πώληση
ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, η Επιτροπή μπορεί
να επέμβει στη διαδικασία.

Ύστερα από έναν αριθμό αποφάσεων στον τομέα των
κρατικών ενισχύσεων και ιδιωτικοποιήσεων, η Επιτροπή
ανέπτυξε τις αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται, για να
εξακριβωθεί εάν συντρέχει περίπτωση ενίσχυσης, όταν
το δημόσιο με την ιδιότητα του μετόχου διαθέτει τις
μετοχές του. Οι όροι είναι οι ακόλουθοι :

1 . H ενίσχυση αποκλείεται και, κατά συνέπεια, δεν απι
τείται γνωστοποίηση εάν, κατά την ιδιωτικοποίηση,
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι :

— η διάθεση γίνεται διαμέσου μιας άνευ όρων πρό
σκλησης για την υποβολή προσφορών βάσει δια
φανών όρων που δεν δημιουργούν διακρίσεις

— η επιχείρηση θα πωληθεί στον πλειοδότη

(45) Κοινοτικές κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση εταιρειών που αντιμετω
πίζουν δυσκολίες (ειδοποίηση προς τα κράτη μέλη της 27ης
Ιουλίου 1994, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη).

Αριθ. C 350/ 18
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— τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν επαρκή χρόνο
για να προετοιμάσουν την προσφορά τους και
λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα
τους επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν σωστή
αξιολόγηση.

2. Εξάλλου, οι ακόλουθες πωλήσεις υπόκεινται στις
απαιτήσεις έγκαιρης ενημέρωσης του άρθρου 93
παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ γιατί υπάρχει τεκ
μήριο ότι μπορεί να ενέχουν ενίσχυση :
— όλες οι πωλήσεις διαμέσου περιοριστικών πρα
κτικών ή οι πωλήσεις οι οποίες λαμβάνουν τη
μορφή άμεσης εμπορικής πώλησης,
— όλες οι πωλήσεις των οποίων προγρείται ακύρωση
όλων των οφειλών από το δημόσιο, τις δημόσιες
επιχειρήσεις ή άλλους δημόσιους φορείς,
— όλες οι πωλήσεις των οποίων προηγείται μετα
τροπή του χρέους σε κεφάλαιο ή αναδιάρθρωση
του κεφαλαίου,
— όλες οι πωλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε
συνθήκες οι οποίες δεν θα ήταν αποδεκτές για
μια συναλλαγή μεταξύ επενδυτών υπό συνθήκες
οικονομίας αγοράς.

Οι εταιρείες οι οποίες πωλούνται σύμφωνα με τους
όρους της δεύτερης περίπτωσης παραπάνω πρέπει να
αξιολογούνται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα o
οποίος πρέπει να υποδεικνύει, υπό κανονικές συνθήκες,
μια αξία για μια επιχείρηση σε διαρκή λειτουργία όσον
αφορά την εταιρεία και, εφόσον η Επιτροπή κρίνει απα
ραίτητο, μία αξία ρευστοποίησης. Μια έκθεση, η οποία
να ορίζει την αξία, ή τις αξίες, πώλησης και το προϊόν
της πώλησης, πρέπει να παρασχεθεί στην Επιτροπή ώστε
να μπορέσει να προσδιορίσει το πραγματικό ποσό της
ενίσχυσης.

10. 12. 94

VII. ΕΚΣΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ! ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

44. H εκχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για δραστη
ριότητες οι οποίες είναι βοηθητικές των αεροπορικών
μεταφορών μπορεί να συνεπάγεται σημαντικά χρηματο
οικονομικά πλεονεκτήματα για τον αποκλειστικό
δικαιοδόχο. Το κράτος ή ένας φορέας στον οποίο έχει
ανατεθεί η εκμετάλλευση μιας υποδομής αεροδρομίου
μπορεί να εκχωρήσει ένα παρόμοιο αποκλειστικό
δικαίωμα σε μια εταιρεία σε τιμή κατώτερη της πραγμα
τικής αγοραίας αξίας της εκχώρησης. Κατά την πε
ρίπτωση στην οποία o δικαιοδόχος δεν πληρώνει
ενοίκιο για την αποκλειστικότητα ή πληρώνει ενοίκιο
χαμηλότερο από την τιμή την οποία o δικαιοπάροχος
θα μπορούσε να ζητήσει σύμφωνα με κανονικές εμπο
ρικές συνθήκες, τότε ενέχεται ένα στοιχείο ενίσχυσης.
45. Οι βοηθητικές δραστηριότητες αναφορικά με τις οποίες
η εκχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων μπορεί να
καταλήξει σε ενισχύσεις υπέρ των αερομεταφορέων
είναι, κυρίως, οι δραστηριότητες που συνδέονται με τα
καταστήματα πώλησης αφορολογήτων ειδών. Στην απο
γραφή των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των αερο
πορικών μεταφορών (47) η Επιτροπή τόνισε ότι πολλές
εκχωρήσεις καταστημάτων πώλησης αφορολογήτων
ειδών έγιναν από τα κράτη μέλη προς τους εθνικούς
αερομεταφορείς τους, κυρίως με αποφάσεις διακτριτικής
ευχέρειας χωρίς να τηρούνται διαφανείς διαδικασίες
υποβολής προσφορών. Σε αυτόν το βοηθητικό τομέα
των αεροπορικών μεταφορών, δεν υφίσταται επί του
παρόντος κοινοτική νομοθεσία για την εναρμόνιση των
διαδικασιών ανάθεσης των εκχωρήσεων ή για το
άνοιγμα του τομέα στον ανταγωνισμό. O αποκλειστικός
δικαιοδόχος μπορεί, κατά συνέπεια, να πραγματοποιεί
μονοπωλιακά κέρδη.
Υπό το φως των παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι, σε
γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν στοιχεία ενίσχυσης στην
περίπτωση κατά την οποία o δικαιοδόχος επιλέγεται
υπό συνθήκες οι οποίες θα ήταν αποδεκτές σε έναν
κανονικό δικαιοπάροχο o οποίος λειτουργεί υπό κανο
νικές συνθήκες οικονομίας αγοράς.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η πώληση μετοχών
εταιρειών οι οποίες ιδιωτικοποιούνται πρέπει να πραγ
ματοποιηθεί με βάση μια διαδικασία η οποία δεν
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την ελευθερία εγκατά
στασης φυσικών ή νομικών προσώπων και την ελεύθερη
διακίνηση του κεφαλαίου.

Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα,
όταν o πλειοδότης είναι αναξιόπιστος ή όταν το αξιό
χρεό του είναι επισφαλές, η Επιτροπή μπορεί να κατα
νοήσει την αποδοχή μιας χαμηλότερης προσφοράς από
πλευράς κράτους.

H Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει ως συμβατή μια
ενίσχυση η οποία προέρχεται από ιδιωτικοποίηση σύμ
φωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 92
παράγραφος 3 της συνθήκης και το άρθρο 61 παρά
γραφος 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (46).

Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι πολύ δύσκολες
από τεχνικές απόψεως και κατά συνέπεια, θα ήταν σκό
πιμο να υπάρξει μια ανεξάρτητη μελέτη. Για τον σκοπό
αυτό, η Επιτροπή, θέτοντας σε κίνηση τη διαδικασία
του άρθρου 93 παράγραφος 2, μπορεί να ζητήσει από το
ενεχόμενο κράτος μέλος να ορίσει έναν ανεξάρτητο
εμπειρογνώμονα ή να ζητήσει η ίδια τη γνώμη ανεξάρ
τητων εμπειρογνωμόνων.

(46) Απόφαση της Επιτροπής αριθ. 92/329/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου
1990, υπόθεση IOR-Finalp, ΕΕ αριθ. L 183 της 3. 7. 1992.

(47) Εγγραφο SEC(92) 431 τελικό, οπ.π., σσ. 12, 33, 35 και 36.
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46. H Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης κοινών
κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο στον τομέα των υπηρε
σιών εδάφους και τελών αεροδρομίου. Οποιαδήποτε
κατάχρηση ή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού
στους τομείς αυτούς θα υπάγεται στις σχετικές διατά
ξεις της συνθήκης, και ιδιαίτερα των άρθρων 85 έως 90.

VIII. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

VIII. 1 . Έλλειψη διαφάνειας

VIII.2. Οδηγίες

περί

Αριθ. C 350/ 19

διαφάναειας

8Θ/723/ΕΟΚ

και

85/413/ΕΟΚ

48. Για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής εισαγωγής
διακρίσεων και της μη διακριτικής μεταχείρισης, η Επι
τροπή εξέδωσε το 1980, με βάση το άρθρο 90 παρά
γραφος 3 της συνθήκης, οδηγία σχετικά με τη διαφάνεια
των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ κρατών
μελών και δημοσίων επιχειρήσεων (49) η οποία τροποποι
ήθηκε από την οδηγία 85/413/ΕΟΚ (50) η οποία περι
λαμβάνει, μεταξύ άλλων τομέων, τον τομέα των μετα
φορών o οποίος προηγουμένως εξαιρείτο.

47. H έκθεση της Επιτροπής αναφορικά με τις κρατικές ενι
σχύσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών το
1991 /92 (48) δείχνει σαφώς ότι υπάρχει ανάγκη τόσο για
μεγαλύτερη διαφάνεια, όσο και για εξονυχιστικό έλεγχο
σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων :

H οδηγία επιβάλλει στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη
διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών ροών του δημοσίου
προς τις δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τη διαφάνεια
της χρησιμοποίησης των ροών αυτών.

— σε πολλές περιπτώσεις, γνωστοποιήθηκαν μόνον
εισφορές κεφαλαίου και όχι άλλες μορφές δημοσίων
πόρων ή προγραμμάτων ενίσχυσης και επομένως,
εξετάσθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών
ενισχύσεων

Μολονότι η εν λογω διαφανεια ισχύει για όλες τις
δημόσιες χρηματοπιστωτικές ροές, τα στοιχεία του
κατάλογου που ακολουθεί εμπίπτουν ιδιαίτερα στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας :

— πολλά προγράμματα εγγύησης διαφορετικής μορφής
δεν γνωστοποιήθηκαν ή δεν γνωστοποιήθηκαν με
την ακρίβεια που είχε ζητήσει η Επιτροπή. H Επι
τροπή υποχρεώθηκε να ζητήσει συμπληρωματικές
πληροφορίες ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνθήκες και
τις λεπτομέρειες παρομοίων εγγυήσεων και καταλό
γους των συναλλαγών σχετικά με τις οποίες παρό
μοιες εγγυήσεις είχαν ήδη χορηγηθεί κατά τα
τελευταία έτη ·

— o συμψηφισμός των ζημιών λειτουργίας,

— αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις χρηματοοικονο
μικής αποζημίωσης από τα κράτη μέλη για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας με
διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης
των ναύλων η οποία χρηματοδοτήθηκε από το
δημόσιο προϋπολογισμό, της αποζημίωσης για
ζημίες εκμετάλλευσης εταιρειών που προσφέρουν
παρόμοιες υπηρεσίες και των επιδοτήσεων σε αερο
δρόμια τα οποία βρίσκονται σε απομακρυσμένες
περιφέρεις. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, η
έλλειψη πληροφόρησης εμπόδισε την Επιτροπή να
εκτιμήσει την κατάσταση και ζητήθηκε συμπληρω
ματική πληροφόρηση σχετικά με το θέμα, για παρά
δειγμα, επακριβής ανάλυση των επιδοτούμενων δρο
μολογίων, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων
κυκλοφορίας και λεπτομερειών σχετικά με τους υφι
στάμενους ανταγωνιστές.

(48) Εγγραφο SEC(92) 431 τελικό, οπ.π.

— οι εισφορές κεφαλαίου,

— οι μη επιστρεπτέες εισφορές ή τα δάνεια με ευνο
ϊκούς όρους,

— η χορήγηση οικονομικών ευεργετημάτων δια παραι
τήσεως του δικαιώματος επί των κερδών ή δια της
μη αναζητήσεως οφειλομένων ποσών,

— η παραίτηση από τον κανονικό προσπορισμό από
δοσης από τους δεσμευμένους δημόσιους πόρους,

— η αντιστάθμιση για οικονομικές επιβαρύνσεις που
επέβαλε το δημόσιο.

Συμφωνά με το άρθρο 1 της οδηγίας, όχι μόνον όλες οι
χρηματοπιστωτικές ροές από τις δημόσιες αρχές προς
τις δημόσιες επιχειρήσεις κρίνονται ότι εμπίπτουν στο
H Οδηγία 80/723, ( 1980), ΕΕ αριθ. L 195 της 29. 7. 1980, σ. 35.
(50) ( 1985) ΕΕ αριθ. L 229 της 28. 8. 1985, σ. 20.

Αριθ. C 350/20
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πεδίο της οδηγίας περί διαφάνειας, αλλά, επίσης, και οι
δημόσιοι πόροι οι οποίοι διατέθηκαν από τις δημόσιες
αρχές έμμεσα από δημόσιες επιχειρήσεις ή χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα.
49. Το άρθρο 5 της οδηγίας περί διαφάνειας υποχρεώνει,
μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη να παρέχουν τις πληρο
φορίες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της διαφά
νειας στις περιπτώσεις που η Επιτροπή κρίνει αυτό απα
ραίτητο. H Επιτροπή ενεργεί αναλόγως.

H Επιτροπή μπορεί να εξετάσει εάν είναι σκόπιμο να
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
93/84/ΕΟΚ (51), η οποία τροποποιεί την οδηγία 80/723,
ώστε να καλύψει και τις αεροπορικές μεταφορές.
IX. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

50. Για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η
Επιτροπή αποφάσισε να εξαγγείλει στην παρούσα ανα
κοίνωση μια διαδικασία ταχείας έγκρισης για προγράμ
ματα περιορισμένης ενίσχυσης στον τομέα των αεροπο
ρικών μεταφορών (52).
H Επιτροπή, θα εφαρμόσει μια πιο γρήγορη διοικητική
διαδικασία έγκρισης για νέα προγράμματα ή για τροπο
ποιήσεις υφισταμένων προγραμμάτων τα οποία γνωστο
ποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΚ, εάν :
— το ποσό της ενίσχυσης που δίδεται στον ίδιο
δικαιούχο δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο Ecu σε
μια τριετή περίοδο

(51) Οδηγία της Επιτροπής 93/84/ΕΟΚ της 30ης Σεπτεμβρίου 1993

για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/Ε0Κ περί της διαφά
νειας των οκονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και
των δημοσίων επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. L 254 της 12. 10. 1993,
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— η ενίσχυση συνδέεται με συγκεκριμένους επενδυτι
κούς στόχους. Αποκλείονται ενισχύσεις εκμετάλ
λευσης.

H Επιτροπή δεν προτίθεται να περιορίσει την εφαρμογή
αυτής της διαδικασίας ταχείας έγκρισης στις μικρομε
σαίες επιχειρήσεις ("). Οι αερομεταφορείς, έστω και αν
είναι σχετικά μικροί, δεν πληρούν τα κριτήρια που
έχουν καθοριστεί για τις MME.

H οροφή του 1 εκατομμυρίου Ecu λαμβάνει υπόψη τα
χαρακτηριστικά του κλάδου των αεροπορικών μετα
φορών o οποίος είναι κλάδος έντασης κεφαλαίου. H
τιμή ενός αεροσκάφους, για παράδειγμα, υπερβαίνει σε
μεγάλο βαθμό το κατώφλι του 1 εκατομμυρίου Ecu.
Στόχος της ταχείας αυτής έγκρισης είναι να επιτευχθεί η
έγκριση περιορισμένων ενισχύσεων οι οποίες δίνονται
κυρίως για περιφερειακούς σκοπούς που δεν καλύ
πτονται από την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπη
ρεσίας.
H Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά με τις πλήρεις γνω
στοποιήσεις εντός 20 εργασίμων ημερών.

X. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

51 . H Επιτροπή θα εφαρμόσει τις παρούσες κατευθύνσεις
από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
H Επιτροπή θα δημοσιεύει σε κανονικά διαστήματα
εκθέσεις όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων, καθώς και κατάλογο των υφιστα
μένων ενισχύσεων. H επόμενη έκθεση θα υποβληθεί το
1995. Επίσης, η Επιτροπή θα αποφασίσει όσον αφορά
τον κατάλληλο χρόνο για την ενημέρωση των κατευθύν
σεων αυτών.

σ. 16 .

(52) Στις 2 Ιουλίου 1992 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά
με τη διαδικασία ταχείας έγκρισης των συστημάτων ενισχύ
σεων προς τιν MME (ΕΕ αριθ. C 213/ 10) η οποία δεν αφορά τις
ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών.

(") Βλέπε ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ταχείας έγκρισης
συστημάτων ενισχύσεων προς τις MME, οπ.π.
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Αριθ. C 350/21

Ανακοίνωση στους επιχειρηματίες του τομέα της μπανάνας
(94/C 350/08)

1 . O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1993 περί κοινής οργα
νώσεως της αγοράς στον τομέα της μπανάνας (!), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3518/93 της Επιτροπής (2), καθώς και o κανονισμός αριθ. 1442/93 της Επιτροπής της 10ης
Ιουνίου 1994, περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινό
τητα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2444/94 (4), εφαρμόζεται
στην Αυστρία, στη Φινλανδία και στη Σουηδία κατά την ημερομηνία της προσχώρησης τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 1995 .
2. Πρέπει, συνεπώς, να καθορισθεί αφενός μεν o κατάλογος των επιχειρηματιών που είχαν διαθέσει
στο εμπόριο στα νέα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των τριών ετών της περιόδου αναφοράς 1991 ,
1992 και 1993 μπανάνες που κατάγονται από τρίτες χώρες πλην των χωρών ΑΚΕ, από τα κράτη
ΑΚΕ καθώς και μπανάνες που συγκομίσθηκαν στην Κοινότητα και, αφετέρου, τις ποσότητες που
διέθεσαν στο εμπόριο οι επιχειρηματίες αυτοί κατά τη διάρκεια των ιδίων ετών.
Χωρίς να αναμένουμε τη δημοσίευση των μεταβατικών λεπτομερειών εφαρμογής που καθίστανται
απαραίτητες ενδεχομένως από την προσχώρηση των νέων κρατών μελών στην Ένωση, πρέπει οι
ανωτέρω επιχειρηματίες, που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1994, να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται κατωτέρω σε ένα μόνο κράτος
της επιλογής τους.
Παρόμοια διαδικασία εφαρμόζεται με την υπευθυνότητα των αρχών που θα ορισθούν από τα
κράτη μέλη για τους σχετικούς επιχειρηματίες που είναι εγκατεστημένοι σ' αυτά.
3 . Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση πρέπει :

α) να διαβιβάσουν κατά προτίμηση πριν από τις 16 Δεκεμβρίου στις αρμόδιες αρχές :
— αίτηση εγγραφής στον ή στους ξεχωριστούς καταλόγους των επιχειρηματιών των κατηγο
ριών A και B που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/93, εάν δεν
έχουν ήδη εγγραφεί σ' αυτούς,
— την ένδειξη των ποσοτήτων μπανανών (καθαρό βάρος) που διέθεσαν στο εμπόριο στα νέα
κράτη μέλη, κατανεμημένες ανάλογα

i) καθεμιάς των λειτουργιών που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1442/93,

ii) καθεμιάς των καταγωγών που αναγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του ιδίου κανονισμού *

β) θέτουν στη διάθεση των κρατών μελών, για τους αναγκαίους ελέγχους, όλα τα έγγραφα τα
οποία μπορούν να αιτιολογηθούν οι ποσότητες των μπανανών που διατέθηκαν στο εμπόριο
και οι οποίες ανακοινώθηκαν σε εφαρμογή του στοιχείου α) καθώς και η άσκηση των αναγρα
φομένων λειτουργιών. Αυτοί οι τύποι των εγγράφων αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1442/93 . Οι επιχειρηματίες πρέπει, ενδεχομένως, να μπορούν να αναφέρουν
το ονοματεπώνυμο των πολιτών καθώς και των αγοραστών οι οποίοι πραγματοποίησαν τις
άλλες λειτουργίες, γι' αυτές τις ίδιες ποσότητες.

(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ αριθ. L 47 της 25 . 2. 1993, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 15 .
ΕΕ αριθ. L 142 της 12. 6. 1993, σ. 6.
ΕΕ αριθ. L 261 της 11 . 10. 1994, σ. 3 .

Αριθ. C 350/22
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4. H παρούσα γνώμη δεν προδικάζει με κανένα τρόπο τις μεταβατικές διατάξεις που είναι δυνατόν
να θεσπισθούν από την Επιτροπή για να διευκολυνθεί η εφαρμογή στα νέα κράτη μέλη του καθε
στώτος των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της μπανάνας. Ειδικότερα, οι διαβιβάσεις
που θα πραγματοποιηθούν από τους επιχειρηματίες σε εφαρμογή του στοιχείου α) δεν έχουν ισχύ
αποδοχής των στοιχείων και αναγνωρίσεως δικαιωμάτων για το εν λόγω καθεστώς εισαγωγής.
5. Οι αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση του καταλόγου των επιχειρηματιών και των ποσοτήτων που
διετέθησαν στο εμπόριο είναι οι ακόλουθες :
ΒΕΛΓΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Office central des contingents et licences

Department of Agriculture, Food and Forestry

Rue de Mot 24 /26
B- 1 040 Bruxelles

Horticulture Division

Agriculture House (7W)
Kildare Street
IRL-Dublin 2

ΔΑΝΙΑ

EF-Direktoratet

ΙΤΑΛΙΑ

Nyropsgade 26

Ministerio del commercio con l'estero

DK- 1 78 0 København K

DG Import/Export — Div. IV
Viale Boston
1-00144 Roma

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft
Referat 35

Adickesallee, 40
D-60322 Frankfurt am Main

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ministère de l'agriculture
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de l'horticulture

16, route d'Esch
BP 1904

ΙΣΠΑΝΙΑ

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162 — planta 4
E-28071 Madrid

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Γεωργίας
Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής
Διεύθυνση «Δενδροκηπευτικής»
Αχαρνών 2
GR- 1 01 76 Αθήνα

L- 1019 Luxembourg
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Produktschap voor groenten en fruit
Bezuidenhoutseweg 153
NL-2594 AG Den Haag
Postbus 90403

NL-2509 LK Den Haag
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério do Comércio e Turismo

Direcção-Geral do Comércio
Avenida da República 79
P- 1 000 Lisboa

ΓΑΛΛΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Office de développement de l'économie agricole
dans les départements d'outre-mer
(Odéadom)
28-32, boulevard de Grenelle

Intervention Board
External Trade Division
Lancaster House

F-75015 Paris

UK-Newcastle, NE4 7YE

Hampshire Court
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