ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΚΟΣΤΟΣ (STRANDED COST)

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας1 θέσπισε τις αρχές βάσει των οποίων θα πραγµατοποιηθεί το
άνοιγµα στον ανταγωνισµό του ευρωπαϊκού τοµέα ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην εδραίωση της κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία αποτελεί ουσιαστικό βήµα προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας.
Η προοδευτική µετάβαση από µια κατάσταση ιδιαίτερα περιορισµένου ανταγωνισµού σε
συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνει µε όρους
που να είναι αποδεκτοί από οικονοµική άποψη, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
της βιοµηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας. Το κείµενο της οδηγίας αντικατοπτρίζει ήδη σε
µεγάλο βαθµό την απαίτηση αυτή.
Για την αντιµετώπιση ορισµένων πολύ ειδικών καταστάσεων, το άρθρο 24 της οδηγίας
επιτρέπει στα κράτη µέλη να καθυστερήσουν προσωρινά την εφαρµογή ορισµένων
διατάξεών της. Μερικά κράτη µέλη επιθυµούν επίσης να θέσουν σε εφαρµογή
µηχανισµούς κρατικών ενισχύσεων που θα επιτρέψουν στις εθνικές επιχειρήσεις
ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρµοστούν υπό ευνοϊκές συνθήκες στο άνοιγµα στον
ανταγωνισµό: αυτοί οι µηχανισµοί ενισχύσεων δεν εµπίπτουν στο πεδίο των
παρεκκλίσεων που προβλέπονται από το άρθρο 24.
Η παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στο να διευκρινίσει τον τρόπο µε τον οποίο η
Επιτροπή προτίθεται να εφαρµόσει, στο πλαίσιο της οδηγίας 96/92/ΕΚ, τους σχετικούς
µε αυτές τις κρατικές ενισχύσεις κανόνες της συνθήκης.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν επηρεάζει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις οι
οποίοι απορρέουν από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ, τη Συνθήκη Ευρατόµ και τα διάφορα πλαίσια,
κατευθυντήριες γραµµές ή ανακοινώσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα συνεχίσει ιδίως
να εγκρίνει περιφερειακές ενισχύσεις και ενισχύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος βάσει των ισχυουσών κατευθυντήριων γραµµών και πλαισίων. Οµοίως, οι
ενισχύσεις που δεν µπορούν να εγκριθούν δυνάµει του άρθρου 87 της Συνθήκης ΕΚ θα
µπορούν, κατά περίπτωση, να εξετάζονται υπό το πρίσµα του άρθρου 86 παράγραφος 2.
2.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Τα κράτη µέλη, εκτός από το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, όφειλαν να
µεταφέρουν την οδηγία 96/92/ΕΚ στο εσωτερικό τους δίκαιο έως τις
19 Φεβρουαρίου 1999 το αργότερο. Το Βέλγιο και η Ιρλανδία όφειλαν να το πράξουν το
αργότερο έως τις 19 Φεβρουαρίου 2000 και η Ελλάδα το αργότερο έως τις
19 Φεβρουαρίου 2001.
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Ωστόσο, το άρθρο 24 της οδηγίας προβλέπει ότι η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει
µεταβατικά µέτρα που συνιστούν προσωρινή παρέκκλιση από την εφαρµογή της
οδηγίας:
"1. Τα κράτη µέλη στα οποία οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ή οι εγγυήσεις λειτουργίας
που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας είναι δυνατόν να µην
µπορούν να τηρηθούν λόγω των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, µπορούν να ζητήσουν
να τύχουν µεταβατικού καθεστώτος, το οποίο θα µπορεί να τους παραχωρήσει η Επιτροπή,
λαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, υπόψη τις διαστάσεις του σχετικού δικτύου, το επίπεδο
διασύνδεσής του και τη διάρθρωση της ηλεκτροβιοµηχανίας του. Η Επιτροπή ενηµερώνει
τα κράτη µέλη για τις εφαρµογές αυτές προτού λάβει απόφαση, λαµβάνοντας υπόψη τις
επιταγές της εµπιστευτικότητας. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Το µεταβατικό αυτό καθεστώς είναι χρονικά περιορισµένο και συνδέεται µε τη λήξη των
υποχρεώσεων ή ενισχύσεων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1. Το µεταβατικό
καθεστώς µπορεί να καλύπτει παρεκκλίσεις από τα κεφάλαια IV, VI και VII της παρούσας
οδηγίας. Οι αιτήσεις µεταβατικού καθεστώτος πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή το
αργότερο ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας".
Τα περισσότερα κράτη µέλη χρησιµοποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 24 της οδηγίας
και κοινοποίησαν εποµένως στην Επιτροπή τα µεταβατικά µέτρα που έλαβαν.
∆ιαπιστώνεται ωστόσο ότι σε πολλά κράτη µέλη, τα µέτρα που κοινοποιήθηκαν δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 242.
Στην παρούσα φάση των συζητήσεων σχετικά µε το θέµα αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι
µε τις αποφάσεις που λαµβάνει κατ’ εφαρµογή του άρθρου 24 της οδηγίας δεν µπορεί να
εγκρίνει µεταβατικό καθεστώς παρά µόνο εάν έχει διαπιστώσει προηγουµένως ότι τα
µέτρα που κοινοποίησαν τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του άρθρου αυτού συµβιβάζονται
µε τις διατάξεις των κεφαλαίων IV, V, VI και VII της οδηγίας. Το άρθρο 24 επιτρέπει
µόνο στην Επιτροπή να εγκρίνει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις αυτών των κεφαλαίων
της οδηγίας.
Κατά συνέπεια, ένα σύστηµα εισφορών που θεσπίζει κράτος µέλος και το οποίο
λειτουργεί µέσω ταµείου για την αντιστάθµιση του κόστους αναληφθεισών
υποχρεώσεων ή εγγυήσεων που ενδέχεται να µην µπορούν να τηρηθούν λόγω της
εφαρµογής της οδηγίας 96/92/ΕΚ δεν συνιστά µέτρο δυνάµενο να αποτελέσει
αντικείµενο απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση µεταβατικού καθεστώτος κατ’
εφαρµογή του άρθρου 24 της οδηγίας: πράγµατι, το µέτρο αυτό δεν απαιτεί παρέκκλιση
από τις διατάξεις των προαναφερθέντων κεφαλαίων της οδηγίας, ενώ µπορεί αντίθετα να
συνιστά κρατική ενίσχυση εµπίπτουσα στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 87 και 88 της
συνθήκης, µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των συνθηκών ΕΚΑΧ και
Ευρατόµ.
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο η
Επιτροπή προτίθεται να εφαρµόσει τους κανόνες της συνθήκης όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις για την αντιστάθµιση του κόστους αναληφθεισών υποχρεώσεων ή εγγυήσεων
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που ενδέχεται να µην µπορούν να τηρηθούν λόγω της εφαρµογής της οδηγίας 96/92/ΕΚ.
∆εν αφορά τις αντισαθµίσεις που δεν µπορούν να θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης. Ειδικότερα, το παρόν έγγραφο
δεν εφαρµόζεται στα µέτρα που δεν µπορούν να θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις κατά
την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης σύµφωνα µε την απόφαση του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Μαρτίου 2001 στην απόφαση
PreussenElektraAG 3.
3.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Οι εν λόγω υποχρεώσεις ή εγγυήσεις λειτουργίας είναι συνήθως γνωστές ως "λανθάνον
κόστος" (stranded costs) και στην πράξη µπορούν να έχουν διάφορες µορφές:
µακροπρόθεσµες συµβάσεις αγοράς, επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε έµµεση ή
άµεση εγγύηση απορρόφησης της παραγωγής, επενδύσεις εκτός συνήθους
δραστηριότητας, κλπ.. Για να αναγνωριστούν ως λανθάνον κόστος από την Επιτροπή,
αυτές οι υποχρεώσεις ή εγγυήσεις πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
3.1.

Οι "υποχρεώσεις και εγγυήσεις λειτουργίας" που µπορούν να αποτελέσουν
πηγή λανθάνοντος κόστους πρέπει να είναι προγενέστερες της 19ης
Φεβρουαρίου 1997, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 96/92/ΕΚ.

3.2.

Η πραγµατικότητα και η ισχύς των υποχρεώσεων και εγγυήσεων θα
εξακριβώνονται λαµβάνοντας υπόψη τις νόµιµες και συµβατικές διατάξεις
από τις οποίες απορρέουν, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο
εντάσσονταν κατά το χρόνο της ανάληψής τους.

3.3.

Οι υποχρεώσεις ή εγγυήσεις λειτουργίας πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
ενδέχεται να µην µπορούν να τηρηθούν λόγω των διατάξεων της οδηγίας
96/29/ΕΚ. Κατά συνέπεια, για να αποτελεί λανθάνον κόστος, µια υποχρέωση
ή εγγύηση πρέπει να µην είναι πλέον οικονοµικά βιώσιµη λόγω των συνεπειών
της οδηγίας και να επηρεάζει αισθητά την ανταγωνιστικότητα της
ενδιαφερόµενης επιχείρησης. Αυτό πρέπει ιδίως να αναγκάσει την επιχείρηση
να προβεί σε κατάλληλες λογιστικές εγγραφές (π.χ. σχηµατισµός προβλέψεων)
προκειµένου να λάβει υπόψη τις προβλέψιµες επιπτώσεις αυτών των
εγγυήσεων ή υποχρεώσεων.
Όταν ιδίως από τις εν λόγω υποχρεώσεις ή εγγυήσεις προκύπτει ότι, ελλείψει
ενισχύσεων ή µεταβατικών µέτρων, µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιµότητα
των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων, θεωρείται ότι αυτές οι υποχρεώσεις ή
εγγυήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
Οι επιπτώσεις των εν λόγω υποχρεώσεων ή εγγυήσεων στην
ανταγωνιστικότητα ή στη βιωσιµότητα των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων θα
αξιολογούνται σε επίπεδο ενοποιηµένων επιχειρήσεων. Για να µπορεί να
θεωρηθεί ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις και εγγυήσεις αποτελούν λανθάνον
κόστος, πρέπει να είναι δυνατή η εξακρίβωση σχέσης αιτίας-αιτιατού µεταξύ
της θέσης σε ισχύ της οδηγίας 96/92/ΕΚ και των δυσχερειών που
αντιµετωπίζουν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να εκπληρώσουν ή να
εξασφαλίσουν την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων ή εγγυήσεων. Για να
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προσδιορίσει τη σχέση αιτίας-αιτιατού, η Επιτροπή θα λαµβάνει ιδίως υπόψη
τις µειώσεις των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας ή τις απώλειες µεριδίων αγοράς
των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. Οι υποχρεώσεις ή εγγυήσεις που δεν θα
µπορούσαν να τηρηθούν, ανεξάρτητα από την θέση σε ισχύ της οδηγίας, δεν
αποτελούν λανθάνον κόστος.
3.4.

Οι υποχρεώσεις ή εγγυήσεις πρέπει να είναι ανέκκλητες. Εάν µια επιχείρηση
έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει, έναντι τιµήµατος, από αυτές τις
υποχρεώσεις ή εγγυήσεις ή να τις τροποποιήσει, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του επιλέξιµου λανθάνοντος κόστους.

3.5.

∆εν συνιστούν καταρχήν λανθάνον κόστος οι υποχρεώσεις ή εγγυήσεις που
συνδέουν επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όµιλο.

3.6.

Το λανθάνον κόστος είναι οικονοµικό κόστος που πρέπει να αντιστοιχεί σε
ποσά που έχουν πραγµατικά επενδυθεί, καταβληθεί ή θα καταβληθούν δυνάµει
υποχρεώσεων ή εγγυήσεων από τις οποίες απορρέουν: συνεπώς δεν γίνονται
καταρχήν δεκτές κατ’ αποκοπή εκτιµήσεις, εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί ότι
αντιστοιχούν στην οικονοµική πραγµατικότητα.

3.7.

Το λανθάνον κόστος υπολογίζεται εκτός εισοδηµάτων, κερδών ή υπεραξιών
σχετιζοµένων µε τις υποχρεώσεις ή εγγυήσεις από τις οποίες απορρέει.

3.8.

Το λανθάνον κόστος υπολογίζεται εκτός ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί ή
θα καταβληθούν για τα σχετικά στοιχεία ενεργητικού. Ειδικότερα, όταν
υποχρέωση ή εγγύηση λειτουργίας αντιστοιχεί σε επένδυση που αποτέλεσε
αντικείµενο κρατικής ενίσχυσης, η αξία της ενίσχυσης πρέπει να αφαιρείται
από το ποσό του ενδεχόµενου λανθάνοντος κόστους που απορρέει από τη
σχετική υποχρέωση ή εγγύηση.

3.9.

Στο βαθµό που το λανθάνον κόστος απορρέει από υποχρεώσεις ή εγγυήσεις
των οποίων η τήρηση καθίσταται δυσχερής λόγω της οδηγίας 96/92/ΕΚ, κατά
τον υπολογισµό του επιλέξιµου λανθάνοντος κόστους λαµβάνεται υπόψη η
πραγµατική εξέλιξη των οικονοµικών και ανταγωνιστικών συνθηκών στις
εθνικές και κοινοτικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, όταν
υποχρεώσεις ή εγγυήσεις ενδέχεται να αποτελέσουν λανθάνον κόστος λόγω
της προβλεπόµενης µείωσης των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, ο
υπολογισµός του λανθάνοντος κόστους πρέπει να βασίζεται στην
διαπιστωθείσα εξέλιξη των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας.

3.10.

Οι δαπάνες που έχουν αποσβεστεί πριν τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο
των κρατών µελών της οδηγίας 96/92/ΕΚ δεν µπορούν να αποτελέσουν
λανθάνον κόστος. Ωστόσο, οι προβλέψεις ή οι µειώσεις αξίας που
καταχωρούνται στον ισολογισµό των ενδιαφεροµένων εταιρειών ειδικά για να
ληφθούν υπόψη προβλέψιµες επιπτώσεις της οδηγίας µπορούν να
αντιστοιχούν σε λανθάνοντα κόστη.

3.11.

Το επιλέξιµο λανθάνον κόστος δεν θα υπερβαίνει το ελάχιστο αναγκαίο ποσό
που επιτρέπει στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις να συνεχίσουν να
εκπληρώνουν ή να εξασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων ή εγγυήσεων
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που τίθενται υπό αµφισβήτηση από την οδηγία 96/92/ΕΚ4. Κατά συνέπεια, το
λανθάνον κόστος πρέπει να υπολογίζεται βάσει της πλέον οικονοµικής
(ελλείψει ενισχύσεων) λύσης από την άποψη των ενδιαφερόµενων
επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί ιδίως να συνεπάγεται, στις περιπτώσεις στις οποίες
δεν αντιβαίνει στις αρχές που διέπουν τις εν λόγω υποχρεώσεις ή εγγυήσεις,
την υπαναχώρηση από αναληφθείσες υποχρεώσεις ή εγγυήσεις που
δηµιουργούν λανθάνοντα κόστη ή και την εκχώρηση του συνόλου ή µέρους
των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν πηγή λανθάνοντος κόστους.
3.12.

Το κόστος που θα υποστούν ορισµένες επιχειρήσεις µετά την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στο άρθρο 26 της οδηγίας 96/92/ΕΚ (δηλαδή µετά τις
18 Φεβρουαρίου 2006) δεν µπορεί καταρχήν να αποτελέσει επιλέξιµο
λανθάνον κόστος κατά την έννοια της παρούσας µεθόδου5,. Ωστόσο, εάν αυτό
φαίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή θα µπορεί, σε εύθετο χρόνο, να λάβει υπόψη
αυτές τις υποχρεώσεις ή εγγυήσεις και να τις θεωρήσει, κατά περίπτωση,
επιλέξιµο λανθάνον κόστος στο πλαίσιο της επόµενης φάσης του ανοίγµατος
της κοινοτικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τα κράτη µέλη που ανοίγουν την αγορά τους ταχύτερα από ό,τι απαιτεί η
οδηγία, η Επιτροπή θα µπορεί να λαµβάνει υπόψη ως επιλέξιµο λανθάνον
κόστος βάσει της παρούσας µεθόδου το κόστος που θα υποστούν ορισµένες
επιχειρήσεις µετά το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στο άρθρο 26 της
οδηγίας 96/92/ΕΚ, εφόσον το κόστος αυτό απορρέει από υποχρεώσεις ή
εγγυήσεις που πληρούν τα κριτήρια των σηµείων 3.1 έως 3.12 και αφορά
χρονική περίοδο που δεν εκτείνεται πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2010.

4.

ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Η γενική αρχή που διατυπώνεται στο άρθρο 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης είναι
εκείνη της απαγόρευσης των κρατικών ενισχύσεων. Ωστόσο, οι παράγραφοι 2 και 3
του άρθρου 87 προβλέπουν ορισµένες παρεκκλίσεις από το γενικό αυτό κανόνα.
Εξάλλου, δυνάµει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης, οι επιχειρήσεις που
είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος ή έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου υπόκεινται στους
κανόνες της συνθήκης, και ιδίως στους κανόνες του ανταγωνισµού, εφόσον η
εφαρµογή των κανόνων αυτών δεν εµποδίζει, νοµικά ή πραγµατικά, την εκπλήρωση
της ειδικής αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Εν πάση περιπτώσει, η ανάπτυξη των
εµπορικών ανταλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό που αντίκειται στο
συµφέρον της Κοινότητας.

4

5

Για τις συµβάσεις µακροπρόθεσµης αγοράς ή πώλησης, το λανθάνον κόστος υπολογίζεται εποµένως
σε σύγκριση µε τους όρους µε τους οποίους, σε µια ελεύθερη αγορά, η επιχείρηση θα είχε κανονικά
πωλήσει ή αγοράσει το εν λόγω αγαθό, µε σταθερούς τους άλλους παράγοντες.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις που δεν είναι ανακτήσιµες ή οικονοµικά βιώσιµες λόγω της
απελευθέρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να αποτελέσουν λανθάνοντα
κόστη κατά την έννοια της παρούσας µεθόδου ακόµα και εάν η διάρκεια ζωής τους εκτείνεται
καταρχήν πέραν του 2006. Εξάλλου, οι υποχρεώσεις ή εγγυήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να
συνεχίσουν να τηρούνται µετά τις 18 Φεβρουαρίου 2006 για να αποφευχθούν σοβαροί κίνδυνοι στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των προσώπων, στην κοινωνική προστασία των
εργαζοµένων και στην ασφάλεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν, εφόσον αυτό
δικαιολογείται δεόντως, να θεωρηθούν επιλέξιµα λανθάνοντα κόστη σύµφωνα µε την παρούσα
µεθοδολογία.
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Οι κρατικές ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε επιλέξιµα λανθάνοντα κόστη όπως
αυτά ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση αποσκοπούν να διευκολύνουν τη
µετάβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρισµού σε µια ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Η Επιτροπή µπορεί να λάβει ευνοϊκή θέση για τις ενισχύσεις αυτές εάν η
στρέβλωση του ανταγωνισµού αντισταθµίζεται από τη συνεισφορά τους στην
υλοποίηση ενός κοινοτικού στόχου που οι δυνάµεις της αγοράς δεν θα µπορούσαν
από µόνες τους να επιτύχουν. Πράγµατι, η στρέβλωση του ανταγωνισµού που
προκύπτει από ενισχύσεις που αποσκοπούν να διευκολύνουν τη µετάβαση των
επιχειρήσεων ηλεκτρισµού από µια σχετικά κλειστή αγορά σε µια εν µέρει
απελευθερωµένη αγορά µπορεί να µην αντιβαίνει στο κοινό συµφέρον εάν η
διάρκεια και οι επιπτώσεις της είναι περιορισµένες, δεδοµένου ότι η απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποβαίνει προς το γενικό συµφέρον της κοινής
αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 2 και το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο τ) της
Συνθήκης και συµβάλλει στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η
Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενισχύσεις που καταβάλλονται για λανθάνοντα κόστη
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας να µειώσουν τους κινδύνους που
σχετίζονται µε πάγιες υποχρεώσεις ή επενδύσεις τους, παρέχοντας τους έτσι
κίνητρα για να διατηρήσουν το επίπεδο των µακροπρόθεσµων επενδύσεών τους.
Τέλος, η µη αντιστάθµιση του λανθάνοντος κόστους θα αύξανε τον κίνδυνο
µετακύλισης του συνόλου του κόστους των µη βιώσιµων οικονοµικά υποχρεώσεων
ή εγγυήσεων των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στους πελάτες που εξαρτώνται από
αυτές.
Εξάλλου, οι ενισχύσεις για την αντιστάθµιση στοιχείων λανθάνοντος κόστους στον
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας δικαιολογούνται σε σχέση µε τους άλλους τοµείς
που απελευθερώθηκαν, εφόσον η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
δεν συνοδεύτηκε ούτε από ταχεία τεχνολογική πρόοδο ούτε από αύξηση της
ζήτησης, ενώ οι απαιτήσεις από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας
του εφοδιασµού και καλής λειτουργίας της οικονοµίας της Κοινότητας καθιστούν
αδιανόητη την αναβολή των πρωτοβουλιών υπέρ των επιχειρήσεων του τοµέα έως
ότου αρχίσουν να αντιµετωπίζουν δυσχέρειες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ενισχύσεις που αποσκοπούν στο να
αντισταθµίσουν στοιχεία λανθάνοντος κόστους µπορούν καταρχήν να υπαχθούν
στην παρέκκλιση του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) εάν διευκολύνουν την
ανάπτυξη ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων χωρίς να στρεβλώνουν τους
όρους των ανταλλαγών σε βαθµό που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που απορρέουν από τις συνθήκες ΕΚΑΧ
και Ευρατόµ, και των ανακοινώσεων της Επιτροπής σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις, και ιδίως η το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος η Επιτροπή θα µπορεί καταρχήν να δέχεται ως
συµβιβάσιµες µε το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης τις
ενισχύσεις που προορίζονται να αντισταθµίσουν στοιχεία λανθάνοντος κόστους,
εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
4.1.

Η ενίσχυση πρέπει να χρησιµοποιείται για την αντιστάθµιση στοιχείων
λανθάνοντος κόστους που έχουν σαφώς προσδιοριστεί και καταλογιστεί. Η
ενίσχυση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί το ποσό του επιλέξιµου
λανθάνοντος κόστους.
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4.2.

Ο µηχανισµός καταβολής της ενίσχυσης πρέπει να επιτρέπει να λαµβάνεται
υπόψη η πραγµατική εξέλιξη του ανταγωνισµού. Η εξέλιξη αυτή θα µπορεί να
προσδιορίζεται βάσει ποσοτικών κυρίως παραγόντων (τιµές, µερίδια αγοράς,
άλλα κατάλληλα µεγέθη που επισηµαίνονται από το κράτος µέλος). Εφόσον η
εξέλιξη των όρων του ανταγωνισµού επηρεάζει άµεσα το ποσό του επιλέξιµου
λανθάνοντος κόστους, το ποσό της καταβληθείσας ενίσχυσης εξαρτάται κατ΄
ανάγκη από τη διαµόρφωση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού και ο
υπολογισµός των καταβαλλόµενων ενισχύσεων πρέπει να λαµβάνει υπόψη την
εξέλιξη κατάλληλων παραγόντων που επιτρέπουν τον προσδιορισµό του
επιτευχθέντος βαθµού ανταγωνισµού.

4.3.

Το κράτος µέλος αναλαµβάνει να υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση που
αποσκοπεί ιδίως στο να διευκρινίσει την εξέλιξη του ανταγωνισµού στην
εθνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επισηµαίνοντας ιδίως τις παρατηρηθείσες
µεταβολές κατάλληλων ποσοτικών παραγόντων. Η ετήσια έκθεση θα αναφέρει
λεπτοµερώς τον τρόπο υπολογισµού του λανθάνοντος κόστους που λαµβάνεται
υπόψη για κάθε έτος και τα ποσά των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν.

4.4.

O φθίνων χαρακτήρας των ενισχύσεων που προορίζονται να αντισταθµίσουν
λανθάνοντα κόστη αποτελεί για την Επιτροπή θετικό στοιχείο για την
αξιολόγησή τους: η προοδευτική µείωση των ενισχύσεων επιτρέπει πράγµατι
την επιτάχυνση της προετοιµασίας της ενδιαφερόµενης επιχείρησης στην
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας6.

4.5.

Το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων που µπορούν να καταβληθούν σε µια
επιχείρηση για την αντιστάθµιση λανθάνοντος κόστους πρέπει να αναφέρεται
εκ των προτέρων. Το ποσό αυτό πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε ενδεχόµενη
βελτίωση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.
Οµοίως, ο λεπτοµερής τρόπος υπολογισµού και χρηµατοδότησης των
ενισχύσεων που προορίζονται να αντισταθµίσουν στοιχεία λανθάνοντος
κόστους, καθώς και η ανώτατη διάρκεια καταβολής των ενισχύσεων αυτών
πρέπει να καθορίζονται επακριβώς εκ των προτέρων. Στην κοινοποίηση των
ενισχύσεων θα διευκρινίζεται ιδίως ο τρόπος µε τον οποίο λαµβάνεται υπόψη
στον υπολογισµό του λανθάνοντος κόστους η εξέλιξη των διαφόρων
παραγόντων που αναφέρονται στο σηµείο 4.2.

4.6.

6

Το κράτος µέλος αναλαµβάνει εκ των προτέρων να µην καταβάλει καµία
ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης στις επιχειρήσεις που λαµβάνουν
ενισχύσεις για την αντιστάθµιση λανθάνοντος κόστους, προκειµένου να
αποφευχθεί η σώρευση των ενισχύσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταβολή
αντισταθµίσεων για στοιχεία λανθάνοντος που σχετίζονται µε επενδύσεις σε
στοιχεία ενεργητικού χωρίς καµία προοπτική µακροχρόνιας βιωσιµότητας δεν
διευκολύνει τη µετάβαση του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε µια
απελευθερωµένη αγορά και συνεπώς δεν µπορεί να υπαχθεί στο πεδίο της
παρέκκλισης του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης.

Αντίθετα, η καταβολή των ενισχύσεων δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να µειώνεται προοδευτικά: οι
ενισχύσεις θα θεωρούνται φθίνουσες εάν η αναλογία των ενισχύσεων που χορηγούνται κάθε χρόνο σε
σχέση µε το ποσό του προς αντιστάθµιση λανθάνοντος κόστους µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου.
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Η Επιτροπή εκφράζει αντίθετα έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τις
ενισχύσεις για την αντιστάθµιση λανθάνοντος κόστους που δεν πληρούν τα
ανωτέρω κριτήρια ή ενδέχεται να δηµιουργήσουν στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού σε βαθµό που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον για τους
ακόλουθους λόγους:

5.

4.7.

Η ενίσχυση δεν συνδέεται µε επιλέξιµο λανθάνον κόστος σύµφωνα µε τον
ορισµό που δίνεται ανωτέρω, ή δεν συνδέεται µε σαφώς προσδιορισµένο και
καταλογισµένο στοιχείο λανθάνοντος κόστους, ή υπερβαίνει το ποσό του
επιλέξιµου λανθάνοντος κόστους.

4.8.

Η ενίσχυση αποσκοπεί να διατηρήσει το σύνολο ή µέρος των προ της έναρξης
ισχύος της οδηγίας 96/92/ΕΚ εσόδων, χωρίς να λαµβάνει υπόψη µόνο το
επιλέξιµο λανθάνον κόστος που θα µπορούσε να προκύψει από την καθιέρωση
του ανταγωνισµού.

4.9.

Το ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να προσαρµοστεί κατά τρόπο ώστε να
λαµβάνει επακριβώς υπόψη τις διαφορές µεταξύ των υποθέσεων σχετικά µε
την οικονοµική κατάσταση και την αγορά που είχαν ληφθεί αρχικά υπόψη για
την εκτίµηση του λανθάνοντος κόστους, αφενός και της πραγµατικής τους
εξέλιξης αφετέρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΟΥΝ ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΟΣΤΗ

ΠΟΥ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΝΑ

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τους πλέον κατάλληλους τρόπους
χρηµατοδότησης των ενισχύσεων που προορίζονται να αντισταθµίσουν λανθάνοντα
κόστη. Ωστόσο, προτού εγκρίνει τις ενισχύσεις, η Επιτροπή θα εξετάζει εάν ο
µηχανισµός χρηµατοδότησής τους έχει αποτελέσµατα αντίθετα προς τους στόχους
της οδηγίας 96/92/ΕΚ ή προς το συµφέρον της Κοινότητας. Το συµφέρον της
Κοινότητας περιλαµβάνει ιδίως την προστασία των καταναλωτών, την ελεύθερη
κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών και τον ανταγωνισµό.
Κατά συνέπεια, οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης δεν πρέπει να αποθαρρύνουν την
είσοδο σε ορισµένες εθνικές ή περιφερειακές αγορές επιχειρήσεων που δεν είναι
παρούσες στις αγορές αυτές ή άλλων νέων φορέων. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις που
προορίζονται να αντισταθµίσουν λανθάνον κόστος δεν µπορούν να
χρηµατοδοτούνται µε εισφορές στην υπό διαµετακόµιση µεταξύ κρατών µελών
ηλεκτρική ενέργεια ή µε εισφορές συνδεόµενες µε την απόσταση µεταξύ
παραγωγού και καταναλωτή7.
Η Επιτροπή θα µεριµνά επίσης ώστε οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης των
ενισχύσεων που προορίζονται να αντισταθµίσουν λανθάνον κόστος να οδηγούν στη
δίκαιη µεταχείριση των επιλέξιµων και των µη επιλέξιµων καταναλωτών. Για το
σκοπό αυτό, η ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο σηµείο 4.3 ανωτέρω θα
διευκρινίζει την µεταξύ επιλέξιµων και µη επιλέξιµων καταναλωτών κατανοµή των
πηγών χρηµατοδότησης που προορίζονται να αντισταθµίσουν λανθάνοντα κόστη.
Όταν µη επιλέξιµοι καταναλωτές συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση λανθάνοντος
7

Με την επιφύλαξη της ευχέρειας που έχουν οι αρµόδιες εθνικές αρχές να καθορίζουν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της συνθήκης ΕΚ, τιµολόγια πρόσβασης στο δίκτυο που µπορούν να ενσωµατώνουν
στοιχεία συνδεόµενα µε την απόσταση.
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κόστους άµεσα µέσω τιµολογίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά. Η συµµετοχή καθεµιάς από τις δύο κατηγορίες καταναλωτών
(επιλέξιµοι ή µη επιλέξιµοι) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αναλογία του προς
αντιστάθµιση λανθάνοντος κόστους που αντιστοιχεί στο µερίδιο αγοράς αυτών των
καταναλωτών.
Όταν ιδιωτικές επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν
µηχανισµούς ενισχύσεων για την αντιστάθµιση στοιχείων λανθάνοντος κόστους, η
διαχείριση των κεφαλαίων θα πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τη διαχείριση των
κανονικών πόρων αυτών των επιχειρήσεων. Οι τοποθετήσεις των εν λόγω
κεφαλαίων δεν πρέπει να ευνοούν τις επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται.
6.

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατά την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων που προορίζονται να αντισταθµίσουν
στοιχεία λανθάνοντος κόστους, η Επιτροπή λαµβάνει ιδίως υπόψη το µέγεθος και το
επίπεδο διασύνδεσης του σχετικού δικτύου, καθώς και τη διάρθρωση της
ηλεκτροβιοµηχανίας. Μια ενίσχυση σε µικρό δίκτυο µε περιορισµένη διασύνδεση
µε την υπόλοιπη Κοινότητα θα δηµιουργήσει κατά πάσα πιθανότητα λιγότερο
σηµαντικές στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.
Η παρούσα µέθοδος για το λανθάνον κόστος δεν προδικάζει την εφαρµογή, στις
περιοχές που καλύπτονται από το άρθρο 87, παράγραφος 3, στοιχείο α), των
κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα
εθνικές9. Σύµφωνα µε το άρθρο 86, παράγραφος 2, της Συνθήκης, όταν η εφαρµογή
των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που σχετίζονται µε λανθάνον κόστος
εµποδίζει, νοµικά ή πραγµατικά, την εκπλήρωση των ειδικών αποστολών που έχουν
ανατεθεί στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος ή έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού
µονοπωλίου, οι παρεκκλίσεις από τους κανόνες αυτούς θα είναι δυνατές, εφόσον η
ανάπτυξη των ανταλλαγών δεν επηρεάζεται σε βαθµό που αντίκειται στο συµφέρον
της Κοινότητας
Οι κανόνες που προκύπτουν από την παρούσα µέθοδο για τις κρατικές ενισχύσεις που
προορίζονται να αντισταθµίσουν στοιχεία λανθάνοντος κόστους που απορρέουν απο την
οδηγία 96/92/ΕΚ εφαρµόζονται ανεξαρτήτως του καθεστώτος ιδιωτικής ή κρατικής
ιδιοκτησίας των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.
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