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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 της συνθήκης στις κρατικές
ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που
χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού

οικονοµικού συµφέροντος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος
3,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 16 της συνθήκης ορίζει ότι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87,
και ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος
στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης, καθώς και της συµβολής τους στην
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η Κοινότητα και τα κράτη µέλη,
εντός των πλαισίων των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου
εφαρµογής της παρούσας συνθήκης, µεριµνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να
λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση
του σκοπού τους.

(2) Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία ορισµένων υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ) υπό όρους που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν την αποστολή
τους, ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης από το
κράτος η οποία προορίζεται να καλύψει το σύνολο ή µέρος των ειδικών δαπανών που
απορρέουν από τις υποχρεώσεις της δηµόσιας υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 295 της συνθήκης, είναι αδιάφορο από πλευράς κοινοτικού δικαίου εάν η
διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος γίνεται από
επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα.



�

 �

(3) Το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπει για το θέµα αυτό ότι οι
επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δηµοσιονοµικού µονοπωλίου
υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας συνθήκης, ιδίως στους κανόνες
ανταγωνισµού, κατά το µέτρο που η εφαρµογή των κανόνων αυτών δεν εµποδίζει
νοµικά ή πραγµατικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει
ανατεθεί. Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθµό ο οποίος
θα αντέκειτο προς το συµφέρον της Κοινότητας.

(4) Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην απόφασή του Altmark Trans
GmbH1, επεσήµανε ότι για να µη χαρακτηρισθούν οι αντισταθµίσεις για την παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας ως κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 της
συνθήκης ΕΚ, πρέπει να πληρούνται τέσσερα κριτήρια:

Πρώτον, η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι πράγµατι επιφορτισµένη µε την
εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ενώ η υποχρέωση αυτή
πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη.

∆εύτερον, οι βασικές παράµετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθµιση
πρέπει να έχουν προσδιορισθεί προηγουµένως αντικειµενικά και µε διαφάνεια, µε
σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να περιλαµβάνει η αντιστάθµιση αυτή ένα
οικονοµικό πλεονέκτηµα ικανό να ευνοήσει τη δικαιούχο επιχείρηση έναντι των
ανταγωνιστριών της. Έτσι, η εκ µέρους κράτους µέλους αντιστάθµιση των ζηµιών
επιχειρήσεως χωρίς προηγούµενο καθορισµό των παραµέτρων µιας τέτοιας
αντισταθµίσεως, όταν αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι η εκµετάλλευση της παροχής
ορισµένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής παροχής δηµόσιας υπηρεσίας δεν
ήταν οικονοµικώς βιώσιµη, συνιστά χρηµατοδοτική παρέµβαση που καλύπτεται από
την έννοια της ενισχύσεως του άρθρου 92 παράγραφος 1 της συνθήκης.

Τρίτον, η αντιστάθµιση δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την
κάλυψη του συνόλου ή µέρους των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την
εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των
σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών.

Τέταρτον, όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η
εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σε συγκεκριµένη περίπτωση
δεν πραγµατοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δηµοσίας συµβάσεως,
παρέχουσας τη δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου που είναι σε θέση να παράσχει τις
σχετικές υπηρεσίες µε το µικρότερο, για το κοινωνικό σύνολο κόστος, το επίπεδο της

                                                
1 Απόφαση της 24ης Ιουλίου 2003 στην υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και

Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, που δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στη Συλλογή.
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απαραίτητης αντισταθµίσεως πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως των δαπανών
στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση και κατάλληλα
εξοπλισµένη µε µεταφορικά µέσα προς ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας προκειµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις,
λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο κέρδος από την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων αυτών".

(5) Εφόσον πληρούνται τα τέσσερα αυτά κριτήρια, οι αντισταθµίσεις για παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης. Όταν τα κράτη µέλη δεν τηρούν τα εν
λόγω κριτήρια και εφόσον πληρούνται τα γενικά κριτήρια για την εφαρµογή του
άρθρου 87 παράγραφος 1, οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 73, 86, 87
και 88 της συνθήκης.

(6) ∆υνάµει του κανονισµού ΕΚ αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001,
για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας2, οι ενισχύσεις των οποίων το ποσό δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ προς
µια επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών, δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 87
της συνθήκης. Ο εν λόγω κανονισµός δεν εφαρµόζεται στον τοµέα των µεταφορών
και στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παραγωγή, την επεξεργασία ή την
εµπορία των προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης.

(7) Οι κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
µπορεί να κριθούν αναγκαίες ώστε οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη
διαχείριση των ΥΓΟΣ να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων που
επιτρέπουν την εκπλήρωση της αποστολής τους. Οι ενισχύσεις του είδους αυτού
µπορούν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να κριθούν συµβιβάσιµες µε τη συνθήκη κατ�
εφαρµογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης.

(8) Όσον αφορά τις ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
που µπορούν να κριθούν συµβιβάσιµες, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ, αφ�ενός, των
ενισχύσεων των οποίων το υψηλό ποσό δύναται να προκαλέσει σηµαντικές
στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό και, αφ�ετέρου, των ενισχύσεων χαµηλού σχετικά
ύψους. Για τη δεύτερη αυτή κατηγορία, οι κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισµού
είναι περιορισµένοι όταν τα κράτη µέλη συµµορφώνονται µε τους εκ των προτέρων
καθορισθέντες όρους όσον αφορά το συµβιβάσιµο. Εξάλλου, είναι σηµαντικό για τις
υπηρεσίες αυτές να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων που
αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις µε παράλληλη απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών.

                                                
2 ΕΕ L 10 της 13/01/2001, σ. 30.
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(9) Το άρθρο 86 παράγραφος 3 της συνθήκης προβλέπει ότι η Επιτροπή µεριµνά για την
εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου και απευθύνει, εφόσον είναι ανάγκη,
κατάλληλες οδηγίες ή αποφάσεις προς τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή εκτιµά ότι πρέπει
να εκδοθεί απόφαση απευθυνόµενη στα κράτη µέλη στην οποία να προσδιορίζονται οι
όροι υπό τους οποίους ορισµένα συστήµατα αντιστάθµισης είναι συµβιβάσιµα µε το
άρθρο 86 παράγραφος 2 και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση προηγούµενης
κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(10) Παρόµοιες ενισχύσεις µπορούν να κριθούν συµβιβάσιµες µόνο εφόσον χορηγούνται
για να διασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών που αφορούν πράγµατι το γενικό
οικονοµικό συµφέρον κατά την έννοια του άρθρου 86 της συνθήκης. Από τη
νοµολογία συνάγεται ότι ελλείψει σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας τα κράτη µέλη
διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη φύση των υπηρεσιών που
δύνανται να χαρακτηρισθούν ως γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Ελλείψει λοιπόν
σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας, το καθήκον της Επιτροπής είναι να µεριµνά ώστε οι
εν λόγω διατάξεις να εφαρµόζονται χωρίς πρόδηλο σφάλµα. Από το άρθρο 86
παράγραφος 2 συνάγεται πράγµατι ότι οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη
διαχείριση ΥΓΟΣ είναι επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί «ιδιαίτερη αποστολή».

(11) Για τον ορθό υπολογισµό και έλεγχο του ύψους της αντιστάθµισης, οι υποχρεώσεις
της δηµόσιας υπηρεσίας που υπέχουν οι επιχειρήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις
που υπέχει το κράτος πρέπει να καθορίζονται σαφώς µε δηµόσια πράξη. Ο τύπος της
εν λόγω πράξης µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τα νοµικά συστήµατα των κρατών
µελών, αλλά πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν τον
προσδιορισµό των συγκεκριµένων υποχρεώσεων που υπέχουν οι επιχειρήσεις.

(12) Η οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, για τη διαφάνεια των
χρηµατοοικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµοσίων
επιχειρήσεων3 προβλέπει όρους που αποσκοπούν στη διασφάλιση µιας ελάχιστης
διαφάνειας στις χρηµατοοικονοµικές σχέσεις µεταξύ του κράτους και ορισµένων
επιχειρήσεων επιφορτισµένων µε τη διαχείριση ΥΓΟΣ. Οι όροι εφαρµογής της
οδηγίας αυτής στον τοµέα των ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων προσδιορίζονται στα
σηµεία 46 έως 56 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δηµόσιες υπηρεσίες
ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων4.

(13) Προκειµένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, η
αντιστάθµιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη
µέρους ή του συνόλου των δαπανών που απορρέουν από την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα καθώς και

                                                
3 ΕΕ L 195 της 29/07/1980, σ. 35. Οδηγία τροποποιηθείσα πρόσφατα από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L

193 της 29.7.2000, σ. 75).
4 ΕΕ C 320 της 15.11.2001, σ. 5.
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ένα εύλογο κέρδος. Η αντιστάθµιση µπορεί ιδίως να περιλαµβάνει τις ειδικές δαπάνες
που βαρύνουν πραγµατικά τις επιχειρήσεις στις περιοχές που προβλέπει το άρθρο 87
στοιχεία α) και γ) της συνθήκης.

(14) Κατά το παρόν στάδιο ανάπτυξης της κοινής αγοράς, αντισταθµίσεις χαµηλών ποσών
χορηγούµενες σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε ΥΓΟΣ των οποίων ο κύκλος
εργασιών είναι περιορισµένος και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους
προαναφερόµενους όρους, δεν δύνανται να πλήξουν κατά ουσιώδη τρόπο την
ανάπτυξη των συναλλαγών και τον ανταγωνισµό. Ο χαρακτηρισµός των εν λόγω
αντισταθµίσεων ως συµβιβάσιµων δεν αντίκειται προς το συµφέρον της Κοινότητας
κατά την έννοια της τελευταίας φράσης του άρθρου 86 παράγραφος 2.

(15) Στο µέτρο που οι εν λόγω αντισταθµίσεις χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες
µε τη διαχείριση ΥΓΟΣ, που το ποσό των αντισταθµίσεων είναι ανάλογο προς το
κόστος των υπηρεσιών και που η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται σε
βαθµό ο οποίος θα αντέκειτο προς το συµφέρον της Κοινότητας, οι εν λόγω
αντισταθµίσεις συνιστούν συµβιβάσιµες κρατικές ενισχύσεις κατ� εφαρµογή του
άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης.

(16) Αντισταθµίσεις χαµηλών ποσών που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε
ΥΓΟΣ µε περιορισµένο κύκλο εργασιών και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τους
προαναφερόµενους όρους, δεν δύνανται να πλήξουν κατά ουσιώδη τρόπο την
ανάπτυξη των συναλλαγών και τον ανταγωνισµό. Εφόσον πληρούνται οι όροι που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η προηγούµενη
κοινοποίηση. Προκειµένου να προσδιοριστεί το πεδίο εφαρµογής της απαλλαγής από
την υποχρέωση κοινοποίησης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το επίπεδο του κύκλου
εργασιών των δικαιούχων επιχειρήσεων αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας καθώς και το επίπεδο της εν λόγω αντιστάθµισης.

(17) Τα νοσοκοµεία και οι επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που έχουν επιφορτιστεί µε
καθήκοντα ΥΓΟΣ παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ειδικότερα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα επίπεδα του κύκλου εργασιών
και της αντιστάθµισης δύνανται να είναι ιδιαίτερα υψηλά, χωρίς οι κίνδυνοι
στρέβλωσης του ανταγωνισµού να είναι αντιστοίχως σηµαντικοί. Κατά συνέπεια, για
τα νοσοκοµεία και τις επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που ασκούν δραστηριότητες
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από
την υποχρέωση κοινοποίησης.

(18) Το άρθρο 73 της συνθήκης συνιστά lex specialis σε σχέση µε το άρθρο 86
παράγραφος 2. Το άρθρο αυτό θεσπίζει τους κανόνες που εφαρµόζονται στις
αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα των οδικών
µεταφορών. Το άρθρο αυτό αναπτύσσεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69
του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί των ενεργειών των κρατών µελών που
αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασµένες µε την έννοια της δηµόσιας



�

 �

υπηρεσίας στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών
µεταφορών5, ο οποίος καθορίζει τους γενικούς όρους σχετικά µε τις υποχρεώσεις της
δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα των οδικών µεταφορών και προβλέπει µεθόδους
υπολογισµού των εν λόγω αντισταθµίσεων. Βάσει του κανονισµού αυτού
απαλλάσσονται όλες οι αντισταθµίσεις που πληρούν τους εν λόγω όρους από την
κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. Ο εν λόγω
κανονισµός επιτρέπει επίσης στα κράτη µέλη να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του
στην περίπτωση επιχειρήσεων που διενεργούν αποκλειστικά αστικές, υπεραστικές ή
περιφερειακές µεταφορές. Όταν εφαρµόζεται η εν λόγω παρέκκλιση, κάθε
αντιστάθµιση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, στο µέτρο που αποτελεί
κρατική ενίσχυση, διέπεται από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70
του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 περί ενισχύσεων που χορηγούνται στον τοµέα
των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών6. Σύµφωνα µε την
απόφαση "Altmark" οι αντισταθµίσεις που δεν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 73
δεν µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε τη συνθήκη βάσει του άρθρου 86
παράγραφος 2 ή κάθε άλλης διάταξης της συνθήκης. Συνεπώς, οι εν λόγω
αντισταθµίσεις δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης.

(19) Η Επιτροπή κρίνει εξάλλου σκόπιµο, λόγω των ειδικών στόχων της κοινής πολιτικής
µεταφορών, να αποκλείσει από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης τις
αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας στους τοµείς των αεροπορικών
και θαλάσσιων µεταφορών. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ωστόσο την ύπαρξη κανόνων
που εφαρµόζονται στους εν λόγω τοµείς και οι οποίοι περιλαµβάνονται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την
πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών
αεροπορικών γραµµών7 και στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συµβουλίου
της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 για την εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των
υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των κρατών µελών (θαλάσσιες
ενδοµεταφορές - καµποτάζ)8, που προβλέπουν όρους για την παροχή της δηµόσιας
υπηρεσίας.

(20) Η Επιτροπή εκτιµά ότι η παρούσα απόφαση πρέπει, ωστόσο, να εφαρµόζεται στον
τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών όταν η δηµόσια υπηρεσία αφορά την εξυπηρέτηση
νησιών µε πολύ περιορισµένο αριθµό διακίνησης επιβατών, δηλαδή λιγότερους από
100.000 επιβάτες περίπου ετησίως.

                                                
5 ΕΕ L 156 της 28.6.1969, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΟΚ)

αριθ. 1893/91 (ΕΕ L 169 της 29.6.1991, σ. 1).
6 ΕΕ L 130 της 15.6.1970, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 543/97 (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 6).
7 ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8. Κανονισµός που τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
8 ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7.
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(21) Η απαλλαγή από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης για ορισµένες ΥΓΟΣ
δεν αποκλείει για τα κράτη µέλη τη δυνατότητα να κοινοποιούν ειδικά σχέδια
ενίσχυσης.

(22) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών
διατάξεων που ισχύουν στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων.

(23) Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη αυστηρότερων
ειδικών διατάξεων που αφορούν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας και οι οποίες
προβλέπονται σε κοινοτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν συγκεκριµένους
τοµείς.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας,
εφόσον αυτές συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες
αναπτύσσουν δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς που διέπονται από τη συνθήκη ΕΚ και
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας χορηγούνται σε επιχειρήσεις µε
ετήσιο κύκλο εργασιών εκτός φόρων, για όλες τις δραστηριότητές τους, µικρότερο συνολικά
των (�)[*] για τις δύο χρήσεις που προηγούνται εκείνης της ανάθεσης της ΥΓΟΣ και των
οποίων το ετήσιο ύψος της αντιστάθµισης για την εν λόγω υπηρεσία παραµένει χαµηλότερο
των (�)[**].Το τελευταίο αυτό όριο, µπορεί να καθοριστεί λαµβάνοντας υπόψη έναν ετήσιο
µέσο όρο που αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία του αθροίσµατος των αντισταθµίσεων που
χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύµβασης ή σε περίοδο πέντε ετών. Για τα πιστωτικά
ιδρύµατα, το όριο των (�) αντικαθίσταται από αυτό των (�)[***] του συνόλου του
ισολογισµού. [Ο οριστικός καθορισµός των εν λόγω ποσών θα γίνει βάσει των σχολίων που θα
διατυπωθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.]

(ii) Οι αντισταθµίσεις για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε νοσοκοµεία τα οποία
αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

(iii) Oι αντισταθµίσεις για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας παρέχονται σε επιχειρήσεις
κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν δραστηριότητες γενικού οικονοµικού συµφέροντος.
[Το φάσµα των υπηρεσιών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα καθοριστεί βάσει
των σχολίων που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης.]

(iv) Στον τοµέα των µεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται αποκλειστικά στις
αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που αφορά θαλάσσιες µεταφορές σε
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νησιά, που χορηγούνται σύµφωνα µε τις τοµεακές κανονιστικές ρυθµίσεις, και η ετήσια
διακίνηση των οποίων δεν υπερβαίνει τους 100.000 επιβάτες.

Άρθρο 2

Συµβιβάσιµο και απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης

Οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, στο µέτρο που συνιστούν κρατικές
ενισχύσεις που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση,
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούµενης
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, µε την επιφύλαξη
της ύπαρξης αυστηρότερων διατάξεων σχετικά µε τις υποχρεώσεις της δηµόσιας υπηρεσίας
οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινοτική νοµοθεσία για συγκεκριµένους τοµείς.

Άρθρο 3

Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος

Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται µόνο στις υπηρεσίες που συνιστούν υπηρεσίες γενικού
οικονοµικού συµφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Άρθρο 4

Ανάθεση

Για να µπορεί να υπαχθεί στην παρούσα απόφαση, η αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας πρέπει
να ανατίθεται µε επίσηµη πράξη η οποία, σύµφωνα µε το δίκαιο των κρατών µελών, δύναται
να λάβει τη µορφή µιας ή περισσοτέρων νοµοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, σύµβασης ή
εντολής. Η πράξη αυτή πρέπει να προσδιορίζει ιδίως τα εξής:

α) την ακριβή φύση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας·

β) τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική περιοχή που αφορά.

Άρθρο 5

Αντιστάθµιση

1. Το ποσό της αντιστάθµισης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να
καλυφθούν οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων καθώς και ενός ευλόγου κέρδους για
την εκτέλεση των εν λόγω υποχρεώσεων. Η αντιστάθµιση δύναται να περιλαµβάνει το



�

 �

σύνολο ή µέρος των κερδών από την αύξηση της παραγωγικότητας των εν λόγω
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια συµφωνηθείσας και περιορισµένης περιόδου, χωρίς να
αλλοιώνεται το ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που έχουν καθοριστεί από το κράτος. Το
ποσό της αντιστάθµισης περιλαµβάνει όλα τα παρεχόµενα από το κράτος πλεονεκτήµατα
µέσω κρατικών πόρων. Οι παράµετροι για τον υπολογισµό και τη χορήγηση των
αντισταθµίσεων πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

2. Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη είναι όλες οι δαπάνες που συνδέονται µε τη
λειτουργία της ΥΓΟΣ. Οι δαπάνες που καταλογίζονται στην ΥΓΟΣ µπορούν να καλύπτουν το
µεταβλητό κόστος για την παροχή της ΥΓΟΣ, κατάλληλη συνεισφορά στις πάγιες δαπάνες
και κατάλληλη απόδοση των κεφαλαίων που διατίθενται στην ΥΓΟΣ. Οι δαπάνες που
συνδέονται µε ενδεχόµενες δραστηριότητες εκτός της ΥΓΟΣ πρέπει να καλύπτουν το σύνολο
των ποικίλων εξόδων, κατάλληλη συνεισφορά στις πάγιες δαπάνες και κατάλληλη απόδοση
των κεφαλαίων. Οι εν λόγω δαπάνες δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να καταλογισθούν
στην ΥΓΟΣ. Ο υπολογισµός των δαπανών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής.

3. Τα έσοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον όλα τα
έσοδα που προκύπτουν από την ΥΓΟΣ. Εάν η εξεταζόµενη επιχείρηση διαθέτει έναν τοµέα
που της έχει ανατεθεί κατά αποκλειστικότητα συνδεόµενο µε µια άλλη ΥΓΟΣ, και από τον
οποίο προκύπτουν κέρδη που υπερβαίνουν το εύλογο κέρδος ή εφόσον απολάβει άλλων
πλεονεκτηµάτων παρεχοµένων από το κράτος, αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, ανεξαρτήτως
του χαρακτηρισµού τους σε σχέση µε το άρθρο 87 και να προστεθούν στα έσοδα της
επιχείρησης. Το κράτος µέλος µπορεί ακόµη να αποφασίσει ότι τα κέρδη που προκύπτουν
από άλλες δραστηριότητες, πέραν της ΥΓΟΣ, πρέπει να διατεθούν εν µέρει ή στο σύνολό
τους, για τη χρηµατοδότηση της ΥΓΟΣ.

4. Ως εύλογο κέρδος νοείται ένα ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου που λαµβάνει υπόψη
τον κίνδυνο, ή την έλλειψη κινδύνου για την επιχείρηση λόγω της κρατικής παρέµβασης,
ιδίως εάν το κράτος παρέχει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώµατα. Κανονικά, το ποσοστό αυτό
δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέσο ποσοστό στον σχετικό τοµέα τα τελευταία έτη. Στους
κλάδους όπου δεν υπάρχει επιχείρηση αντίστοιχη µε την ανάδοχο επιχείρηση της ΥΓΟΣ, η
σύγκριση µπορεί να γίνει µε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη ή, εάν κριθεί
απαραίτητο, σε άλλους τοµείς. Για τον προσδιορισµό του εύλογου κέρδους, το κράτος µέλος
µπορεί να θεσπίσει κριτήρια παροχής κινήτρων, ιδίως σε συνάρτηση µε την ποιότητα της
παρεχόµενης υπηρεσίας.

Άρθρο 6

∆ιαφάνεια

Εφόσον οι επιχειρήσεις που δικαιούνται αντισταθµίσεις για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας
ασκούν και δραστηριότητες εκτός της δηµόσιας υπηρεσίας, πρέπει να καταχωρούν χωριστά
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στη λογιστική τους τις δαπάνες και τα έσοδα που αφορούν τις δραστηριότητες της δηµόσιας
υπηρεσίας και τις δαπάνες και τα έσοδα που αφορούν τις άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 7

Κοινοποίηση πληροφοριών

Τα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα στοιχεία που απαιτούνται
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι χορηγούµενες αντισταθµίσεις είναι συµβιβάσιµες µε τη
συνθήκη δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης. Εφόσον τους
ζητηθεί γραπτώς από την Επιτροπή, τα κράτη µέλη της κοινοποιούν εντός είκοσι εργάσιµων
ηµερών ή ενδεχόµενης άλλης µεγαλύτερης προθεσµίας που καθορίζεται στο εν λόγω αίτηµα
της Επιτροπής, όλες τις πληροφορίες που θεωρεί η τελευταία απαραίτητες προκειµένου να
αποφανθεί εάν τα ισχύοντα συστήµατα αντιστάθµισης είναι συµβιβάσιµα µε τη συνθήκη.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, [�]

Για την Επιτροπή
[�]
Mέλος της Επιτροπής


