
Κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας

(2005/C 297/04)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (1) προκύπτει ότι οι αντισταθµίσεις για την παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την
έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ,
εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, εάν οι
αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις αυτές και εφόσον πληρούνται τα γενικά
κριτήρια εφαρµογής του άρθρου 87, παράγραφος 1, οι εν λόγω
αντισταθµίσεις συνιστούν κρατικές ενισχύσεις.

2. Η απόφαση της Επιτροπής αριθ. 2005/842/ΕΚ της 28ης
Νοεµβρίου 2005, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 86, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε
τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος (2),
ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορισµένα είδη αντι-
σταθµίσεων για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας συνιστούν
συµβιβάσιµες κρατικές ενισχύσεις κατ' εφαρµογή του άρθρου
86, παράγραφος 2, ενώ απαλλάσσει από την υποχρέωση προη-
γούµενης κοινοποίησης τις αντισταθµίσεις που πληρούν τις εν
λόγω προϋποθέσεις. Οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας που συνιστούν κρατικές ενισχύσεις και δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της απόφασης αριθ. 2005/842/ΕΚ,
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86,
παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό
µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που
χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος] εξακολουθούν
να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης. Το παρόν πλαίσιο
έχει ως στόχο να διευκρινίσει τους όρους υπό τους οποίους οι
εν λόγω κρατικές ενισχύσεις µπορούν να χαρακτηριστούν
συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή του άρθρου
86, παράγραφος 2.

3. Το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται στις αντισταθµίσεις για παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σχετικά µε
δραστηριότητες που διέπονται από τη συνθήκη ΕΚ εξαιρουµένου
του τοµέα των µεταφορών και του τοµέα των δηµόσιων
υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων που καλύπτονται από
την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τις δηµόσιες
υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων (3).

4. Οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου εφαρµόζονται µε την επιφύ-
λαξη ειδικών αυστηρότερων διατάξεων που αφορούν τις υπο-
χρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται σε κοινοτικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις και µέτρα που αφορούν συγκεκριµένους
τοµείς.

5. Το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών
διατάξεων που ισχύουν στους τοµείς των δηµοσίων συµβάσεων
και του ανταγωνισµού (ιδίως άρθρα 81 και 82 της συνθήκης
ΕΚ).

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-
ΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ

ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

2.1. Γενικές διατάξεις

6. Το ∆ικαστήριο, στην απόφαση Altmark, προσδιόρισε τις προϋ-
ποθέσεις υπό τις οποίες οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµό-
σιας υπηρεσίας δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις ως
ακολούθως:

«[…] 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 αποδει-
κνύεται 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 87
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 πραγ-
µατοποιείται 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 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 ικανο-
ποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε την παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας προκειµένου να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώ-
σεις, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα και ένα εύλογο
κέρδος από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών».
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(1) Απόφαση στην υπόθεση C-280/00 Altmark Trans GmbH και Regierung-
spräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
(«Altmark»), Συλλογή 2003, Ι-7747 και απόφαση στις συνεκδικασθείσες
υποθέσεις C-34/01 έως C-38/01 Enirisorse SpA κατά Ministero delle
Finanze, Συλλογή 2003, I-14243.

(2) ΕΕ L 312 της 29.11.2005, σ. 67.
(3) ΕΕ C 320 της 15.11.2001, σ. 5.



7. 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. Εάν τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν τα εν
λόγω κριτήρια και εφόσον πληρούνται τα γενικά κριτήρια για
την εφαρµογή του άρθρου 87, παράγραφος 1, της συνθήκης, οι
αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας συνιστούν
κρατικές ενισχύσεις.

8. Κατά την άποψη της Επιτροπής οι κρατικές αυτές ενισχύσεις
µπορούν κατά το τρέχον στάδιο ανάπτυξης της κοινής αγοράς
να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε τη συνθήκη κατ' εφαρµογή του
άρθρου 86, παράγραφος 2, εφόσον είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οκονοµικού συµφέροντος και
δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των συναλλαγών κατά τρόπο που
αντίκειται στο συµφέρον της Κοινότητας. Για να επιτευχθεί µια
τέτοια ισορροπία πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέ-
σεις.

2.2. Γνήσια υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος κατά
την έννοια του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ

9. Σύµφωνα µε τη νοµολογία, εξαιρουµένων των τοµέων για τους
οποίους υφίσταται σχετική κοινοτική νοµοθεσία, τα κράτη
µέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη
φύση των υπηρεσιών που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Καθήκον λοιπόν
της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ότι αυτή η διακριτική
ευχέρεια εφαρµόζεται χωρίς πρόδηλο σφάλµα όσον αφορά τον
ορισµό των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος

10. Όπως προκύπτει από το άρθρο 86µ παράγραφος 2, οι
επιχειρήσεις (1) που τους έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, είναι επιχειρήσεις που
έχουν αναλάβει «µια ιδιαίτερη αποστολή». Τα κράτη µέλη, όταν
προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις της δηµόσιας υπηρεσίας και
αξιολογούν εάν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις έχουν
εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις, ενθαρρύνονται να
προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση
στους χρήστες.

2.3. Καθορισµός των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας µε
διοικητική πράξη και τρόπος υπολογισµού της

αντιστάθµισης

11. Η έννοια της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος
σύµφωνα µε το άρθρο 86 της συνθήκης, προϋποθέτει ανάθεση
στις εν λόγω επιχειρήσεις µιας ιδιαίτερης αποστολής από το
κράτος (2). Οι αρχές παραµένουν υπεύθυνες — εξαιρουµένων
των τοµέων όπου υπάρχει κοινοτική νοµοθεσία για το θέµα
αυτό — για τον καθορισµό του πλαισίου των κριτηρίων και
των όρων παροχής των υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το νοµικό
καθεστώς του παρέχοντος φορέα και του αν η υπηρεσία
παρέχεται στη βάση του ελεύθερου ανταγωνισµού. Συνεπώς η

ανάθεση δηµόσιας υπηρεσίας είναι αναγκαία για τον καθο-
ρισµό των υποχρεώσεων που έχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις και
το κράτος. Με την έννοια «κράτος» καλύπτονται οι κεντρικές,
οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές.

12. Η ευθύνη για τη διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
συµφέροντος ανατίθεται στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση µε µία
ή περισσότερες τυπικές πράξεις, η µορφή των οποίων καθορί-
ζεται από το κάθε κράτος µέλος. Η πράξη ή οι πράξεις πρέπει
ιδίως να προσδιορίζουν:

α) την ακριβή φύση και τη διάρκεια των υποχρεώσεων δηµό-
σιας υπηρεσίας·

β) τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική περιοχή που αφορά·

γ) τη φύση των ενδεχόµενων αποκλειστικών ή ειδικών
δικαιωµάτων που χορηγούνται στις επιχειρήσεις·

δ) τις παραµέτρους για τον υπολογισµό, τον έλεγχο και την
αναθεώρηση της αντιστάθµισης·

ε) τους όρους της αποφυγής και της επιστροφής ενδεχόµενης
υπέρµετρης αντιστάθµισης.

13. Τα κράτη µέλη, όταν προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις της
δηµόσιας υπηρεσίας και αξιολογούν εάν οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις έχουν εκπληρώσει τις εν λόγω υποχρεώσεις,
καλούνται να προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, δίνοντας
ιδιαίτερη έµφαση στους χρήστες.

2.4. Ύψος της αντιστάθµισης

14. Το ύψος της αντιστάθµισης δεν δύναται να υπερβαίνει το
ποσό που απαιτείται για να καλυφθούν οι δαπάνες που προκύ-
πτουν από την εκτέλεση των υποχρεώσεων δηµόσιας
υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών εσόδων καθώς
και ευλόγου κέρδους για την εκτέλεση των εν λόγω υποχρεώ-
σεων. Το ύψος της αντιστάθµισης περιλαµβάνει όλα τα πλεο-
νεκτήµατα που παρέχονται από το κράτος ή από κρατικούς
πόρους υπό οιαδήποτε µορφή. Το εύλογο κέρδος δύναται να
περιλαµβάνει το σύνολο ή µέρος των κερδών από την αύξηση
της παραγωγικότητας των οικείων επιχειρήσεων κατά τη
διάρκεια συµφωνηθείσας και περιορισµένης περιόδου, χωρίς να
χειροτερεύει ποιοτικά το επίπεδο των υπηρεσιών που έχουν
ανατεθεί από το κράτος στην επιχείρηση.

15. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιηθεί πράγµατι
αντιστάθµιση για τη λειτουργία της σχετικής υπηρεσίας
γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Η αντιστάθµιση για παροχή
δηµόσιας υπηρεσίας που χορηγείται για την παροχή υπηρεσίας
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, αλλά στην πραγµατικότητα
χρησιµοποιείται σε δραστηριότητες σε άλλες αγορές, δεν
δικαιολογείται και κατά συνέπεια συνιστά µη συµβιβάσιµη
κρατική ενίσχυση. Η επιχείρηση που λαµβάνει αντιστάθµιση
για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας δύναται ωστόσο να απολαύει
εύλογο κέρδος.
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(1) Ως «επιχείρηση» πρέπει να νοείται κάθε νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικο-
νοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νοµική του υπόσταση και τον
τρόπο χρηµατοδότησής του. Ως «δηµόσια επιχείρηση» νοείται κάθε
επιχείρηση στην οποία το ∆ηµόσιο δύναται να ασκεί άµεσα ή έµµεσα
λόγω κυριότητος, οικονοµικής συµµετοχής ή δυνάµει διατάξεων που τη
διέπουν, αποφασιστική επιρροή όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος
1, στοιχείο β) της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης
Ιουνίου 1980 περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των
κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 195 της
29.7.1980, σ. 35. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2000/52/ΕΚ, ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75).

(2) Βλέπε ιδίως την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-127/73
BRT κατά SABAM, Συλλογή 1974 σ. 313.



16. Οι δαπάνες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη περιλαµβά-
νουν όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τη διαχεί-
ριση της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Εφόσον
οι δραστηριότητες της εξεταζόµενης επιχείρησης περιορίζονται
στην υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µπορούν να
ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες της. Στην περίπτωση που η
επιχείρηση αναπτύσσει και άλλες δραστηριότητες εκτός της
υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µπορούν να
ληφθούν υπόψη µόνο οι δαπάνες που συνδέονται µε αυτή την
υπηρεσία. Οι δαπάνες που καταλογίζονται στην υπηρεσία
γενικού οικονοµικού συµφέροντος µπορούν να καλύπτουν το
µεταβλητό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας γενικού
οικονοµικού συµφέροντος, κατάλληλη συνεισφορά στις πάγιες
δαπάνες που είναι κοινές για την υπηρεσία γενικού οικονο-
µικού συµφέροντος και για άλλες δραστηριότητες και
κατάλληλη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων που διατίθενται στην
υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος (1). Οι δαπάνες
που συνδέονται µε επενδύσεις που αφορούν ιδίως τις
υποδοµές µπορούν να ληφθούν υπόψη, όταν αυτό είναι
απαραίτητο, για την παροχή της υπηρεσίας γενικού οικονο-
µικού συµφέροντος. Οι δαπάνες που συνδέονται µε ενδεχό-
µενες δραστηριότητες εκτός του πεδίου της υπηρεσίας γενικού
οικονοµικού συµφέροντος πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του
µεταβλητού κόστους, κατάλληλη συνεισφορά στις πάγιες
κοινές δαπάνες και κατάλληλη απόδοση των κεφαλαίων. Οι εν
λόγω δαπάνες δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να καταλογι-
στούν στην υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Ο
υπολογισµός των δαπανών πρέπει να λαµβάνει υπόψη προκα-
θορισµένα κριτήρια και να βασίζεται σε γενικά αποδεκτές αρχές
λογιστικής κόστους οι οποίες γνωστοποιούνται στην Επιτροπή
στο πλαίσιο της κοινοποίησης, κατ' εφαρµογή του άρθρου 88,
παράγραφος 3.

17. Τα έσοδα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πρέπει να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον όλα τα έσοδα που προκύπτουν
από την υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Εάν η
εξεταζόµενη επιχείρηση διαθέτει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώ-
µατα που συνδέονται µε υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέ-
ροντος από την οποία προκύπτουν κέρδη που υπερβαίνουν το
εύλογο κέρδος, ή εφόσον απολαύει άλλων πλεονεκτηµάτων
παρεχοµένων από το κράτος, αυτά πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού τους σε σχέση µε το
άρθρο 87 της συνθήκης και να προστίθενται στα έσοδα της
επιχείρησης. Το κράτος µέλος µπορεί ακόµη να αποφασίζει ότι
τα κέρδη που προκύπτουν από άλλες δραστηριότητες πέραν
της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος, πρέπει να
διατίθενται εν όλω ή εν µέρει για τη χρηµατοδότηση της
υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος .

18. Με τον όρο «εύλογο κέρδος», νοείται ποσοστό απόδοσης του
ιδίου 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 στο σχετικό τοµέα τα τελευταία
έτη. Στους τοµείς όπου δεν υπάρχει επιχείρηση αντίστοιχη µε
την ανάδοχο επιχείρηση της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
συµφέροντος, η σύγκριση µπορεί να γίνει µε επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε άλλα κράτη µέλη ή, εάν κριθεί απαραίτητο, σε
άλλους τοµείς υπό την προϋπόθεση ότι λαµβάνονται υπόψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τοµέα. Για να προσδιο-
ριστεί σε τι ανέρχεται το εύλογο κέρδος, το κράτος µέλος

µπορεί να θεσπίσει κριτήρια παροχής κινήτρων, σε συνάρτηση,
µεταξύ άλλων, µε την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας
και µε τα οφέλη όσον αφορά την παραγωγική αποτελεσµατι-
κότητα.

19. Όταν µια επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες τόσο εντός
όσο και εκτός του πεδίου της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού
συµφέροντος, πρέπει να καταχωρούνται στην εσωτερική λογι-
στική ξεχωριστά οι δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται µε
την υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος και οι
αντίστοιχες δαπάνες και έσοδα που συνδέονται µε τις λοιπές
υπηρεσίες καθώς και οι παράµετροι κατανοµής των δαπανών.
Όταν µια επιχείρηση είναι επιφορτισµένη µε τη διαχείριση
πολλών υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, είτε
επειδή η αρχή ανάθεσης είναι διαφορετική, είτε επειδή η φύση
της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος είναι διαφο-
ρετική, πρέπει η λογιστική σε επίπεδα επιχείρησης να µπορεί να
διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει υπεραντιστάθµιση σε κάθε µία
από τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Οι εν
λόγω αρχές ισχύουν µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
οδηγίας 80/723/EEΚ στις περιπτώσεις όπου αυτή εφαρµό-
ζεται.

3. ΥΠΕΡΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

20. Τα κράτη µέλη πρέπει να ελέγχουν συστηµατικά ή να αναθέ-
τουν τη διενέργεια ελέγχου προκειµένου να διασφαλίζουν ότι
δεν υπάρχει υπεραντιστάθµιση. ∆εδοµένου ότι η υπεραντιστάθ-
µιση δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της υπηρεσίας
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, συνιστά µη συµβιβάσιµη
κρατική ενίσχυση που πρέπει να επιστραφεί στο κράτος, στο δε
µέλλον πρέπει να ενηµερωθούν οι παράµετροι για τον υπολο-
γισµό της αντιστάθµισης.

21. Όταν το ποσό της υπεραντιστάθµισης δεν υπερβαίνει το 10 %
του ποσού της ετήσιας αντιστάθµισης, η εν λόγω υπεραν-
τιστάθµιση µπορεί να µεταφερθεί στο επόµενο έτος. Σε
ορισµένες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος µπορεί
να παρατηρηθεί σηµαντική ετήσια διακύµανση δαπανών, ιδίως
όσον αφορά συγκεκριµένες επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές
µπορεί κατ' εξαίρεση, σε ορισµένα έτη, να κριθεί αναγκαία για
τη λειτουργία της υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέ-
ροντος υπεραντιστάθµιση που υπερβαίνει το 10 %. Η ειδική
κατάσταση που δικαιολογεί ενδεχοµένως υπεραντιστάθµιση
άνω του 10 % πρέπει να διευκρινίζεται στην κοινοποίηση προς
την Επιτροπή. Ωστόσο, η κατάσταση πρέπει να αναθεωρείται
κατά περιόδους που καθορίζονται µε βάση την κατάσταση
στον κάθε τοµέα, οι οποίες, όµως, σε καµία περίπτωση δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα τέσσερα έτη. Το συνολικό ποσό της
υπεραντιστάθµισης που διαπιστώνεται στο τέλος της περιόδου
πρέπει να επιστρέφεται.

22. Η υπεραντιστάθµιση µπορεί να χρησιµοποιείται για τη χρηµα-
τοδότηση άλλης υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος,
την οποία διαχειρίζεται η ίδια επιχείρηση, η µεταφορά όµως
αυτή πρέπει να εµφανίζεται στη λογιστική της εν λόγω
επιχείρησης και να έχει διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες
και τις αρχές που προβλέπονται στο παρόν πλαίσιο, ιδίως όσον
αφορά την προηγούµενη κοινοποίηση. Τα κράτη µέλη δια-
σφαλίζουν ότι οι µεταφορές αυτές υπόκεινται σε κανονικό
έλεγχο. Εφαρµόζονται οι κανόνες διαφάνειας που θεσπίζονται
στην οδηγία 80/723/ΕΚ.
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(1) Βλέπε απόφαση του ∆ικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-83/
01 P, C-93/01 P και C-94/01P, Chronopost SA, Συλλογή 2003, I -
6993.



23. Το ποσό ενδεχόµενης υπεραντιστάθµισης δεν µπορεί να παρα-
µείνει στη διάθεση επιχείρησης µε το αιτιολογικό ότι πρόκειται
για ενίσχυση που συµβιβάζεται µε τη συνθήκη (για παράδειγµα
ενίσχυση για το περιβάλλον, ενίσχυση για την απασχόληση,
ενίσχυση σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις). Εάν ένα κράτος µέλος
επιθυµεί να χορηγήσει τέτοιες ενισχύσεις, πρέπει να τηρείται η
διαδικασία της προηγούµενης κοινοποίησης που θεσπίζεται
στο άρθρο 88, παράγραφος 3, της συνθήκης. Η καταβολή
µιας τέτοιας ενίσχυσης µπορεί να πραγµατοποιείται µόνο µε
άδεια της Επιτροπής. Εάν η ενίσχυση αυτή είναι σύµφωνη µε
κανονισµό εξαιρέσεων ανά κατηγορίες, πρέπει να πληρούνται
οι όροι του εν λόγω κανονισµού.

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑ-
ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24. Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 4, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999,
για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου
93 της συνθήκης ΕΚ (1), η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύει τη
θετική απόφασή της µε όρους υπό τους οποίους µια ενίσχυση
µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, και
µπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις που της επιτρέπουν να ελέγχει
την τήρηση της εν λόγω απόφασης. Στον τοµέα των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος, οι όροι και οι υποχρεώσεις
ενδέχεται να είναι απαραίτητοι, ιδίως για να διασφαλίζεται ότι
οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις δεν οδηγούν
στην πράξη σε υπεραντιστάθµιση. Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται
να χρειαστεί η εκπόνηση περιοδικών εκθέσεων ή η εκπλήρωση
άλλων υποχρεώσεων, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κατάσταση
της κάθε υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

25. Το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται για περίοδο έξι ετών από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Επιτροπή δύναται, µετά από διαβούλευση µε τα
κράτη µέλη, να τροποποιήσει το παρόν πλαίσιο, πριν από την

ηµεροµηνία λήξεώς του, για σηµαντικούς λόγους που
συνδέονται µε την ανάπτυξη της κοινής αγοράς. Τέσσερα έτη
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος πλαισίου, η Επιτροπή θα
προβεί σε αξιολόγηση του αντίκτυπου βάσει πραγµατικών
στοιχείων και των αποτελεσµάτων ευρείας διαβούλευσης που
θα διεξάγει η ίδια µε βάση ιδίως στοιχεία που υποβάλλονται
από τα κράτη µέλη. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του
αντίκτυπου τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και των κρατών µελών.

26. Η Επιτροπή θα εφαρµόζει τις διατάξεις του παρόντος πλαισίου
σε όλα τα σχέδια ενισχύσεων που της κοινοποιούνται και θα
λαµβάνει απόφαση για τα σχέδια αυτά µετά τη δηµοσίευση
του πλαισίου στην Επίσηµη Εφηµερίδα, ακόµα και εάν τα
σχέδια έχουν κοινοποιηθεί πριν από την εν λόγω δηµοσίευση.
Για τις µη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις η Επιτροπή εφαρµόζει:

α) τις διατάξεις του παρόντος πλαισίου, εάν η ενίσχυση έχει
χορηγηθεί µετά από τη δηµοσίευσή του πλαισίου στην
Επίσηµη Εφηµερίδα·

β) τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της
ενίσχυσης στις λοιπές περιπτώσεις.

6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ

27. Η Επιτροπή προτείνει ως κατάλληλα µέτρα για τους σκοπούς
του άρθρου 88, παράγραφος 1, τα κράτη µέλη να ευθυ-
γραµµίζουν µε το παρόν πλαίσιο τα υφιστάµενα καθεστώτα
τους στον τοµέα της αντιστάθµισης για παροχή δηµόσιας
υπηρεσίας, εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Τα κράτη µέλη επιβεβαιώνουν
στην Επιτροπή, εντός ενός µηνός από τη δηµοσίευση του
πλαισίου στην Επίσηµη Εφηµερίδα, ότι συµφωνούν µε τα
προτεινόµενα κατάλληλα µέτρα. Ελλείψει απάντησης, η
Επιτροπή θα θεωρήσει ότι το κράτος µέλος δεν συµφωνεί µε
την πρόταση.
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(1) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την πράξη προσχώρησης του 2003.


