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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Μαρτου 1999
για τη θσπιση λεπτοµερν καννων εφαρµογr του ρθρου 93 τηr συνθκηr ΕΚ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 94,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),

σχυση· τι η ολοκλρωση και η ενσχυση τηr εσωτερικr αγορr εναι µια προοδευτικ διαδικασα, που
αντικατοπτρζεται στη µνιµη ανπτυξη τηr πολιτικr
για τιr κρατικr ενισχσειr· τι, συνεπεα αυτν των
εξελξεων, ορισµνα µτρα, τα οποα κατ τη στιγµ
που τθενται σε εφαρµογ δεν συνιστον κρατικ ενσχυση, εναι δυνατν να µετατραπον σε ενσχυση·

τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (2),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (3),
Εκτιµνταr:
(1) τι, υπ την επιφλαξη των ειδικν διαδικαστικν
καννων οι οποοι καθορζονται µε κανονισµοr, σε
ορισµνουr τοµεr, ο παρν κανονισµr θα πρπει να
εφαρµοσθε για τιr ενισχσειr σε λουr τουr τοµεr·
τι, για τουr σκοποr τηr εφαρµογr των ρθρων 77
και 92 τηr συνθκηr, η Επιτροπ χει ειδικ αρµοδιτητα βσει του ρθρου 93 τηr συνθκηr να αποφασζει κατ πσον µια κρατικ ενσχυση συµβιβζεται
µε την κοιν αγορ κατ την εξταση τηr υφισταµνηr
ενσχυσηr, κατ τη λψη αποφσεων σχετικ µε να 
τροποποιηθεσα ενσχυση και κατ τη λψη µτρων
σον αφορ τη µη συµµρφωση µε τιr αποφσειr τηr
 µε την απατηση κοινοποησηr·
(2) τι η Επιτροπ, σµφωνα µε τη νοµολογα του
∆ικαστηρου των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, χει ακολουθσει και καθιερσει µια πγια τακτικ για την
εφαρµογ του ρθρου 93 τηr συνθκηr και χει θεσπσει ορισµνουr διαδικαστικοr καννεr και αρχr µε
µια σειρ ανακοινσεων· τι εναι σκπιµο, για να
εξασφαλισθον στην πρξη αποτελεσµατικr διαδικασεr δυνµει του ρθρου 93 τηr συνθκηr, να ενισχυθε η πρακτικ αυτ και κωδικοποιηθε µσω
κανονισµο·
(3) τι ναr διαδικαστικr κανονισµr σχετικ µε την
εφαρµογ του ρθρου 93 τηr συνθκηr θα αυξσει τη
διαφνεια και την ασφλεια του δικαου·
(4) τι, για να εξασφαλιστε η ασφλεια του δικαου,
εναι σκπιµο να καθοριστον µε ποιεr προϋποθσειr
µια ενσχυση πρπει να θεωρηθε ωr υπρχουσα εν(1) ΕΕ C 116 τηr 16. 4. 1998, σ. 13.
(2) Γνµη που διατυπθηκε στιr 14 Ιανουαρου 1999 (δεν χει
ακµα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
(3) ΕΕ C 284 τηr 14. 9. 1998, σ. 10.

(5) τι, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr, λα τα σχδια χοργησηr νων ενισχσεων
κοινοποιονται στην Επιτροπ και δεν θα πρπει να
τθενται σε εφαρµογ προτο τα εγκρνει η τελευταα·
(6) τι, σµφωνα µε το ρθρο 5 τηr συνθκηr, τα κρτη
µλη χουν υποχρωση να συνεργζονται µε την Επιτροπ και να τηr παρχουν λεr τιr αναγκαεr πληροφορεr για την εκτλεση τηr αποστολr τηr βσει του
παρντοr κανονισµο·
(7) τι το χρονικ διστηµα εντr του οποου η Επιτροπ
πρπει να ολοκληρσει την προκαταρκτικ εξταση
τηr κοινοποιηθεσαr ενσχυσηr θα πρπει να ορισθε
σε δο µνεr απ την ηµεροµηνα παραλαβr µιαr
πλρουr κοινοποησηr  απ την ηµεροµηνα παραλαβr µιαr δεντωr αιτιολογηµνηr δλωσηr του
οικεου κρτουr µλουr τι θεωρε την κοινοποηση
πλρη διτι οι συµπληρωµατικr πληροφορεr που χει
ζητσει η Επιτροπ δεν εναι διαθσιµεr  χουν δη
δοθε· τι, για λγουr ασφλειαr του δικαου, η εξταση αυτ θα πρπει να περατνεται µε απφαση·
(8) τι σε λεr τιr περιπτσειr κατ τιr οποεr, συνεπεα
τηr προκαταρκτικr εξτασηr, η Επιτροπ δεν µπορε
να διαπιστσει τι η ενσχυση εναι συµβιβσιµη µε
την κοιν αγορ, θα πρπει να κινεται η επσηµη
διαδικασα ρευναr, προκειµνου να µπορε η Επιτροπ να συγκεντρσει λεr τιr πληροφορεr που
χρειζεται για να εκτιµσει το συµβατ τηr ενσχυσηr
και να δδεται η δυναττητα στα ενδιαφερµενα µρη
να υποβλλουν τιr παρατηρσειr τουr· τι τα δικαιµατα των ενδιαφεροµνων µερν διασφαλζονται
καλτερα στο πλασιο τηr επσηµηr διαδικασαr ρευναr που προβλπεται βσει του ρθρου 93 παργραφοr
2 τηr συνθκηr·
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(9) τι, αφο εξετσει τα σχλια που υποβλλουν τα
ενδιαφερµενα µρη, η Επιτροπ θα πρπει να
ολοκληρνει την εξτασ τηr µε οριστικ απφαση
αµσωr µλιr αρθον οι υπρχουσεr αµφιβολεr· τι
εναι σκπιµο, εν η εξταση αυτ δεν χει ολοκληρωθε µετ την παρλευση δεκαοκταµνου απ την
ναρξη τηr διαδικασαr, να χει το οικεο κρτοr
µλοr τη δυναττητα να ζητσει τη λψη απφασηr,
την οποα η Επιτροπ θα πρπει να λαµβνει εντr
διµνου·
(10) τι, για να εξασφαλισθε η ορθ και αποτελεσµατικ
εφαρµογ των καννων περ κρατικν ενισχσεων, η
Επιτροπ θα χει τη δυναττητα να ανακαλε µια απφαση η οποα βασστηκε σε εσφαλµνεr πληροφορεr·
(11) τι, προκειµνου να εξασφαλισθε η συµµρφωση µε
το ρθρο 93 τηr συνθκηr, και ιδωr µε την υποχρωση
κοινοποησηr και τη ρτρα αναστολr τηr εφαρµογr
που διατυπνεται στο ρθρο 93 παργραφοr 3, η Επιτροπ θα πρπει να εξετζει λεr τιr περιπτσειr παρνοµων ενισχσεων· τι, για λγουr διαφνειαr και
ασφλειαr του δικαου, θα πρπει να θεσπισθον οι
διαδικασεr που ακολουθονται στιr περιπτσειr
αυτr· τι, ταν να κρτοr µλοr δεν τηρε την υποχρωση κοινοποησηr  τη ρτρα αναστολr τηr εφαρµογr, η Επιτροπ δεν θα πρπει να δεσµεεται απ
προθεσµεr·
(12) τι στιr περιπτσειr παρνοµων ενισχσεων, η Επιτροπ θα πρπει να χει το δικαωµα να λαµβνει λεr
τιr αναγκαεr πληροφορεr που θα τιr επιτρψουν να
λβει απφαση και, ενδεχοµνωr, να αποκαθιστ
αµσωr τον ανθευτο ανταγωνισµ· τι εναι εποµνωr
σκπιµο να δοθε στην Επιτροπ η δυναττητα να
λαµβνει ενδιµεσα µτρα που να απευθνονται στα
οικεα κρτη µλη· τι αυτ τα ενδιµεσα µτρα µπορον να λαµβνουν τη µορφ διαταγr παροχr
πληροφοριν, διαταγr αναστολr και διαταγr
ανκτησηr των ενισχσεων· τι η Επιτροπ θα πρπει
να χει τη δυναττητα, σε περπτωση µη συµµρφωσηr
µε µια διαταγ παροχr πληροφοριν, να αποφασζει
µε βση τιr πληροφορεr που διαθτει και σε
περπτωση µη συµµρφωσηr µε τιr διαταγr αναστολr και ανκτησηr των ενισχσεων, να προσφεγει
απευθεαr στο ∆ικαστριο, σµφωνα µε το ρθρο 93
παργραφοr 2 τηr συνθκηr·
(13) τι, στιr περιπτσειr παρνοµων ενισχσεων που δεν
εναι συµβιβσιµεr µε την κοιν αγορ, θα πρπει να
αποκαθσταται αποτελεσµατικr ανταγωνισµr· τι,
για το σκοπ αυτ, εναι αναγκαο να ανακτται
αµελλητ η ενσχυση, περιλαµβανοµνων και των
τκων· τι εναι σκπιµο η ανκτηση να πραγµατοποιεται σµφωνα µε τιr διαδικασεr τηr εθνικr
νοµοθεσαr· τι η εφαρµογ των διαδικασιν αυτν
δεν θα πρπει να εµποδζει την αποκατσταση αποτελεσµατικο ανταγωνισµο, εµποδζονταr την µεση
και αποτελεσµατικ εκτλεση τηr απφασηr τηr Επιτροπr· τι, για την επτευξη αυτο του αποτελσµατοr, τα κρτη µλη θα πρπει να λαµβνουν λα τα
αναγκαα µτρα που να διασφαλζουν την αποτελεσµατικτητα τηr απφασηr τηr Επιτροπr·
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(14) τι, για λγουr ασφλειαr του δικαου, εναι σκπιµο
να καθοριστε δεκαετr προθεσµα παραγραφr για τιr
παρνοµεr ενισχσειr, µετ την εκπνο τηr οποαr δεν
µπορε να διαταχθε ανκτηση·
(15) τι η καταχρηστικ εφαρµογ µιαr ενσχυσηr µπορε
να χει επιπτσειr στη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr ανλογεr µε εκενεr των παρνοµων ενισχσεων
και θα πρπει συνεπr να αντιµετωπζεται µε ανλογεr διαδικασεr· τι, σε αντθεση µε τιr παρνοµεr
ενισχσειr, οι ενισχσειr οι οποεr εναι δυνατν να
χουν εφαρµοσθε καταχρηστικ εναι ενισχσειr που
χουν εγκριθε προηγουµνωr απ την Επιτροπ· τι,
ωr εκ τοτου, η Επιτροπ δεν θα πρπει να χει τη
δυναττητα να διατξει την ανκτηση τηr ενσχυσηr
λγω τηr καταχρηστικr εφαρµογr τηr·
(16) τι εναι σκπιµο να ορισθον λεr οι δυναττητεr τιr
οποεr χουν τρτοι να υπερασπζονται τα συµφροντ
τουr στιr διαδικασεr για τιr κρατικr ενισχσειr·
(17) τι, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr, η Επιτροπ χει υποχρωση, σε συνεργασα
µε τα κρτη µλη, να εξετζει διαρκr λα τα
καθεσττα υφισταµνων ενισχσεων· τι, για λγουr
διαφνειαr και ασφλειαr του δικαου, εναι σκπιµο
να προσδιοριστε το πεδο τηr συνεργασαr βσει του
ρθρου αυτο·
(18) τι, προκειµνου να εξασφαλισθε το συµβατ των
υφισταµνων καθεσττων ενισχσεων µε την κοιν
αγορ και σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr, η Επιτροπ θα πρπει να προτενει
κατλληλα µτρα, εφσον η υφισταµνη ενσχυση δεν
εναι συµβιβσιµη  δεν εναι πλον συµβιβσιµη µε
την κοιν αγορ και θα πρπει να κινε τη διαδικασα
που προβλπεται στο ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr, εν το οικεο κρτοr µλοr αρνεται να
εφαρµσει τα προτεινµενα µτρα·
(19) τι, για να δοθε η δυναττητα στην Επιτροπ να
ελγχει αποτελεσµατικ τη συµµρφωση µε τιr αποφσειr τηr και για να διευκολυνθε η συνεργασα µεταξ
τηr Επιτροπr και των κρατν µελν στο πλασιο τηr
διαρκοr
εξτασηr
λων
των
υφισταµνων
καθεσττων ενισχσεων στα κρτη µλη σµφωνα µε
το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr συνθκηr, εναι ανγκη
να καθιερωθε µια γενικ υποχρωση υποβολr εκθσεων σχετικ µε λα τα υφιστµενα καθεσττα ενισχσεων·
(20) τι, εφσον η Επιτροπ χει σοβαρr αµφιβολεr για
το κατ πσον τηρονται οι αποφσειr τηr, θα πρπει
να χει στη διθεσ τηr πρσθετα µσα που θα τηr
επιτρπουν να λαµβνει τιr αναγκαεr πληροφορεr για
να διαπιστνει κατ πσον τηρονται ντωr οι αποφσειr τηr· τι, για τον σκοπ αυτ, οι επισκψειr
επιτπιου ελγχου αποτελον κατλληλο και χρσιµο
µσο, ιδωr στιr περιπτσειr που ενδχεται οι ενισχσειr να εφαρµζονται καταχρηστικr· τι, εποµνωr, η
Επιτροπ πρπει να διαθτει την εξουσα να πραγµατοποιε επισκψειr επιτπιου ελγχου και να εξασφαλζει
τη συνεργασα των αρµοδων αρχν των κρατν
µελν στην περπτωση που µια επιχερηση αντιτθεται
στην επσκεψη αυτ·
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(21) τι, χριν τηr διαφνειαr και τηr ασφλειαr του
δικαου, εναι σκπιµο να δνεται δηµσια πληροφρηση για τιr αποφσειr τηr Επιτροπr, τηρνταr,
ταυτχρονα, την αρχ τι οι αποφσειr για υποθσειr
κρατικν ενισχσεων απευθνονται στα οικεα κρτη
µλη· τι εναι, ωr εκ τοτου, σκπιµο να δηµοσιεονται ετε εξ ολοκλρου ετε σε περιληπτικ µορφ λεr
οι αποφσειr οι οποεr µπορε να θγουν τα συµφροντα των ενδιαφεροµνων µερν,  να διατθενται αντγραφα των εν λγω αποφσεων στα ενδιαφερµενα
µρη, στιr περιπτσειr που δεν χουν δηµοσιευθε 
που δεν χουν δηµοσιευθε εξ ολοκλρου· τι η Επιτροπ, κατ την παροχ δηµσιαr πληροφρησηr για
τιr αποφσειr τηr, θα πρπει να τηρε λουr τουr
καννεr περ επαγγελµατικο απορρτου, σµφωνα µε
το ρθρο 214 τηr συνθκηr·
(22) τι η Επιτροπ, σε στεν συνεργασα µε τα κρτη
µλη, θα πρπει να εναι σε θση να θεσπζει εκτελεστικr διατξειr οι οποεr να καθορζουν λεπτοµερεr
καννεr σχετικ µε τιr διαδικασεr του παρντοr
κανονισµο· τι, προκειµνου να εξασφαλισθε η
συνεργασα µεταξ τηr Επιτροπr και των αρµδιων
αρχν των κρατν µελν, εναι σκπιµο να συσταθε
συµβουλευτικ επιτροπ για τιr κρατικr ενισχσειr
τηr οποαr θα ζητεται η γνµη πριν να εκδσει η
Επιτροπ διατξειr σµφωνα µε τον παρντα κανονισµ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕVΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τουr σκοποr του παρντοr κανονισµο, νοονται ωr:
α) «ενσχυση»: κθε µτρο το οποο πληρο λα τα κριτρια που καθορζονται στο ρθρο 92 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr·
β) «υφιστµενη ενσχυση»:
i) µε την επιφλαξη των ρθρων 144 και 172 τηr
πρξηr προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, λεr οι ενισχσειr οι οποεr
υφσταντο πριν απ την ναρξη ισχοr τηr
συνθκηr στο οικεο κρτοr µλοr, δηλαδ
καθεσττα ενισχσεων και ατοµικr ενισχσειr
που εχαν τεθε σε εφαρµογ πριν, και εφαρµζονται ακµη πειτα, απ την ναρξη ισχοr τηr
συνθκηr·
ii) κθε εγκεκριµνη ενσχυση, δηλαδ τα καθεσττα
ενισχσεων και οι ατοµικr ενισχσειr που χουν
εγκριθε απ την Επιτροπ  απ το Συµβολιο·
iii) κθε ενσχυση που θεωρεται τι χει εγκριθε
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 6 του παρ-
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ντοr κανονισµο,  πριν απ τον παρντα κανονισµ αλλ σµφωνα µε τη διαδικασα αυτ·
iv) κθε ενσχυση που θεωρεται τι εναι υφιστµενη
ενσχυση σµφωνα µε το ρθρο 15·
v) κθε ενσχυση που θεωρεται ωr υφιστµενη ενσχυση εφσον µπορε να αποδειχθε τι ταν
τθηκε σε ισχ δεν αποτελοσε ενσχυση, αλλ
στη συνχεια γινε ενσχυση λγω τηr εξλιξηr τηr
κοινr αγορr και χωρr να µεταβληθε απ το
κρτοr µλοr. ταν ορισµνα µτρα µετατρπονται
σε ενισχσειr λγω τηr ελευθρωσηr µιαr δραστηριτηταr απ την κοινοτικ νοµοθεσα, τα µτρα
αυτ δεν θεωρονται ωr υφιστµενη ενσχυση
µετ την ταχθεσα ηµεροµηνα ελευθρωσηr·
γ) «να ενσχυση»: κθε ενσχυση, δηλαδ τα καθεσττα
ενισχσεων και οι ατοµικr ενισχσειr, οι οποεr δεν
αποτελον υφιστµενη ενσχυση, καθr και οι µεταβολr υφιστµενων ενισχσεων·
δ) «καθεστr ενισχσεων»: κθε πρξη βσει τηr οποαr,
χωρr να απαιτονται περαιτρω µτρα εκτλεσηr, µπορον να χορηγονται ατοµικr ενισχσειr σε επιχειρσειr οι οποεr ορζονται στην εν λγω πρξη κατ
τρπο γενικ και αφηρηµνο και κθε πρξη βσει τηr
οποαr µπορε να χορηγεται ενσχυση µη συνδεµενη
µε συγκεκριµνο σχδιο σε µα  περισστερεr επιχειρσειr για αριστο χρονικ διστηµα /και για
απροσδιριστο ποσ·
ε) «ατοµικ ενσχυση»: ενσχυση η οποα δεν χορηγεται
µε βση καθεστr ενισχσεων  η οποα χορηγεται µε
βση καθεστr ενισχσεων αλλ πρπει να κοινοποιηθε·
στ) «παρνοµη ενσχυση»: να ενσχυση η οποα εφαρµζεται κατ παρβαση του ρθρου 93 παργραφοr 3 τηr
συνθκηr·
ζ) «κατχρηση ενσχυσηr»: ενσχυση η οποα χρησιµοποιεται απ τα δικαιοχο κατ παρβαση απφασηr
που χει ληφθε σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 3
 το ρθρο 7 παργραφοι 3  4 του παρντοr κανονισµο·
η) «ενδιαφερµενο µροr»: κθε κρτοr µλοr και κθε
πρσωπο, επιχερηση  νωση επιχειρσεων των
οποων τα συµφροντα µπορε να θιγον απ τη
χοργηση µιαr ενσχυσηr, και ιδωr ο δικαιοχοr τηr
ενσχυσηr, οι ανταγωνιστικr επιχειρσειr και οι επαγγελµατικr ενσειr.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

ρθρο 2
Κοινοποηση ναr ενσχυσηr
1.
Εκτr αν λλωr προβλπεται σε κανονισµοr οι
οποοι θεσπζονται µε βση το ρθρο 94 τηr συνθκηr 
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λλεr συναφεr διατξειr τηr, κθε σχδιο για τη χοργηση
ναr ενσχυσηr κοινοποιεται εγκαρωr στην Επιτροπ απ
το οικεο κρτοr µλοr. Η Επιτροπ ενηµερνει αµελλητ
το ενδιαφερµενο κρτοr µλοr σχετικ µε την παραλαβ
τηr κοινοποησηr.
2.
Στην κοινοποηση, το οικεο κρτοr µλοr παρχει
λεr τιr αναγκαεr πληροφορεr που θα επιτρψουν στην
Επιτροπ να λβει απφαση σµφωνα µε τα ρθρα 4 και 7
(εφεξr αποκαλοµενη «πλρηr κοινοποηση»).
ρθρο 3

27. 3. 1999

6.
Εν η Επιτροπ δεν χει λβει απφαση σµφωνα µε
τιr παραγρφουr 2, 3  4 εντr τηr προθεσµαr που αναφρεται στην παργραφο 5, η ενσχυση θεωρεται τι χει
εγκριθε απ την Επιτροπ. Το οικεο κρτοr µλοr µπορε
κατπιν τοτου να θσει σε εφαρµογ τα εν λγω µτρα
αφο ειδοποισει προηγουµνωr σχετικ την Επιτροπ,
εκτr εν η τελευταα λβει απφαση σµφωνα µε το
παρν ρθρο εντr προθεσµαr 15 εργσιµων ηµερν απ
την παραλαβ τηr ειδοποησηr.

ρθρο 5

Ρτρα αναστολr τηr εφαρµογr

Ατηση παροχr πληροφοριν

Οι ενισχσειr που χρζουν κοινοποησηr σµφωνα µε το
ρθρο 2 παργραφοr 1, δεν τθενται σε εφαρµογ παρ
µνον αφο η Επιτροπ λβει,  θεωρηθε τι χει λβει,
απφαση µε την οποα εγκρνει την εν λγω ενσχυση.

1.
Εφσον η Επιτροπ θεωρσει τι οι πληροφορεr που
υπβαλε το οικεο κρτοr µλοr σχετικ µε µτρο που
κοινοποιθηκε σµφωνα µε το ρθρο 2 εναι ελλιπεr,
ζητει λεr τιr αναγκαεr συµπληρωµατικr πληροφορεr.
ταν το κρτοr µλοr απαντσει στο ατηµα αυτ, η Επιτροπ το ενηµερνει τι λαβε την απντηση.

ρθρο 4
Προκαταρκτικ εξταση τηr κοινοποησηr και αποφσειr
τηr Επιτροπr
1.
Η Επιτροπ εξετζει την κοινοποηση µλιr τη λβει.
Με την επιφλαξη του ρθρου 8, η Επιτροπ λαµβνει
απφαση σµφωνα µε τιr παραγρφουr 2, 3  4.
2.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει, µετ απ προκαταρκτικ εξταση, τι το κοινοποιηθν µτρο δεν αποτελε
ενσχυση, σηµεινει τη διαπστωση αυτ µε σχετικ απφαση.
3.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει, µετ απ προκαταρκτικ εξταση, τι το κοινοποιηθν µτρο, εν εµππτει στο
πεδο εφαρµογr του ρθρου 92 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr, δεν δηµιουργε αµφιβολεr κατ πσον συµβιβζεται µε την κοιν αγορ, το κηρσσει συµβιβσιµο µε την
κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «απφαση για τη µη
διατπωση αντιρρσεων»). Στην απφαση αυτ, αναφρεται
η συγκεκριµνη εξαρεση τηr συνθκηr που εφαρµσθηκε.

2.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δεν παρχει τιr ζητοµενεr πληροφορεr εντr τηr προθεσµαr που ταξε η Επιτροπ  τιr παρχει κατ τρπο ελλιπ, η Επιτροπ προβανει σε υπµνηση, και τσσει µια πρσθετη ελογη προθεσµα για την υποβολ των πληροφοριν.
3.
Η κοινοποηση θεωρεται τι χει αποσυρθε, εν ετε
οι ζητοµενεr πληροφορεr δεν παρασχεθον εντr τηr
ταχθεσαr προθεσµαr, εκτr εν η τελευταα χει παραταθε πριν απ τη λξη τηr, µε τη συγκατθεση τσο τηr
Επιτροπr σο και του οικεου κρτουr µλουr, ετε το
οικεο κρτοr µλοr υποβλει στην Επιτροπ δλωση
δεντωr αιτιολογηµνη, πριν απ τη λξη τηr ταχθεσαr
προθεσµαr, στην οποα αναφρει τι, κατ την εκτµησ
του, η κοινοποηση εναι πλρηr, δεδοµνου τι οι ζητηθεσεr συµπληρωµατικr πληροφορεr δεν εναι διαθσιµεr 
χουν δη δοθε. Στην περπτωση αυτ, η προθεσµα που
αναφρεται στο ρθρο 4 παργραφοr 5 αρχζει την εποµνη
ηµρα τηr παραλαβr τηr δλωσηr. Εν η κοινοποηση
θεωρηθε τι χει αποσυρθε, η Επιτροπ ενηµερνει σχετικ το κρτοr µλοr.

4.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει, µετ απ προκαταρκτικ εξταση, τι το κοινοποιηθν µτρο δηµιουργε αµφιβολεr κατ πσον συµβιβζεται µε την κοιν αγορ, αποφασζει να κινσει τη διαδικασα σµφωνα µε το ρθρο 93
παργραφοr 2 τηr συνθκηr (εφεξr αποκαλοµενη «απφαση για κνηση επσηµηr διαδικασαr ρευναr»).

Επσηµη διαδικασα ρευναr

5.
Οι αποφσειr που αναφρονται στιr παραγρφουr 2, 3
και 4, πρπει να λαµβνονται εντr δο µηνν. Η προθεσµα αυτ αρχζει την εποµνη τηr ηµραr παραλαβr τηr
πλρουr κοινοποησηr. Η κοινοποηση θεωρεται πλρηr
εν, εντr δο µηνν απ την παραλαβ τηr  απ την
παραλαβ οποιασδποτε πρσθετηr πληροφοραr που
ζητθηκε, η Επιτροπ δεν ζητσει περαιτρω πληροφορεr.
Η προθεσµα µπορε να παρατενεται µε τη συγκατθεση
τσο τηr Επιτροπr σο και του οικεου κρτουr µλουr.
Εφσον εναι απαρατητο, η Επιτροπ δναται να καθορζει
πιο περιορισµνα χρονικ περιθρια.

1.
Στην απφαση για κνηση επσηµηr διαδικασαr ρευναr, η Επιτροπ αναφρει συνοπτικ τα σηµαντικτερα
πραγµατικ και νοµικ ζητµατα, προβανει σε προσωριν
εκτµηση σχετικ µε το χαρακτρα του σχεδιαζµενου
µτρου ωr ενσχυσηr και εκθτει τιr αµφιβολεr τηr για το
συµβατ του µτρου µε την κοιν αγορ. Η απφαση καλε
το οικεο κρτοr µλοr και τα λλα ενδιαφερµενα µρη να
υποβλουν παρατηρσειr εντr ορισµνηr προθεσµαr, η
οποα συνθωr δεν υπερβανει τον να µνα. Σε δεντωr
δικαιολογηµνεr περιπτσειr, η Επιτροπ µπορε να παρατενει την ταχθεσα προθεσµα.

ρθρο 6

27. 3. 1999
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2.
Οι παρατηρσειr που λαµβνονται διαβιβζονται στο
οικεο κρτοr µλοr. Εφσον ζητηθε απ να ενδιαφερµενο µροr, για λγουr πιθανr ζηµαr, η ταυττητ του
αποκρπτεται απ το οικεο κρτοr µλοr. Το οικεο κρτοr
µλοr µπορε να απαντσει στα σχλια που υποβλλονται
εντr ορισµνηr προθεσµαr που δεν υπερβανει συνθωr
τον να µνα. Σε δεντωr δικαιολογηµνεr περιπτσειr, η
Επιτροπ µπορε να παρατενει την ταχθεσα προθεσµα.

ρθρο 7

Αποφσειr τηr Επιτροπr να περατσει την επσηµη διαδικασα ρευναr
1.
Με την επιφλαξη του ρθρου 8, η επσηµη διαδικασα ρευναr περατνεται µε την κδοση τηr απφασηr που
προβλπεται στιr παραγρφουr 2 ωr 5 του παρντοr ρθρου.
2.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει τι, ενδεχοµνωr
κατπιν τροποποισεων που επφερε το οικεο κρτοr
µλοr, το κοινοποιηθν µτρο δεν αποτελε ενσχυση,
σηµεινει τη διαπστωση αυτ µε σχετικ απφαση.
3.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει τι, ενδεχοµνωr
κατπιν τροποποισεων που επφερε το οικεο κρτοr
µλοr, αρονται οι αµφιβολεr για το συµβατ του κοινοποιηθντοr µτρου µε την κοιν αγορ, αποφασζει τι η ενσχυση εναι συµβιβσιµη µε την κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «θετικ απφαση»). Στην απφαση αυτ, αναφρεται η συγκεκριµνη εξαρεση τηr συνθκηr που εφαρµσθηκε.
4.
Η Επιτροπ µπορε να συνοδεει τη θετικ απφασ
τηr µε ρουr υπ τουr οποουr µπορε να θεωρηθε µια
ενσχυση συµβιβσιµη µε την κοιν αγορ, και µπορε να
θεσπσει υποχρεσειr που τηr επιτρπουν να ελγχει την
τρηση τηr εν λγω απφασηr (εφεξr αποκαλοµενη «υπ
ρουr απφαση»).
5.
Εφσον η Επιτροπ διαπιστσει τι η κοινοποιηθεσα
ενσχυση δεν εναι συµβιβσιµη µε την κοιν αγορ, αποφασζει να µην τεθε σε εφαρµογ (εφεξr αποκαλοµενη
«αρνητικ απφαση»).
6.
6. Οι αποφσειr κατ’ εφαρµογ των παραγρφων 2, 3,
4 και 5 πρπει να λαµβνονται µλιr αρθον οι αµφιβολεr
που αναφρονται στο ρθρο 4 παργραφοr 4. Η Επιτροπ
προσπαθε κατ το δνατν να λβει απφαση εντr προθεσµαr 18 µηνν απ την ναρξη τηr διαδικασαr. Η προθεσµα µπορε να παρατενεται κατπιν κοινr συµφωναr τηr
Επιτροπr µε το οικεο κρτοr µλοr.
6.
Μετ την εκπνο τηr αναφερµενηr στο ρθρο 6
προθεσµαr και εν το ζητσει το οικεο κρτοr µλοr, η
Επιτροπ λαµβνει απφαση εντr δο µηνν, βσει των
πληροφοριν που διαθτει. Εν ανγκη, εφσον οι διαθσιµεr πληροφορεr δεν αρκον για τη διαπστωση τηr συµβαττηταr, η Επιτροπ λαµβνει αρνητικ απφαση.
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ρθρο 8

Απσυρση τηr κοινοποησηr
1.
Το οικεο κρτοr µλοr µπορε να αποσρει την κοινοποηση κατ την ννοια του ρθρου 2 σε εθετο χρνο,
προτο η Επιτροπ λβει απφαση σµφωνα µε το ρθρο 4
 7.
2.
Στιr περιπτσειr που η Επιτροπ χει κινσει την
επσηµη διαδικασα ρευναr, η Επιτροπ περατνει τη διαδικασα αυτ.
ρθρο 9
Ανκληση απφασηr
Η Επιτροπ µπορε να ανακαλσει µια απφαση που λαβε
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοι 2  3  το ρθρο 7
παργραφοι 2, 3, 4, αφο δσει πρτα στο οικεο κρτοr
µλοr την ευκαιρα να υποβλει τιr παρατηρσειr του, εφσον η απφαση βασστηκε σε εσφαλµνεr πληροφορεr
παρασχεθεσεr κατ τη διρκεια τηr διαδικασαr, και οι
οποεr σαν καθοριστικr για την απφαση. Πριν ανακαλσει µια απφαση και λβει να απφαση, η Επιτροπ κινε
την επσηµη διαδικασα ρευναr δυνµει του ρθρου 4
παργραφοr 4. Τα ρθρα 6, 7 και 10, το ρθρο 11 παργραφοr 1 και τα ρθρα 13, 14, και 15, εφαρµζονται, mutatis
mutandis.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ρθρο 10
Εξταση, ατηση παροχr πληροφοριν και διαταγ
παροχr πληροφοριν
1.
Εφσον η Επιτροπ χει στην κατοχ τηr πληροφορεr
απ τιr οποεr απορρει τι υπρξαν παρνοµεr ενισχσειr,
ανεξαρττωr τηr πηγr τουr, εξετζει αµελλητ τιr πληροφορεr αυτr.
2.
Εν ανγκη, ζητει πληροφορεr απ το οικεο κρτοr
µλοr. Εφαρµζονται το ρθρο 2 παργραφοr 2 και το
ρθρο 5 παργραφοι 1 και 2, mutatis mutandis.
3.
Στιr περιπτσειr που, παρ την υπµνηση σµφωνα
µε το ρθρο 5 παργραφοr 2, το οικεο κρτοr µλοr δεν
παρχει τιr ζητοµενεr πληροφορεr εντr τηr προθεσµαr
που ταξε η Επιτροπ  παρχει ελλιπεr πληροφορεr, η
Επιτροπ εκδδει απφαση µε την οποα απαιτε την
παροχ των πληροφοριν αυτν (εφεξr αποκαλοµεν
«διαταγ παροχr πληροφοριν»). Στην απφαση αυτ,
ορζεται ποιεr πληροφορεr ζητονται και τσσεται
κατλληλη προθεσµα για την υποβολ τουr.
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ρθρο 11
∆ιαταγ αναστολr  προσωρινr ανκτησηr τηr ενσχυσηr
1.
Η Επιτροπ µπορε, αφο δσει στο οικεο κρτοr
µλοr τη δυναττητα να υποβλει τιr παρατηρσειr του, να
εκδσει απφαση, µε την οποα απαιτε απ το κρτοr
µλοr να αναστελει κθε παρνοµη ενσχυση ωr του η
Επιτροπ λβει απφαση για το συµβατ τηr ενσχυσηr µε
την κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «διαταγ αναστολr»).
2.
Η Επιτροπ µπορε, αφο καλσει το οικεο κρτοr
µλοr να υποβλει τιr παρατηρσειr του, να εκδσει απφαση, µε την οποα απαιτε απ το κρτοr µλοr την
προσωριν ανκτηση κθε παρνοµηr ενσχυσηr, ωr του
ληφθε απφαση τηr Επιτροπr για το συµβατ τηr ενσχυσηr µε την κοιν αγορ (εφεξr αποκαλοµενη «διαταγ ανκτησηr»), εφσον πληρονται τα εξr κριτρια:
— σµφωνα µε την κρατοσα πρακτικ, δεν υπρχουν
αµφιβολεr περ του χαρακτρα του συγκεκριµνου
µτρου ωr ενσχυσηr,
— επιβλλεται να αναληφθε επεγουσα δρση,
— υπρχει σοβαρr κνδυνοr να προξενηθε ουσιδηr και
ανεπανρθωτη ζηµα σε ανταγωνιστ.
Η ανκτηση γνεται σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
14 παργραφοι 2 και 3. Μετ την πραγµατικ ανκτηση
τηr ενσχυσηr, η Επιτροπ λαµβνει απφαση εντr τηr
προθεσµαr που ισχει για τιr κοινοποιηµνεr ενισχσειr.
Η Επιτροπ µπορε να επιτρψει στο κρτοr µλοr να συνδυσει την επιστροφ τηr ενσχυσηr µε την καταβολ ενσχυσηr για τη δισωση τηr αφορµενηr επιχερησηr.
Οι διατξειr τηr παροσαr παραγρφου εφαρµζονται µνο
στιr παρνοµεr ενισχσειr που εκτελονται µετ την
ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 12
Μη συµµρφωση µε διαταγ
Εν το κρτοr µλοr δεν συµµορφωθε µε διαταγ αναστολr  προσωρινr ανκτησηr τηr ενσχυσηr, η Επιτροπ
δναται, παρλληλα µε τη διεξαγωγ ρευναr επ τηr
ουσαr τηr υπθεσηr βσει των πληροφοριν που διαθτει,
να προσφγει απευθεαr στο ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων και να ζητσει δλωση περ του τι η εν λγω
µη συµµρφωση αποτελε παρβαση τηr συνθκηr.
ρθρο 13

27. 3. 1999

για κνηση επσηµηr διαδικασαr ρευναr, η διαδικασα
περατνεται µε απφαση βσει του ρθρου 7. Σε
περπτωση µη συµµρφωσηr του κρτουr µλουr µε διαταγ παροχr πληροφοριν, η απφαση αυτ λαµβνεται
µε βση τιr διαθσιµεr πληροφορεr.
2.
Στιr περιπτσειr ενδεχµενηr παρξηr παρνοµων
ενισχσεων και µε την επιφλαξη του ρθρου 11 παργραφοr 2, η Επιτροπ δεν δεσµεεται απ την προθεσµα που
προβλπεται στο ρθρο 4 παργραφοr 5 και στο ρθρο 7
παργραφοι 6 και 7.
3.

Εφαρµζεται το ρθρο 9 mutatis mutandis.

ρθρο 14

Ανκτηση τηr ενσχυσηr
1.
Σε περπτωση αρνητικr απφασηr για υπθεση παρνοµων ενισχσεων, η Επιτροπ αποφασζει την εκ µρουr
του οικεου κρτουr µλουr λψη λων των αναγκαων
µτρων για την ανκτηση τηr ενσχυσηr απ τον δικαιοχο
(εφεξr αποκαλοµενη «απφαση ανκτησηr»). Η Επιτροπ
δεν απαιτε ανκτηση τηr ενσχυσηr εν αυτ αντκειται σε
κποια γενικ αρχ του κοινοτικο δικαου.
2.
Το ποσ που πρπει να ανακτηθε δυνµει απφασηr
ανκτησηr περιλαµβνει και τουr σχετικοr τκουr, υπολογιζµενουr µε το δον επιτκιο που ορζει η Επιτροπ. Οι
τκοι πρπει να καταβληθον απ την ηµεροµηνα κατ
την οποα η παρνοµη ενσχυση ετθη στη διθεση του
δικαιοχου µχρι την ηµεροµηνα τηr ανκτησr τηr.
3.
Με την επιφλαξη απφασηr του ∆ικαστηρου των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων κατ’ εφαρµογ του ρθρου 185
τηr συνθκηr, η ανκτηση πραγµατοποιεται αµελλητ και
σµφωνα µε τιr διαδικασεr τηr εθνικr νοµοθεσαr του
οικεου κρτουr µλουr, εφσον αυτr επιτρπουν την
µεση και πραγµατικ εκτλεση τηr απφασηr τηr Επιτροπr. Για τον σκοπ αυτ και σε περπτωση κινσεωr
διαδικασαr ενπιον εθνικν δικαστηρων, τα ενδιαφερµενα κρτη µλη λαµβνουν λα τα αναγκαα µτρα που
διαθτουν στα αντστοιχα νοµικ τουr συστµατα, συµπεριλαµβανοµνων των προσωρινν µτρων, µε την επιφλαξη
τηr κοινοτικr νοµοθεσαr.

ρθρο 15

Παραγραφ

Αποφσειr τηr Επιτροπr

1.
Οι εξουσεr τηr Επιτροπr για ανκτηση τηr ενσχυσηr υπκεινται σε δεκαετ προθεσµα παραγραφr.

1.
Μετ την εξταση τηr ενδεχµενηr παρξηr παρνοµων ενισχσεων, εκδδεται απφαση σµφωνα µε το
ρθρο 4 παργραφοι 2, 3  4. Στην περπτωση απφασηr

2.
Η προθεσµα αυτ αρχζει να προσµετρται απ την
ηµρα κατ την οποα η παρνοµη ενσχυση χορηγεται
στον δικαιοχο ετε ωr ατοµικ ενσχυση ετε ωr ενσχυση
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βσει ενr καθεσττοr ενισχσεων. Κθε ενργεια τηr Επιτροπr  κρτουr µλουr που ενεργε κατπιν ατησηr τηr
Επιτροπr, σε σχση µε την παρνοµη ενσχυση, διακπτει
την περοδο παραγραφr. πειτα απ κθε διακοπ, η
προθεσµα αρχζει να προσµετρται απ την αρχ. Η
προθεσµα παραγραφr αναστλλεται για σο διστηµα η
απφαση τηr Επιτροπr αποτελε αντικεµενο διαδικασαr
εκκρεµοσηr ενπιον του ∆ικαστηρου των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

σιµο  δεν εναι πλον συµβιβσιµο µε την κοιν αγορ,
εκδδει σσταση µε την οποα προτενει κατλληλα µτρα
στο οικεο κρτοr µλοr. Η σσταση µπορε να προτενει,
συγκεκριµνα:

3.
Κθε ενσχυση τηr οποαr η περοδοr παραγραφr
χει εκπνεσει, θεωρεται ωr υφιστµενη ενσχυση.

γ) την κατργηση του καθεσττοr ενισχσεων.

ΚΕVΑΛΑΙΟ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ
ΕVΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ρθρο 16
Καταχρηστικ εφαρµογ ενσχυσηr

α) την ουσιαστικ τροποποηση του καθεσττοr ενισχσεων, 
β) την επιβολ ορισµνων διαδικαστικν ρων, 

ρθρο 19
Νοµικr συνπειεr τηr πρτασηr κατλληλων µτρων
1.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δχεται τα προτεινµενα µτρα και ενηµερνει σχετικ την Επιτροπ, η τελευταα σηµεινει τη διαπστωση αυτ και ενηµερνει σχετικ
το κρτοr µλοr. Το κρτοr µλοr δεσµεεται µε την αποδοχ του να εφαρµσει τα κατλληλα µτρα.

Με την επιφλαξη του ρθρου 23, η Επιτροπ µπορε, σε
περιπτσειr καταχρηστικr εφαρµογr ενισχσεων, να
κινσει την επσηµη διαδικασα ρευναr σµφωνα µε το
ρθρο 4 παργραφοr 4. Τα ρθρα 6, 7, 9, 10, το ρθρο 11
παργραφοr 1, και τα ρθρα 12, 13, 14 και 15 εφαρµζονται, mutatis mutandis.

2.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δεν δχεται τα προτεινµενα µτρα και η Επιτροπ, αφο εξετσει τουr ισχυρισµοr του οικεου κρτουr µλουr, εξακολουθε να θεωρε
τι τα µτρα αυτ εναι αναγκαα, κινε διαδικασα
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 4. Τα ρθρα 6, 7 και 9
εφαρµζονται, mutatis mutandis.

ΚΕVΑΛΑΙΟ V

ΚΕVΑΛΑΙΟ VI

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥVΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΝ∆ΙΑVΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ρθρο 17

ρθρο 20

Συνεργασα σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr

∆ικαιµατα των ενδιαφεροµνων µερν

1.
Η Επιτροπ λαµβνει απ το οικεο κρτοr µλοr λεr
τιr απαρατητεr πληροφορεr για την εξταση, σε συνεργασα µε το κρτοr µλοr, των υφιστµενων καθεσττων
ενισχσεων σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 1 τηr
συνθκηr.
2.
Εφσον η Επιτροπ θεωρσει τι να καθεστr ενισχσεων δεν εναι συµβιβσιµο  δεν εναι πλον συµβσιµο µε την κοιν αγορ, ενηµερνει το οικεο κρτοr
µλοr για την προκαταρκτικ τηr γνµη και το καλε να
υποβλει τιr παρατηρσειr του εντr προθεσµαr ενr
µηνr. Η Επιτροπ µπορε να παρατενει την προθεσµα
αυτ, σε δεντωr αιτιολογηµνεr περιπτσειr.
ρθρο 18
Πρταση κατλληλων µτρων
Εφσον η Επιτροπ, µε βση τιr πληροφορεr που υπβαλε
το οικεο κρτοr µλοr σµφωνα µε το ρθρο 17, συνγει
τι το υφιστµενο καθεστr ενισχσεων δεν εναι συµβιβ-

1.
Κθε ενδιαφερµενο µροr µπορε να υποβλει
παρατηρσειr σµφωνα µε το ρθρο 6 πειτα απ απφαση
τηr Επιτροπr να κινσει την επσηµη διαδικασα ρευναr.
Σε κθε ενδιαφερµενο µροr που χει υποβλει παρατηρσειr και σε κθε δικαιοχο ατοµικr ενσχυσηr, αποστλλεται αντγραφο τηr απφασηr που λαβε η Επιτροπ δυνµει
του ρθρου 7.
2.
Κθε ενδιαφερµενο µροr µπορε να ενηµερσει την
Επιτροπ για τεκµαιρµενη παρνοµη ενσχυση και τεκµαιρµενη καταχρηστικ εφαρµογ ενσχυσηr. Εν η Επιτροπ
κρνει τι, βσει των πληροφοριν που διαθτει, δεν υπρχουν επαρκεr λγοι για να εξετσει την περπτωση, ενηµερνει σχετικ το ενδιαφερµενο µροr. Εφσον η Επιτροπ λβει απφαση για υπθεση που αφορ το αντικεµενο τηr παρασχεθεσαr πληροφοραr, αποστλλει αντγραφο τηr απφασηr αυτr στο ενδιαφερµενο µροr.
3.
Κθε ενδιαφερµενο µροr λαµβνει, κατπιν αιτσεr του, αντγραφο κθε απφασηr που λαµβνεται δυνµει των ρθρων 4 και 7, του ρθρου 10 παργραφοr 3 και
του ρθρου 11.
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ΚΕVΑΛΑΙΟ VII

5.
Η Επιτροπ διαβιβζει στο κρτοr µλοr αντγραφο
τηr κθεσηr που προκπτει απ την επσκεψη ελγχου.

ΕΛΕΓΧΟΣ

6.
Εφσον µια επιχερηση αντιτθεται στη διενργεια
ελγχου που χει διαταχθε µε απφαση τηr Επιτροπr
δυνµει του παρντοr ρθρου, το οικεο κρτοr µλοr παρχει την απαρατητη συνδροµ στουr υπαλλλουr και τουr
εµπειρογνµονεr που εναι εντεταλµνοι απ την Επιτροπ
για να µπορσουν να διενεργσουν την επσκεψη ελγχου.
Για το σκοπ αυτ, τα κρτη µλη λαµβνουν, αφο
ζητσουν τη γνµη τηr Επιτροπr, τα αναγκαα µτρα
εντr 18 µηνν απ την ναρξη ισχοr του παρντοr κανονισµο.

ρθρο 21
Ετσιεr εκθσειr
1.
Τα κρτη µλη υποβλλουν στην Επιτροπ ετσιεr
εκθσειr σχετικ µε λα τα υφιστµενα καθεσττα ενισχσεων για τα οποα δεν χει επιβληθε ειδικ υποχρωση
υποβολr εκθσεων µε υπ ρουr απφαση βσει του ρθρου 7 παργραφοr 4.
2.
Εν, παρ την υπµνηση, το οικεο κρτοr µλοr δεν
υποβλει την ετσια αυτ κθεση, η Επιτροπ µπορε να
ενεργσει σµφωνα µε το ρθρο 18 σον αφορ το εν λγω
καθεστr ενσχυσηr.
ρθρο 22
Επιτπιοr λεγχοr
1.
Στιr περιπτσειr που η Επιτροπ χει σοβαρr αµφιβολεr κατ πσον τηρονται οι αποφσειr για τη µη διατπωση αντιρρσεων, οι θετικr αποφσειr  οι υπ ρουr
αποφσειr σον αφορ συγκεκριµνη ενσχυση, το οικεο
κρτοr µλοr, αφο του δοθε η δυναττητα υποβολr των
παρατηρσεν του, τηr επιτρπει να προβε σε επισκψειr
επιτπιου ελγχου.
2.
Οι εντεταλµνοι υπλληλοι τηr Επιτροπr χουν την
εξουσα, προκειµνου να επαληθεουν τη συµµρφωση προr
τη σχετικ απφαση:
α) να εισρχονται σε λεr τιr εγκαταστσειr και γπεδα
τηr συγκεκριµνηr επιχερησηr·
β) να ζητον επιτπου προφορικr διευκρινσειr·
γ) να εξετζουν τα βιβλα και λλα επαγγελµατικ
γγραφα και να λαµβνουν  να ζητον αντγραφα.
Η Επιτροπ µπορε να επικουρεται, εν ανγκη, απ ανεξρτητουr εµπειρογνµονεr.
3.
Η Επιτροπ ενηµερνει, σε εθετο χρνο και γραπτr,
το οικεο κρτοr µλοr σχετικ µε την επιτπου επσκεψ
τηr και γνωστοποιε τα στοιχεα ταυττηταr των εντεταλµνων υπαλλλων και εµπειρογνωµνων. Εν το κρτοr
µλοr χει δεντωr αιτιολογηµνεr αντιρρσειr σχετικ µε
την επιλογ των εµπειρογνωµνων τηr Επιτροπr, οι τελευταοι διορζονται σε κοιν συµφωνα µε το κρτοr µλοr.
Οι υπλληλοι τηr Επιτροπr και οι εµπειρογνµονεr οι
οποοι εναι εντεταλµνοι να διενεργσουν τον επιτπιο
λεγχο, επιδεικνουν γραπτ νταλµα που αναφρεται το
αντικεµενο και ο σκοπr τηr επσκεψηr.
4.
Οι εντεταλµνοι υπλληλοι του κρτουr µλουr στο
δαφοr του οποου πρκειται να διενεργηθε ο λεγχοr
δνανται να εναι παρντεr κατ την επσκεψη ελγχου.

ρθρο 23
Μη συµµρφωση µε απφαση
1.
Εφσον το οικεο κρτοr µλοr δεν συµµορφνεται µε
µια υπ ρουr  αρνητικ απφαση, και ιδωr στιr περιπτσειr που αναφρονται στο ρθρο 14, η Επιτροπ µπορε να
προσφεγει απευθεαr στο ∆ικαστριο των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, σµφωνα µε το ρθρο 93 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr.
2.
Εν η Επιτροπ θεωρσει τι το οικεο κρτοr µλοr
δεν χει συµµορφωθε µε µια απφαση του ∆ικαστηρου
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, η Επιτροπ µπορε να ενεργε σµφωνα µε το ρθρο 171 τηr συνθκηr.
ΚΕVΑΛΑΙΟ VIII
ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 24
Επαγγελµατικ απρρητο
Η Επιτροπ και τα κρτη µλη, καθr και οι υπλληλοι και
το λοιπ προσωπικ τουr, περιλαµβανοµνων των ανεξρτητων εµπειρογνωµνων που χει διορσει η Επιτροπ,
υποχρεονται να µην αποκαλπτουν πληροφορεr οι οποεr
καλπτονται απ την υποχρωση τρησηr του επαγγελµατικο απορρτου και οι οποεr χουν περιλθει σ’ αυτοr στο
πλασιο τηr εφαρµογr του παρντοr κανονισµο.
ρθρο 25
Αποδκτεr των αποφσεων
Οι αποφσειr που λαµβνονται σµφωνα µε τα κεφλαια
ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VII απευθνονται στο οικεο κρτοr µλοr.
Η Επιτροπ κοινοποιε αµελλητ τιr αποφσειr αυτr στο
οικεο κρτοr µλοr και παρχει στο οικεο κρτοr µλοr
τη δυναττητα να δηλσει στην Επιτροπ τιr πληροφορεr
τιr οποεr θεωρε τι καλπτονται απ την υποχρωση
επαγγελµατικο απορρτου.
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ρθρο 26

ρθρο 28

∆ηµοσευση των αποφσεων

Συµβουλευτικ επιτροπ για τιr κρατικr ενισχσειr

1.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων σντοµη ανακονωση των αποφσεων που λαµβνει σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοι 2
και 3 και το ρθρο 18 σε συνδυασµ µε το ρθρο 19
παργραφοr 1. Στη σντοµη ανακονωση δηλνεται τι
υπρχει δυναττητα να ληφθε αντγραφο τηr απφασηr
στην αυθεντικ γλωσσικ απδοση  αποδσειr.

Συγκροτεται συµβουλευτικ επιτροπ για τιr κρατικr ενισχσειr, εφεξr αποκαλοµενη «επιτροπ», η οποα απαρτζεται απ αντιπροσπουr των κρατν µελν και προεδρεεται απ τον αντιπρσωπο τηr Επιτροπr.

2.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων τιr αποφσειr που λαµβνει
σµφωνα µε το ρθρο 4 παργραφοr 4 στην αυθεντικ
γλωσσικ τουr απδοση. Στην Επσηµη Εφηµερδα η οποα
δηµοσιεεται σε γλσσεr λλεr εκτr απ τη γλσσα τηr
αυθεντικr απδοσηr, η αυθεντικ γλωσσικ απδοση
συνοδεεται απ περιεκτικ περληψη στη γλσσα αυτr
τηr Επσηµηr Εφηµερδαr.
3.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων τιr αποφσειr που λαµβνει,
σµφωνα µε το ρθρο 7.
4.
Στην περπτωση που εφαρµζεται το ρθρο 4 παργραφοr 6  το ρθρο 8 παργραφοr 2, δηµοσιεεται
σντοµη ανακονωση στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
5.
Το Συµβολιο, ενεργνταr οµφωνα, µπορε να αποφασσει τη δηµοσευση αποφσεων κατ’ εφαρµογν του
ρθρου 93 παργραφοr 2 τρτο εδφιο τηr συνθκηr, στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 27
Εκτελεστικr διατξειr
Η Επιτροπ, ενεργνταr σµφωνα µε τη διαδικασα του
ρθρου 29, εναι αρµδια για τη θσπιση εκτελεστικν
διατξεων σον αφορ τη µορφ, το περιεχµενο και τα
λλα στοιχεα των κοινοποισεων, τη µορφ, το περιεχµενο και τα λλα στοιχεα των ετσιων εκθσεων, τιr
λεπτοµρειεr σχετικ µε τιr προθεσµεr και τον υπολογισµ
των προθεσµιν, καθr και τα επιτκια που αναφρονται
στο ρθρο 14 παργραφοr 2.

ρθρο 29
Ατηση τηr γνµηr τηr επιτροπr
1.
Η Επιτροπ ζητει τη γνµη τηr επιτροπr πριν απ
τη θσπιση κθε εκτελεστικr διταξηr σµφωνα µε το
ρθρο 27.
2.
Η γνµη τηr επιτροπr ζητεται σε συνεδραση την
οποα συγκαλε η Επιτροπ. Τα εξεταστα σχδια και
γγραφα προσαρτνται στην πρσκληση. Η συνεδραση
λαµβνει χρα πειτα απ παρλευση δο τουλχιστον
µηνν απ την αποστολ τηr πρσκλησηr. Η προθεσµα
αυτ µπορε να συντµηθε σε περπτωση επεγοντοr.
3.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην επιτροπ σχδιο των ληπτων µτρων. Η επιτροπ διατυπνει
τη γνµη τηr επ του σχεδου εντr προθεσµαr την οποα
µπορε να ορσει o πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα
χαρακτρα του θµατοr, εν ανγκη προβανονταr σε ψηφοφορα.
4.
Η γνµη καταχωρεται στα πρακτικ. Επιπλον, κθε
κρτοr µλοr χει δικαωµα να ζητσει να καταχωρηθε η
θση του στα πρακτικ. Η επιτροπ µπορε να εισηγηθε τη
δηµοσευση τηr γνµηr αυτr στην Επσηµη Εφηµερδα
των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
5.
Η Επιτροπ λαµβνει ιδιατερα υπψη τη γνµη τηr
επιτροπr και την ενηµερνει για τον τρπο µε τον οποο
λαβε υπψη τη γνµη αυτ.
ρθρο 30
ναρξη ισχοr
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 22 Μαρτου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
G. VERHEUGEN

