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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιανουαρίου 2001
σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις
σεις περιφερειακού χαρακτήρα τα οποία έχει εκδώσει η ίδια
η Επιτροπή δυνάµει των ανωτέρω διατάξεων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(4)

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών
µελών να κοινοποιούν τις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή αξιολογεί τις κοινοποιήσεις αυτές µε γνώµονα, ιδίως, τα κριτήρια που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. Οι κατευθυντήριες γραµµές
για τις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να καταργηθούν από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισµού, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό τους αντικαθίσταται από τον παρόντα κανονισµό.

(5)

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις συντελούν αποφασιστικά
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και γενικότερα αποτελούν
παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και οικονοµικού δυναµισµού. Παρόλ’ αυτά η ανάπτυξή τους παρεµποδίζεται
ενίοτε από δυσλειτουργίες της αγοράς. Συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα κεφάλαια και τις πιστώσεις που
χρειάζονται, και τούτο οφείλεται στην ατολµία ορισµένων
χρηµατοπιστωτικών αγορών και στο γεγονός ότι οι εγγυήσεις που είναι σε θέση να παράσχουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι σε µερικές περιπτώσεις ανεπαρκείς. Εξάλλου,
το περιορισµένο µέγεθος των πόρων τους ενδέχεται να περιστέλλει τη δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών, παραδείγµατος χάρη σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες και τις εν
δυνάµει αγορές. Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, σκοπός των
ενισχύσεων που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισµού
πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση όµως ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν
βλάπτουν τους όρους των συναλλαγών σε βαθµό αντικείµενο προς το κοινό συµφέρον.

(6)

Ο παρών κανονισµός είναι σκόπιµο να απαλλάσσει κάθε
ενίσχυση που πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις που ο
ίδιος προβλέπει, καθώς και κάθε καθεστώς ενισχύσεων, υπό
τον όρο ότι οποιαδήποτε ενίσχυση που θα µπορούσε να
χορηγηθεί κατ’ εφαρµογή του εκάστοτε καθεστώτος πληροί
όλες τις σχετικές προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει ο
παρών κανονισµός. Για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική
εποπτεία καθώς και απλούστευση του διοικητικού έργου
χωρίς να εξασθενήσει η παρακολούθηση της Επιτροπής, τα
καθεστώτα ενισχύσεων αλλά και οι µεµονωµένες ενισχύσεις
που δεν εµπίπτουν σε κανένα καθεστώς είναι σκόπιµο να
περιλαµβάνουν ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισµό.

(7)

Ενδείκνυται να προβλεφθεί ότι ο παρών κανονισµός ισχύει
µε την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που ενδεχοµένως
προβλέπονται σε κανονισµούς και οδηγίες που ισχύουν
σήµερα για τις κρατικές ενισχύσεις προς συγκεκριµένους
κλάδους, όπως είναι η ναυπηγική βιοµηχανία, καθώς και ότι
από την εφαρµογή του εξαιρούνται οι τοµείς της γεωργίας,
της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
1998, για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες
οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) σηµείο i) και στοιχείο β),
Αφού δηµοσίευσε σχέδιο του παρόντος κανονισµού (2),
Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις
κρατικές ενισχύσεις,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτείται η
Επιτροπή να αποφαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 87 της
συνθήκης ότι, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ενισχύσεις προς
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης
που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της
συνθήκης.

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτείται
επίσης η Επιτροπή να αποφαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 87
της συνθήκης, ότι δεδοµένη ενίσχυση η οποία πληροί τους
όρους του χάρτη που η Επιτροπή έχει εγκρίνει σε σχέση µε
τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα στο
αντίστοιχο κράτος µέλος, συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά
και δεν υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(3)

Η Επιτροπή, µε πολυάριθµες αποφάσεις, εφήρµοσε τα άρθρα
87 και 88 της συνθήκης σε σχέση µε µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν εντός και εκτός των υποβοηθούµενων περιοχών και πρόσφατα κατέστησε επίσης
γνωστή την πολιτική που ακολουθεί στον συγκεκριµένο
τοµέα µε τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις
κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (3)
και µε τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (4). Για να εξασφαλισθεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος καθώς και η απλούστευση
του διοικητικού έργου χωρίς να εξασθενήσει η παρακολούθηση της κατάστασης από την Επιτροπή, ενδείκνυται η
Επιτροπή να κάνει χρήση των εξουσιών που της απονέµονται
δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98, µε βάση την
εκτεταµένη πείρα της από την εφαρµογή των άρθρων 87 και
88 της συνθήκης σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και
λαµβάνοντας υπόψη τα γενικής ισχύος κείµενα που αναφέρονται στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και στις ενισχύ-
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(8)

Προκειµένου να εξαλειφθούν διαφορές που ενδέχεται να
προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να διευκολυνθεί ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και
εθνικών πρωτοβουλιών που αφορούν τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις και για λόγους διοικητικής διαφάνειας και
ασφάλειας δικαίου, ο ορισµός της έννοιας της µικρής και
µεσαίας επιχείρησης για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού πρέπει να συµπίπτει µε τον ορισµό ο οποίος παρατίθεται στη σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης
Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων (5) και ο οποίος χρησιµοποιείται
επίσης στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (6).

(9)

Βάσει πάγιας πρακτικής της Επιτροπής και προκειµένου να
διασφαλισθεί καλύτερα ότι µία ενίσχυση ανταποκρίνεται
στην αρχή της αναλογικότητας και περιορίζεται στο αναγκαίο ποσό, τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια ενδείκνυται να
καθορισθούν µε βάση την ένταση της ενίσχυσης, σε
συνάρτηση µε µια σειρά επιλέξιµων δαπανών, και όχι µε
βάση το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσό ενίσχυσης.

(10)

Για να κριθεί κατά πόσον µια δεδοµένη ενίσχυση συµβιβάζεται ή όχι µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό, επιβάλλεται να λαµβάνεται υπόψη η ένταση της
ενίσχυσης, δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης εκπεφρασµένο ως
ισοδύναµο επιχορήγησης. Στην περίπτωση των ενισχύσεων
που είναι καταβλητέες σε περισσότερες δόσεις και των ενισχύσεων που έχουν τη µορφή δανείου υπό ευνοϊκούς όρους,
ο υπολογισµός του ισοδυνάµου επιχορήγησης προϋποθέτει
την εφαρµογή των επιτοκίων που ισχύουν στην αγορά κατά
το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Για να επιτευχθεί η
οµοιόµορφη, διαφανής και ευκολονόητη εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, ως επιτόκια αγοράς
κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού πρέπει να νοούνται τα επιτόκια αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι, στην
περίπτωση του δανείου υπό ευνοϊκούς όρους, το δάνειο
παρέχεται έναντι κανονικής ασφάλειας και δεν παρουσιάζει
ασυνήθιστα υψηλό κίνδυνο. Τα επιτόκια αναφοράς πρέπει
να είναι εκείνα τα οποία η Επιτροπή καθορίζει ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα επί τη βάσει αντικειµενικών κριτηρίων
και τα οποία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Ίντερνετ.

(11)

Λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών που υφίστανται µεταξύ
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, τα ανώτατα επιτρεπόµενα
όρια που θα τεθούν για την ένταση των ενισχύσεων πρέπει
να είναι διαφορετικά για τις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων.

(12)

Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια για την ένταση των ενισχύσεων θα πρέπει να τεθούν σε τέτοιο ύψος ούτως ώστε, µε
βάση την πείρα της Επιτροπής, να επιτυγχάνεται η δέουσα
ισορροπία µεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων
του ανταγωνισµού στον ενισχυόµενο κλάδο και της σκοπούµενης διευκόλυνσης της ανάπτυξης των οικονοµικών
δραστηριοτήτων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.

(13)

Ενδείκνυται να θεσπισθούν και ορισµένες επιπλέον προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για να γίνει δεκτό ότι
ένα καθεστώς ενισχύσεων ή µια µεµονωµένη ενίσχυση µπορεί πράγµατι να εξαιρεθεί βάσει του παρόντος κανονισµού.
Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο

(5) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(6) Βλέπε την υποσηµείωση 3.

13.1.2001

γ) της συνθήκης, οι εξαιρούµενες ενισχύσεις δεν πρέπει
κανονικά να συνεπάγονται απλώς και µόνο τη διαρκή ή
περιοδική µείωση των λειτουργικών δαπανών που θα ήταν
υπό κανονικές συνθήκες υποχρεωµένος να επωµισθεί ο
δικαιούχος, ενώ το ύψος τους πρέπει να είναι ανάλογο των
µειονεξιών που είναι απαραίτητο να υπερπηδηθούν προκειµένου να εξασφαλισθούν τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη
που θεωρείται ότι εξυπηρετούν το συµφέρον της Κοινότητας. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται η απαλλαγή την οποία
προβλέπει ο παρών κανονισµός να περιοριστεί µόνο στις
ενισχύσεις που χορηγούνται σε ορισµένες περιπτώσεις
υλικών και άυλων επενδύσεων, ορισµένες υπηρεσίες στους
δικαιούχους και ορισµένες άλλες δραστηριότητες. Λαµβάνοντας υπόψη το πλεονασµατικό δυναµικό της Κοινότητας
στον τοµέα των µεταφορών, µε εξαίρεση το σιδηροδροµικό
τροχαίο υλικό, οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες για επιχειρήσεις των οποίων η κύρια οικονοµική δραστηριότητα
είναι στον τοµέα των µεταφορών δεν πρέπει να περιλαµβάνουν µεταφορικά µέσα και εξοπλισµό.
(14)

Βάσει του παρόντος κανονισµού πρέπει να απαλλάσσονται
οι ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ασχέτως
του τόπου στον οποίον εδρεύουν. Οι επενδύσεις και η
δηµιουργία θέσεων εργασίας µπορούν να συµβάλουν στην
οικονοµική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοηµένων περιφερειών
της Κοινότητας. Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που
εδρεύουν σε τέτοιες περιφέρειες πλήττονται τόσο από τα
διαρθρωτικά προβλήµατα που προκαλούνται από τη γεωγραφική τους θέση, όσο και από τις δυσκολίες που είναι
απόρροια του µεγέθους τους. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται
να προβλέπονται υψηλότερα όρια έντασης της ενίσχυσης
για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν σε
υποβοηθούµενες περιφέρειες.

(15)

Για να µην αντιµετωπίζεται ευνοϊκότερα το κεφαλαιουχικό
στοιχείο της εκάστοτε επένδυσης από το στοιχείο της που
αντιστοιχεί στην εργασία, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα υπολογισµού του ύψους των ενισχύσεων για επενδύσεις µε βάση είτε το κόστος της επένδυσης είτε το κόστος
των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται και οι
οποίες συνδέονται µε την υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

(16)

Λαµβάνοντας υπόψη τη συµφωνία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα (7), ο παρών κανονισµός δεν πρέπει να προβλέπει την απαλλαγή των εξαγωγικών ενισχύσεων ούτε των
ενισχύσεων που ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα εις βάρος των
εισαγόµενων. Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά
κανόνα δεν εµπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του
κόστους συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή µελετών ή
συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισµα
ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε µια νέα αγορά.

(17)

Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη επίτευξης της κατάλληλης
ισορροπίας µεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων
του ανταγωνισµού στον εκάστοτε ενισχυόµενο κλάδο και
των στόχων του παρόντος κανονισµού, δεν πρέπει να απαλλάσσονται µεµονωµένες ενισχύσεις οι οποίες υπερβαίνουν το
καθορισµένο µέγιστο ποσό, ανεξάρτητα αν χορηγούνται ή
όχι δυνάµει κάποιου καθεστώτος ενισχύσεων το οποίο απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισµού.

(7) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 156.
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(18)

Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι
αναγκαία και ότι χρησιµεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, βάσει του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να απαλλάσσονται δραστηριότητες τις
οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τους
όρους που ισχύουν στην αγορά.

(19)

Βάσει του παρόντος κανονισµού δεν πρέπει να απαλλάσσονται οι περιπτώσεις σώρευσης µιας ενίσχυσης µε άλλες κρατικές ενισχύσεις, περιλαµβανοµένων εκείνων που χορηγούνται από εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή µε κοινοτική χρηµατοδότηση, σχετικά µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, όταν αυτή η σώρευση οδηγεί σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.

(20)

(21)

Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσµατικής εποπτείας
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98
ενδείκνυται η καθιέρωση τυποποιηµένου εντύπου µε το
οποίο τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή συνοπτικά
πληροφοριακά στοιχεία κάθε φορά που, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, εφαρµόζουν ένα καθεστώς ενισχύσεων ή
χορηγούν µεµονωµένη ενίσχυση που δεν εντάσσεται σε
τέτοιο καθεστώς, µε σκοπό τη δηµοσίευση των εν λόγω
στοιχείων στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για τους ίδιους λόγους ενδείκνυται να θεσπισθούν
κανόνες για τα αρχεία που τα κράτη µέλη οφείλουν να
τηρούν σε σχέση µε τις απαλλασσόµενες βάσει του παρόντος κανονισµού ενισχύσεις. Για τους σκοπούς των ετήσιων
εκθέσεων που τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλλουν στην
Επιτροπή, η Επιτροπή ενδείκνυται να καθορίσει τους ειδικούς όρους που θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω εκθέσεις,
συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής πληροφοριών υπό
ηλεκτρονική µορφή, λαµβάνοντας υπόψη την ευρεία διαθεσιµότητα της αναγκαίας προς τούτο τεχνολογίας.
Λαµβανοµένης υπόψη της εµπειρίας που έχει αποκτήσει η
Επιτροπή και ιδίως της συχνότητας µε την οποία γενικά
είναι αναγκαίο να αναθεωρείται η πολιτική για τις κρατικές
ενισχύσεις, είναι σκόπιµο να περιοριστεί η περίοδος εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση που η ισχύς
του παρόντος κανονισµού δεν παραταθεί, τα καθεστώτα
ενισχύσεων που απηλλάγησαν ήδη δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, πρέπει να εξακολουθούν να καλύπτονται από
την απαλλαγή για έξι µήνες,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
1.
Με την επιφύλαξη των ειδικών κοινοτικών κανονισµών ή
οδηγιών που έχουν θεσπισθεί δυνάµει της συνθήκης ΕΚ και διέπουν
τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, ανεξαρτήτως του αν οι διατάξεις τους είναι περισσότερο ή λιγότερο
περιοριστικές από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, ο παρών
κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.
2.

Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται:

α) σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται µε την παραγωγή, τη
µεταποίηση και την εµπορία των προϊόντων που παρατίθενται
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης·
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β) σε ενισχύσεις που συνδέονται µε δραστηριότητες του εξαγωγικού κλάδου, δηλαδή ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις
εξαγόµενες ποσότητες, µε τη συγκρότηση και λειτουργία
δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες οι οποίες
σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα·
γ) σε ενισχύσεις χορηγούµενες υπό τον όρο της χρήσης εγχώριων
αντί των εισαγόµενων αγαθών.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται:
α) ως «ενίσχυση»: κάθε µέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των
προϋποθέσεων που καθορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1
της συνθήκης·
β) ως «µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις»: οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα Ι·
γ) ως «επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού»: κάθε επένδυση
σε πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού η οποία σχετίζεται µε τη
δηµιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υφιστάµενης
εγκατάστασης ή την ενασχόληση µε δραστηριότητα η οποία
συνεπάγεται τη ριζική µεταβολή του αντικειµένου ή της µεθόδου παραγωγής υφιστάµενης εγκατάστασης (παραδείγµατος
χάρη µέσω εξορθολογισµού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισµού). Ως υλική επένδυση θεωρείται επίσης κάθε επένδυση σε
πάγια στοιχεία ενεργητικού η οποία έχει τη µορφή της εξαγοράς εγκατάστασης που είτε έχει διακόψει τη λειτουργία της
είτε θα αναγκαζόταν να τη διακόψει σε περίπτωση µη εξαγοράς
της·
δ) ως «επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού»: κάθε επένδυση
για µεταφορά τεχνολογίας, µέσω της απόκτησης δικαιωµάτων
ευρεσιτεχνίας, άδειας εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή τεχνικών
γνώσεων που δεν είναι κατοχυρωµένες µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας·
ε) ως «ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης»: το ποσό της ενίσχυσης,
εκπεφρασµένο ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου. Όλα τα χρησιµοποιούµενα αριθµητικά στοιχεία λαµβάνονται υπόψη πριν από την αφαίρεση των τυχόν άµεσων φόρων.
Όταν χορηγούνται ενισχύσεις υπό µορφή άλλη πλην της επιδότησης, το ύψος της ενίσχυσης ισούται µε το ισοδύναµο
επιχορήγησης της ενίσχυσης. Όταν µία ενίσχυση είναι καταβλητέα σε περισσότερες δόσεις, γίνεται αναγωγή στην αξία της
κατά τον χρόνο της χορήγησης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο
που εφαρµόζεται για τον σκοπό αυτό, καθώς και για τον
υπολογισµό του ύψους της ενίσχυσης στην περίπτωση του
δανείου υπό ευνοϊκούς όρους είναι το επιτόκιο αναφοράς που
ισχύει κατά τον χρόνο της χορήγησης·
στ) ως «καθαρή ένταση ενίσχυσης»: το ποσό της ενίσχυσης µετά
την αφαίρεση των φόρων και εκπεφρασµένο ως ποσοστό των
επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου·
ζ) ως «αριθµός εργαζοµένων»: ο αριθµός των ετήσιων µονάδων
εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή ο αριθµός των εργαζοµένων πλήρους
απασχόλησης που έχουν εργασθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Η µερική και η εποχιακή απασχόληση ισοδυναµούν µε κλάσµα
της ΕΜΕ.
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Άρθρο 3
Προϋποθέσεις απαλλαγής
1.
Μεµονωµένη ενίσχυση εκτός οποιουδήποτε καθεστώτος ενισχύσεων, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος
κανονισµού, συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του
άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και απαλλάσσεται της
υποχρέωσης προς κοινοποίηση που προβλέπεται από το άρθρο 88
παράγραφος 3 της συνθήκης, εφόσον περιέχει ρητή αναφορά στον
παρόντα κανονισµό µνηµονεύοντας τον τίτλο του και τα στοιχεία
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2.
Τα καθεστώτα ενισχύσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και
απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προς κοινοποίηση που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, εφόσον:
α) κάθε ενίσχυση που µπορεί να χορηγηθεί δυνάµει αυτού του
καθεστώτος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού·
β) το καθεστώς περιέχει ρητή αναφορά του παρόντος κανονισµού,
µνηµονεύοντας τον τίτλο του και τα στοιχεία δηµοσίευσής του
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3.
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται, βάσει των καθεστώτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της
συνθήκης και απαλλάσσονται από την προβλεπόµενη στο άρθρο 88
παράγραφος 3 της συνθήκης υποχρέωση κοινοποίησης υπό την
προϋπόθεση ότι η εκάστοτε ενίσχυση πληροί ευθέως όλους τους
όρους του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 4
Επενδύσεις
1.
Οι ενισχύσεις για επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία
ενεργητικού εντός ή εκτός της Κοινότητας συµβιβάζονται µε την
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της
συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2
έως 6.
2.

Η ακαθάριστη ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:
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β) 15 ποσοστιαίες µονάδες σε ακαθάριστους όρους προκειµένου
για περιοχές εµπίπτουσες στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο
α), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική καθαρή ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 %.
Τα υψηλότερα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων ισχύουν
µόνο εφόσον η ενίσχυση χορηγείται υπό τον όρο ότι η επένδυση θα
διατηρηθεί στην αποδέκτρια περιφέρεια επί πέντε έτη τουλάχιστον
και ότι η συµµετοχή του δικαιούχου στη χρηµατοδότησή της
ανέρχεται στο 25 % τουλάχιστον.
4.
Τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και
3 ισχύουν για την ένταση της ενίσχυσης η οποία έχει υπολογισθεί
ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης ή ως ποσοστό
του µισθολογικού κόστους των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται µε σκοπό την υλοποίηση της επένδυσης (ενίσχυση για τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας) ή, τέλος, βάσει συνδυασµού των
ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το
πλέον συµφέρον από τα ποσά που προκύπτουν από τις δύο µεθόδους υπολογισµού.
5.
Οσάκις η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση το κόστος της
επένδυσης, ως επιλέξιµο κόστος των υλικών επενδύσεων θεωρούνται οι δαπάνες για επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, µηχανές και
εξοπλισµό. Στον τοµέα των µεταφορών, µε εξαίρεση το τροχαίο
σιδηροδροµικό υλικό, δεν θεωρούνται επιλέξιµες οι δαπάνες για
µέσα µεταφοράς και µεταφορικό εξοπλισµό. Ως επιλέξιµο κόστος
των άυλων επενδύσεων θεωρούνται οι δαπάνες για την απόκτηση
τεχνολογίας.
6.
Οσάκις η ενίσχυση υπολογίζεται µε βάση τις δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας, το ύψος της ενίσχυσης εκφράζεται ως ποσοστό του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων θέσεων
εργασίας επί δύο έτη, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας σχετίζονται µε την υλοποίηση επένδυσης σε υλικά ή άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η
δηµιουργία των θέσεων εργασίας πραγµατοποιείται εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης·
β) το επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθµού
εργαζοµένων στην οικεία εγκατάσταση σε σύγκριση µε τον µέσο
όρο του προηγηθέντος δωδεκαµήνου και
γ) οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας διατηρούνται επί µία
πενταετία τουλάχιστον.

Άρθρο 5

α) το 15 % στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων·

Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες

β) το 7,5 % στην περίπτωση των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συµβιβάζονται µε την
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της
συνθήκης και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που
προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης:

3.
Όταν η επένδυση πραγµατοποιείται σε περιοχή στην οποία
επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, η
ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο όριο
που προβλέπεται για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις,
σύµφωνα µε τον χάρτη που η Επιτροπή έχει εγκρίνει για το οικείο
κράτος µέλος, κατά ποσοστό µεγαλύτερο από:
α) 10 ποσοστιαίες µονάδες σε ακαθάριστους όρους προκειµένου
για περιοχές εµπίπτουσες στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο
γ), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική καθαρή ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 30 %, ή

α) εάν πρόκειται για υπηρεσίες παρεχόµενες από εξωτερικούς συµβούλους, η ακαθάριστη ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50 % του
κόστους των εν λόγω υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν
συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται
µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για
συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, τακτικές νοµικές υπηρεσίες ή
διαφήµιση·
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β) εάν πρόκειται για συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, η ακαθάριστη ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της πρόσθετης
δαπάνης που είναι αναγκαία για τη µίσθωση, το στήσιµο και τη
λειτουργία του περιπτέρου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει µόνο για
την πρώτη συµµετοχή της επιχείρησης στη συγκεκριµένη εµπορική έκθεση.

Άρθρο 6
Μεµονωµένες ενισχύσεις µεγάλου ύψους
∆εν απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισµού µεµονωµένες
ενισχύσεις εφόσον ανέρχονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα
κατώφλια:
α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος του όλου σχεδίου ανέρχεται
τουλάχιστον σε 25 εκατοµµύρια ευρώ και:
i) σε περιοχές µη επιλέξιµες για τη χορήγηση περιφερειακών
ενισχύσεων, η ακαθάριστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται
τουλάχιστον στο 50 % του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2·
ii) σε περιοχές επιλέξιµες για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, η καθαρή ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται τουλάχιστον στο 50 % του καθαρού ανώτατου ορίου ενίσχυσης που
καθορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την
οικεία περιοχή ή
β) το συνολικό ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται τουλάχιστον
σε 15 εκατοµµύρια ευρώ.

Άρθρο 7
Αναγκαιότητα της ενίσχυσης
Μία ενίσχυση απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισµού µόνο
εφόσον, πριν από την έναρξη των εργασιών για την υλοποίηση του
ενισχυόµενου σχεδίου:
— είτε ο δικαιούχος έχει υποβάλει στο οικείο κράτος µέλος
αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης
— είτε το εκάστοτε κράτος µέλος έχει θεσπίσει διατάξεις νόµου οι
οποίες προβλέπουν έννοµο δικαίωµα λήψης ενίσχυσης βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από το κράτος µέλος.
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Άρθρο 9
∆ιαφάνεια και έλεγχος

1.
Οσάκις εφαρµόζεται ένα καθεστώς ενισχύσεων ή χορηγείται
µεµονωµένη ενίσχυση η οποία δεν εντάσσεται σε συγκεκριµένο
καθεστώς, και το καθεστώς αυτό ή η ενίσχυση εξαιρείται βάσει του
παρόντος κανονισµού, το οικείο κράτος µέλος διαβιβάζει στην
Επιτροπή, εντός 20 εργάσιµων ηµερών, συνοπτικές πληροφορίες
σχετικά µε το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων ή τη µεµονωµένη
ενίσχυση, προκειµένου αυτές να δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιείται το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ.
2.
Τα κράτη µέλη τηρούν αναλυτικά αρχεία σχετικά µε τα
καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει του παρόντος
κανονισµού, σχετικά µε τις µεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγούνται κατ’ εφαρµογή τέτοιων καθεστώτων και σχετικά µε µεµονωµένες περιπτώσεις ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισµού και δεν χορηγούνται δυνάµει κάποιου υφιστάµενου καθεστώτος ενισχύσεων. Τα αρχεία αυτά περιέχουν όλα τα
πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειµένου να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για απαλλαγή σύµφωνα
µε τον παρόντα κανονισµό, περιλαµβανοµένων πληροφοριακών
στοιχείων για τον µικροµεσαίο χαρακτήρα της εκάστοτε επιχείρησης. Προκειµένου για τις µεµονωµένες ενισχύσεις, τα κράτη
µέλη διατηρούν αρχεία επί µία δεκαετία από την ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης, για δε τα καθεστώτα ενισχύσεων, επί µία
δεκαετία από την ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας µεµονωµένης ενίσχυσης κατ’ εφαρµογή του οικείου καθεστώτος. Αν τους
ζητηθεί γραπτώς, τα οικεία κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή,
εντός 20 εργάσιµων ηµερών ή εντός της τυχόν µακρύτερης προθεσµίας που καθορίζεται στην αίτηση, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία
που η Επιτροπή θεωρεί αναγκαία για την εξέταση της τήρησης των
όρων του παρόντος κανονισµού.
3.
Τα κράτη µέλη συντάσσουν έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού για κάθε πλήρες ή ελλιπές ηµερολογιακό
έτος κατά το οποίο εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός χρησιµοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙΙ και σε ηλεκτρονική µορφή. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τις εκθέσεις αυτές στην
Επιτροπή το αργότερο τρεις µήνες µετά την παρέλευση της χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει η έκθεση.

Άρθρο 10
Άρθρο 8
Σώρευση
1.
Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που καθορίζονται στα άρθρα 4,
5 και 6 ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η υποστήριξη του σχεδίου
χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από κρατικούς πόρους ή εν µέρει
από την Κοινότητα.
2.
Οι απαλλασσόµενες βάσει του παρόντος κανονισµού ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ή µε άλλη
κοινοτική χρηµατοδότηση, σχετικά µε το ίδιο επιλέξιµο κόστος,
εφόσον η σώρευση αυτή έχει ως αποτέλεσµα ένταση ενίσχυσης
υπερβαίνουσα την καθοριζόµενη µε τον παρόντα κανονισµό.

Έναρξη και διάρκεια ισχύος
1.
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα
από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρµόζεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
2.
Μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, τα
καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν απαλλαγεί δυνάµει του παρόντος
κανονισµού, εξακολουθούν να τυγχάνουν της απαλλαγής για
περίοδο προσαρµογής έξι µηνών.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ορισµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
[απόσπασµα από τη σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4)]
«Άρθρο 1
1.

Ως µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, που στο εξής θα καλούνται “ΜΜΕ”, ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες:

— απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους,
— έχουν:
— ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατοµµύρια ευρώ ή
— ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατοµµύρια ευρώ, και
— πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.
2.
Όταν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση µεταξύ µικρών και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, ως “µικρή επιχείρηση” ορίζεται
η επιχείρηση η οποία:
— απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους,
— έχει:
— ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 7 εκατοµµύρια ευρώ ή
— ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ, και
— πληροί το κριτήριο της ανεξαρτησίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.
3.
Ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι εκείνες που δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους
ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης (ανάλογα µε την περίπτωση). Υπέρβαση αυτού του ανώτατου ορίου επιτρέπεται στις
εξής δύο περιπτώσεις:
— αν η κυριότητα της επιχείρησης ανήκει σε δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, σε εταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου ή
θεσµικούς επενδυτές, και υπό τον όρο ότι δεν ασκείται έλεγχος ούτε ατοµικά ούτε από κοινού,
— αν το κεφάλαιο είναι διεσπαρµένο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιος το κατέχει και αν η
επιχείρηση δηλώνει ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µία επιχείρηση ή,
από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισµούς της ΜΜΕ ή της µικρής επιχείρησης
(ανάλογα µε την περίπτωση).
4.
Κατά τον υπολογισµό των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 είναι σκόπιµο να αθροίζονται τα σχετικά
στοιχεία που αφορούν τη δικαιούχο επιχείρηση και όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα απ’ αυτήν µέσω κατοχής
ποσοστού τουλάχιστον 25 % του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου.
5.
Οσάκις επιβάλλεται να γίνει διάκριση µεταξύ µικροµεσαίων και πολύ µικρών επιχειρήσεων, ως πολύ µικρές επιχειρήσεις
νοούνται όσες απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόµενους.
6.
Όταν κατά την τελική ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα
σχετικά µε τον αριθµό εργαζοµένων ή τα προαναφερθέντα χρηµατοοικονοµικά όρια, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την
απόκτηση ή την απώλεια, εκ µέρους της επιχείρησης αυτής, του καθεστώτος “ΜΜΕ”, “επιχείρησης µεσαίου µεγέθους”, “µικρής
επιχείρησης” ή “πολύ µικρής επιχείρησης”, µόνο όταν το φαινόµενο αυτό επαναλαµβάνεται επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη.
7.
Ο µέγιστος αριθµός απασχολουµένων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον
αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν επί ένα έτος. Οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης και τα άτοµα
που εργάζονται σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα ΕΜΕ. Το έτος αναφοράς που λαµβάνεται υπόψη είναι το έτος της
τελευταίας κλεισµένης διαχειριστικής χρήσης.
8.
Τα όρια κύκλου εργασιών και συνολικού ισολογισµού είναι εκείνα της τελευταίας δωδεκάµηνης κλεισµένης χρήσης. Στην
περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, τα όρια που λαµβάνονται υπόψη
πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έντυπο σχετικά µε τα συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται όταν εφαρµόζεται ένα καθεστώς
ενισχύσεων που απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισµού και όταν χορηγείται εκτός καθεστώτος ενισχύσεων
µεµονωµένη ενίσχυση που απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισµού
Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της
Επιτροπής
Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν

Επεξηγηµατικές παρατηρήσεις

Κράτος µέλος
Περιφέρεια

Αναφέρατε την ονοµασία της περιφέρειας αν η ενίσχυση χορηγείται από αρχή επιπέδου χαµηλότερου της κεντρικής εξουσίας

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυµία της εταιρείας που
λαµβάνει µεµονωµένη ενίσχυση

Αναφέρατε την ονοµασία του καθεστώτος ενισχύσεων ή, αν
πρόκειται για µεµονωµένη ενίσχυση, την ονοµασία του
δικαιούχου.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, περιττεύει µεταγενέστερη
ετήσια έκθεση

Νοµική βάση

Αναφέρατε την ακριβή εθνική νοµική αναφορά στο καθεστώς
ενισχύσεων ή τη µεµονωµένη ενίσχυση

Σχεδιαζόµενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό
ποσό της µεµονωµένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Τα ποσά πρέπει να αναγράφονται σε ευρώ, ή, κατά περίπτωση,
στο εθνικό νόµισµα.
Σε περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης:
Αναφέρατε το ετήσιο συνολικό ποσό των πιστώσεων του προϋπολογισµού ή τις εκτιµώµενες ετήσιες φορολογικές ζηµίες για όλα
τα µέσα που περιλαµβάνονται στο καθεστώς.
Σε περίπτωση χορήγησης µεµονωµένης ενίσχυσης:
Αναφέρατε τις συνολικές φορολογικές ζηµίες σε σχέση µε το
ποσό της ενίσχυσης. Ενδεχοµένως, αναφέρατε επίσης επί πόσα
έτη θα καταβάλλονται δόσεις ή επί πόσα έτη θα συντρέχουν
φορολογικές ζηµίες.
Όσον αφορά τις εγγυήσεις και στις δύο περιπτώσεις, αναφέρατε
το (µέγιστο) ποσό των εγγυηµένων δανείων

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Αναφέρατε τη µέγιστη ένταση ενίσχυσης ή το µέγιστο ποσό
ενίσχυσης για κάθε επιλέξιµο στοιχείο

Ηµεροµηνία εφαρµογής

Αναφέρατε την ηµεροµηνία από την οποία είναι δυνατή η καταβολή ενίσχυσης δυνάµει του καθεστώτος ή την ηµεροµηνία καταβολής της µεµονωµένης ενίσχυσης

∆ιάρκεια ισχύος του καθεστώτος ή χορήγησης της µεµονωµένης
ενίσχυσης

Αναφέρατε την ηµεροµηνία (έτος και µήνα) µέχρι την οποία είναι
δυνατή η καταβολή ενίσχυσης δυνάµει του καθεστώτος ή αν
πρόκειται για µεµονωµένη ενίσχυση και ανάλογα µε την
περίπτωση, αναφέρατε ηµεροµηνία (έτος και µήνα) καταβολής
της τελευταίας δόσης

Σκοπός της ενίχυσης

Γίνεται δεκτό ότι πρωταρχικός σκοπός είναι οι ενισχύσεις προς
ΜΜΕ. Στο χώρο αυτό µπορούν να σηµειώνονται περαιτέρω
(δευτερεύοντες) επιδιωκόµενοι σκοποί (π.χ. µόνο µικρές επιχειρήσεις ή ΜΜΕ· ενίσχυση για επένδυση ή συµβουλευτικές υπηρεσίες)
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Συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να συµπληρωθούν

Οικείος οικονοµικός τοµέας (ή τοµείς)
L Όλοι οι τοµείς
ή
L Άνθρακας
L Όλοι οι µεταποιητικοί τοµείς
ή
L Χάλυβας
L Ναυπηγεία
L Συνθετικές ίνες
L Αυτοκινητοβιοµηχανία
L Άλλοι µεταποιητικοί τοµείς
L Όλες οι υπηρεσίες
ή
L Μεταφορικές υπηρεσίες
L Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
L Άλλες υπηρεσίες
Παρατηρήσεις:

Ονοµασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Επεξηγηµατικές παρατηρήσεις

Επιλέξατε από τον κατάλογο, ανάλογα µε την περίπτωση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Έντυπο υποβολής περιοδικών εκθέσεων στην Επιτροπή
Υπόδειγµα υποβολής ετήσιων εκθέσεων για τα καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει κανονισµού περί
απαλλαγής κατά κατηγορία εκδοθέντος δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου
Τα κράτη µέλη καλούνται να χρησιµοποιούν το παρακάτω υπόδειγµα για την υποχρεωτική υποβολή πληροφοριακών στοιχείων
στην Επιτροπή βάσει κανονισµών περί απαλλαγής κατά κατηγορία εκδοθέντων δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του
Συµβουλίου.
Οι εκθέσεις πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή.
Απαιτούµενες πληροφορίες για όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει κανονισµών περί απαλλαγής κατά
κατηγορία εκδοθέντων δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου
1. Τ ί τ λ ο ς τ ο υ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς ε ν ί σ χ υ σ η ς
2. Ε φ α ρ µ ο σ τ έ ο ς κ α ν ο ν ι σ µ ό ς α π α λ λ α γ ή ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς
3. ∆ α π ά ν ε ς
Πρέπει να παρέχονται χωριστά αριθµητικά στοιχεία για κάθε µέτρο ενίσχυσης που εντάσσεται σε δεδοµένο καθεστώς και για
κάθε µεµονωµένη ενίσχυση (π.χ. µη επιστρεπτέα επιχορήγηση, δάνειο υπό ευνοϊκούς όρους, κ.λπ.). Τα ποσά πρέπει να
εκφράζονται σε ευρώ ή, κατά περίπτωση, στο εθνικό νόµισµα. Αν πρόκειται για φορολογική δαπάνη, πρέπει να διευκρινίζονται
οι ετήσιες φορολογικές ζηµίες. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµα ακριβή στοιχεία, οι απώλειες αυτές επιτρέπεται να αναφέρονται
κατ’ εκτίµηση.
Τα σχετικά στοιχεία για τις δαπάνες πρέπει να παρέχονται ως εξής:
Για το έτος αναφοράς, αναφέρατε χωριστά για κάθε µέτρο ενίσχυσης που εντάσσεται στο συγκεκριµένο καθεστώς (π.χ. µη
επιστρεπτέα επιχορήγηση, δάνειο υπό ευνοϊκούς όρους, κ.λπ.) τα εξής:
3.1. Ύψος των αναληφθεισών υποχρεώσεων, (κατά προσέγγιση) απώλειες φορολογικών ή άλλου είδους εσόδων, στοιχεία για
τις παρασχεθείσες εγγυήσεις, κ.λπ. για τα νέα ενισχυόµενα σχέδια. Στην περίπτωση των καθεστώτων εγγυήσεων, πρέπει να
διευκρινίζεται το συνολικό ποσό των νέων παρεχόµενων εγγυήσεων.
3.2. Ποσά που έχουν όντως καταβληθεί, (κατά προσέγγιση) απώλειες φορολογικών ή άλλου είδους εσόδων, στοιχεία για τις
εγγυήσεις, κ.λπ. για νέα ή υφιστάµενα σχέδια. Στην περίπτωση των καθεστώτων εγγυήσεων, πρέπει να διευκρινίζονται τα
εξής: το συνολικό ποσό των εκκρεµουσών εγγυήσεων, τα έσοδα υπό µορφή ασφαλίστρων, τα ανακτηθέντα ποσά, οι
καταβληθείσες αποζηµιώσεις και το αποτέλεσµα εκµετάλλευσης του καθεστώτος για το έτος αναφοράς.
3.3. Αριθµός των νέων ενισχυόµενων σχεδίων.
3.4. Κατά προσέγγιση συνολικός αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ή διατηρούνται χάρη σε νέα σχέδια (εφόσον
ισχύει).
3.5. Κατά προσέγγιση συνολικό ποσό επενδύσεων που ενισχύονται µέσω νέων σχεδίων.
3.6. Περιφερειακή κατανοµή των ποσών που διευκρινίζονται υπό 3.1, είτε µε βάση τις περιφέρειες που καθορίζονται στη
δεύτερη ή κατώτερη βαθµίδα της NUTS (1) είτε µε βάση τη διάκριση µεταξύ περιφερειών του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α), περιφερειών του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και µη ενισχυόµενων περιφερειών.
3.7. Κατανοµή κατά κλάδους των ποσών που διευκρινίζονται υπό 3.1 ανάλογα µε τον κλάδο δραστηριότητας του δικαιούχου
(αν ισχύουν περισσότεροι του ενός κλάδοι, αναφέρατε την αναλογία εκάστου κλάδου):
Άνθρακας
Μεταποιητικοί κλάδοι
εκ των οποίων:
Χάλυβας
Ναυπηγική βιοµηχανία
Συνθετικές ίνες
Αυτοκινητοβιοµηχανία
Άλλοι µεταποιητικοί κλάδοι (διευκρινίστε τους)
Υπηρεσίες
εκ των οποίων:
Μεταφορικές υπηρεσίες
Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
Άλλες υπηρεσίες (διευκρινίστε τις)
Άλλοι κλάδοι (διευκρινίστε τους)
4. Ά λ λ α π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς

(1) Στατιστική ονοµατολογία εδαφικών ενοτήτων της ΕΚ.
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