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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Δεκεμβρίου 2006
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001,
όσον αφορά την παράταση της διάρκειας ισχύος τους
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

μελών ώστε να προσδιορισθούν οι κατηγορίες των ενισχύσεων που μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με τη συνθήκη. Για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, πρέπει να παραταθεί η διάρκεια ισχύος των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ)
αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001 μέχρι τις 30 Ιουνίου
2008.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
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) σημεία i), ii), iv) και στοιχείο β),
Έχοντας δημοσιεύσει σχέδιο του παρόντος κανονισμού,
Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της
12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις
για την απασχόληση (2), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001
της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις
κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (3)
και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της
12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση (4) θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου
2006. Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις (5), η
Επιτροπή πρότεινε τη συγκέντρωση των κανονισμών αυτών
σε ένα ενιαίο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και την
ενδεχόμενη προσθήκη άλλων τομέων που αναφέρονται στα
άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98.
Το περιεχόμενο του μελλοντικού κανονισμού απαλλαγής
κατά κατηγορία θα εξαρτηθεί ιδίως από τα αποτελέσματα
των δημόσιων διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο
του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις «Λιγότερες
και καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις: οδικός
χάρτης για τη μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων
2005-2009» και με το έγγραφο διαβούλευσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην καινοτομία (6). Θα πρέπει επίσης να
πραγματοποιηθούν συζητήσεις με εκπροσώπους των κρατών

(1) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006 (ΕΕ L 187 της 8.7.2006, σ. 8).
(3) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006.
(4) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1040/2006.
(5) COM(2005) 107 τελικό.
(6) COM(2005) 436 τελικό.

(3)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001
και (ΕΚ) αριθ. 68/2001 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Επίσης, δεν θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να
στείλουν νέα συνοπτικά δελτία ενημέρωσης για τα μέτρα
που παρατείνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού εάν
αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2204/2002, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«Εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008».
Άρθρο 2
Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001,
το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001,
το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008».
Άρθρο 4
Η υποχρέωση κοινοποίησης συνοπτικών δελτίων ενημέρωσης για τα
μέτρα που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001, το άρθρο 9 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και το άρθρο 10 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 δεν ισχύει για τα μέτρα
κρατικών ενισχύσεων που παρατείνουν υφιστάμενα μέτρα σύμφωνα
με τον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουσιαστική τροποποίηση αυτών των μέτρων και έχουν υποβληθεί δεόντως
τα συνοπτικά δελτία ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή αυτών
των μέτρων.
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Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής

23.12.2006

