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(1) Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

4.3.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 54/1

I
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ισοτιµίες του ευρώ (1)
3 Μαρτίου 2006
(2006/C 54/01)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

Νοµισµατική µονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4618

GBP

λίρα στερλίνα

0,68500

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6123

SEK

σουηδική κορόνα

9,4603

CAD

καναδικό δολάριο

1,3627

1,5628

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,3258

1,2020
139,96

CHF

ελβετικό φράγκο

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

8,0120

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5747

CZK

τσεχική κορόνα

EEK

εσθονική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

79,11

28,523
15,6466
254,47

SIT

σλοβενικό τόλαρ

SKK

σλοβακική κορόνα

TRY

τουρκική λίρα

Ισοτιµία

239,50
37,160
1,5660

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8028

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,9460

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 167,50

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

7,3909

CNY

κινεζικό γιουάν

9,6617

HRK

κροατικό κούνα
ινδονησιακή ρουπία

7,3215

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

IDR

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MYR

µαλαισιανό ρίγκιτ

4,454

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4293

PHP

πέσο Φιλιππινών

61,506

PLN

πολωνικό ζλότι

3,8015

RUB

ρωσικό ρούβλι

33,5780

RON

ρουµανικό λέι

3,4790

THB

ταϊλανδικό µπατ

46,658

(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

11 040,37
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV)
(2006/C 54/02)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον τον ΕΟΧ)

1.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία οι επιχειρήσεις Sony
Corporation («Sony», Ιαπωνία) και NEC («NEC», Ιαπωνία) αποκτούν µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου κοινό έλεγχο µε αγορά µετοχών σε νεοδηµιουργηθείσα εταιρεία που
αποτελεί κοινή επιχείρηση («JV», Ιαπωνία).
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Sony: ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα και τα ηλεκτρονικά τους στοιχεία,
— για την NEC: προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογιών της πληροφορίας καθώς και τεχνολογία επικοινωνιών
δικτύου,
— για την JV: συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σηµείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV. Οι παρατηρήσεις µπορούν να
σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γ∆ Ανταγωνισµού
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

4.3.2006

4.3.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.4133 — Mellon/West LB)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2006/C 54/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 24 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία οι επιχειρήσεις Mellon
Financial Corporation («Mellon», ΗΠΑ) και WestLB AG («WestLB», Γερµανία) αποκτούν µε την έννοια του
άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου κοινό έλεγχο µιας νεοδηµιουργηθείσας
εταιρείας («JV») πού αποτελεί κοινή επιχείρηση µε αγορά µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Mellon: γενικές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες,
— για την WestLB: γενική τραπεζική,
— για την JV: διαχείριση ενεργητικού.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (2)
σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται
στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.4133 — Mellon/West LB. Οι παρατηρήσεις µπορούν να
σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γ∆ Ανταγωνισµού
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004. σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005. σ. 32.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.4155 — BNP Paribas/BNL)
(2006/C 54/04)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 27 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία η επιχείρηση BNP Paribas
S.A. («BNPP», Γαλλία) αποκτά µε την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του
Συµβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. («BNL», Ιταλία) µε αγορά
µετοχών.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την BNPP: παγκοσµίως, τραπεζικές και χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες, ιδίως επενδυτική και χρηµατοοικονοµική τραπεζική, λιανική τραπεζική και διαχείριση ενεργητικού,
— για την BNL: τραπεζικές, χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικές δραστηριότητες, κυρίως στην Ιταλία.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σηµείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.4155 — BNP Paribas/BNL. Οι παρατηρήσεις µπορούν να
σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη
διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/ M. 4171 — Bosch/Mann + Hummel/ArvinMeritor Purolator)
Υπόθεση υποψήφια για απλοποιηµένη διαδικασία
(2006/C 54/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου (1) µε την οποία οι επιχειρήσεις Robert
Bosch GmbH («Bosch», Γερµανία) και Mann + Hummel GmbH («Mann + Hummel,» Γερµανία) αποκτούν µε
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού του Συµβουλίου κοινό έλεγχο της PPNA
επιχείρησης προϊόντων διήθησης στην Βόρειο Αµερική της ArvinMeritor, Inc. («The Business», ΗΠΑ), µε αγορά
στοιχείων του ενεργητικού.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— για την Bosch: ανάπτυξη, κατασκευή και πωλήσεις τεχνολογιών αυτοκινήτων, βιοµηχανική τεχνολογία, καταναλωτικά αγαθά και τεχνολογία δοµικών κατασκευών,
— για την Mann + Hummel: ανάπτυξη, παραγωγή και πωλήσεις συστηµάτων διήθησης και αναρρόφησης αέρα
για τη βιοµηχανία αυτοκινήτων,
— για την the Business: ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση φίλτρων λαδιού, αέρα και καυσίµων για τη βιοµηχανία
αυτοκινήτων και βιοµηχανικές εφαρµογές.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (EK) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σηµείου αυτού. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε
µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
139/2004 του Συµβουλίου (2) σηµειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιµετωπιστεί βάσει
της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/ M. 4171 — Bosch/Mann + Hummel/ArvinMeritor Purolator.
Οι παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή µε φαξ [αριθµός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή
ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Ανταγωνισµού
Μητρώο Συγχωνεύσεων
J-70
B-1049 Bruxelles.

(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά µε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.4123 — BC Partners/Hyatt Regency Hotels & Tourism Hellas)
(2006/C 54/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 17 Φεβρουαρίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συµβατή µε την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Το πλήρες κείµενο της απόφασης
διατίθεται µόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δηµοσιευθεί µετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηµατικών απορρήτων
που περιέχει. Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισµό (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισµό των µεµονωµένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια µε τις εταιρείες, τους αριθµούς υποθέσεων, τις ηµεροµηνίες και τους διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική µορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex µε τον αριθµό εγγράφου 32006M4123. Το EURLex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νοµοθεσία (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 54/7

∆ιαδικασία πληροφόρησης — Τεχνικές προδιαγραφές
(2006/C 54/07)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών και των κανόνων
σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37, ΕΕ L 217 της
5.8.1998, σ. 18).

Κοινοποιήσεις εθνικών σχεδίων τεχνικών κανόνων που ελήφθησαν από την Επιτροπή
Στοιχεία (1)

Τίτλος

Προθεσµία «Status
quo» τριών µηνών (2)

2006/0088/D

Απόφαση περί εξουσιοδοτηµένων ελεγκτών, πραγµατογνωµόνων ελέγχου, τεχνικών ελέγχου και αρµοδιοτήτων
σύµφωνα µε τον οικοδοµικό κανονισµό της Έσσης, άρθρο 2: Απόφαση σχετικά µε τον έλεγχο τεχνικών εγκαταστάσεων και διατάξεων σε κτίρια (Απόφαση περί τεχνικών ελέγχων — TPrufVO)

11.5.2006

2006/0089/DK

Κανονισµός περί τροποποίησης του κανονισµού αριθ. 244 της 2ας Απριλίου 2004 περί βιολογικής γεωργικής
παραγωγής κ.λπ. (Ζωοτροφές για µηρυκαστικά)

11.5.2006

2006/0090/D

Βασικές αρχές για την αξιολόγηση των επιπτώσεων προϊόντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών στο έδαφος
και τα υπόγεια ύδατα

11.5.2006

2006/0091/A

RVS 15.05.11 Αντιδιαβρωτική προστασία γεφυρών-χάλυβας-κατασκευές από χάλυβα

15.5.2006

2006/0092/HU

Σχέδιο νόµου για τροποποίηση του νόµου αριθ. 127 του 2003 για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για τους
ειδικούς κανόνες για την εµπορία των µονοπωλιακών προϊόντων

(4)

2006/0093/EE

Κανονισµός της Κυβέρνησης της Εσθονικής ∆ηµοκρατίας µε τίτλο «Απαιτήσεις για τη διατήρηση ζώων συντροφιάς και τον χώρο ή την κατασκευή που παρέχεται γι' αυτόν το σκοπό»

15.5.2006

2006/0094/A

RVS 8B.05.8 Συγγραφή υποχρεώσεων για κατασκευή γεφυρών, εργασίες θεµελίωσης, µέθοδο πίδακα ρευστού
από εγχυτήρα

15.5.2006

RVS 8B.05.9 Συγγραφή υποχρεώσεων για κατασκευή γεφυρών, εργασίες θεµελίωσης, στεγανοποίηση βάθους και
κατακόρυφους αγωγούς αποστράγγισης
2006/0095/A

RVS 7B.05.8 Συγγραφή υποχρεώσεων για κατασκευές γεφυρών, εργασίες θεµελίωσης, µέθοδος µε ψεκασµό

15.5.2006

RVS 7B.05.9 Συγγραφή υποχρεώσεων για κατασκευές γεφυρών, εργασίες θεµελίωσης, συµπυκνώσεις βάθους και
κατακόρυφες αποστραγγίσεις
2006/0096/A

RVS 13.01.15 «∆ιασφάλιση ποιότητας, κατασκευαστική διατήρηση, δοµική διατήρηση οδών, Pavement Management, κριτήρια αξιολόγησης για µετροτεχνική ανίχνευση της κατάστασης µε το σύστηµα RoadSTAR»

15.5.2006

2006/0097/NL

Κανονισµός του κεντρικού συνδέσµου παραγωγών γεωργικών προϊόντων περί συνύπαρξης καλλιεργειών 2005

15.5.2006

2006/0098/PL

Κανονισµός του υπουργού Οικονοµίας που τροποποιεί τον κανονισµό για τα είδη απορριµµάτων των οποίων η
συλλογή ή η µεταφορά δεν απαιτούν άδεια άσκησης δραστηριότητας

16.5.2006

2006/0099/D

BNetzA SSB LA-NOE 122 Περιγραφή διεπαφής για ραδιοεγκαταστάσεις µικρής ισχύος για επαγωγικές εφαρµογές

16.5.2006

Έτος — αριθµός καταχώρισης — κράτος µέλος που θεσπίζει τα σχέδια.
Περίοδος κατά την οποία το σχέδιο δεν µπορεί να εκδοθεί.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω αποδοχής, εκ µέρους της Επιτροπής, του επείγοντος χαρακτήρα.
Το «status quo» δεν ισχύει λόγω τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες συνδεόµενων µε φορολογικά ή δηµοσιονοµικά µέτρα, κατά την
έννοια του άρθρου 1 σηµείο 11 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση της οδηγίας 98/34/ΕΚ.
5
( ) Λήξη διαδικασίας πληροφόρησης.

(1)
(2)
(3)
(4)
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Η Επιτροπή υπενθυµίζει την απόφαση «CIA Security» που εξεδόθη στις 30 Απριλίου 1996, σχετικά µε την
υπόθεση C 194-94 (Συλ. Ι, σελ. 2201), σύµφωνα µε την οποία το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κρίνει
ότι τα άρθρα 8 και 9 της οδηγίας 98/34/ΕΚ (πρώην οδηγία 83/189/ΕΟΚ) πρέπει να ερµηνεύονται υπό την έννοια
ότι οι ιδιώτες µπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να αρνηθούν την εφαρµογή των εθνικών τεχνικών
προδιαγραφών που δεν έχουν κοινοποιηθεί όπως επιβάλλει η οδηγία.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 1986 (ΕΕ C 245 της
1.10.1986, σ. 4).
Έτσι, εφόσον δε τηρηθεί η υποχρέωση κοινοποίησης, οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές καθίστανται ανεφάρµοστες
µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να επιβληθούν στους ιδιώτες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία κοινοποίησης, απευθυνθείτε στην:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γ∆ Επιχειρήσεις και βιοµηχανία, Τµήµα C3
B-1049 Bρυξέλλες
e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int
∆είτε επίσης την ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κοινοποιήσεις αυτές, µπορείτε να απευθύνεστε στις εθνικές υπηρεσίες οι
οποίες αναφέρονται στον κάτωθι κατάλογο:
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
98/34/ΕΚ

ΒΕΛΓΙΟ
BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
(Ποιότητα και ασφάλεια
Οµοσπονδιακή δηµόσια υπηρεσία για την οικονοµία, τις ΜΜΕ, τις
µεσαίες τάξεις και την ενέργεια)
NG III — 4ème étage
boulevard du Roi Albert II/16
B-1000 Bruxelles
Mme Pascaline Descamps
Τηλ.: (32-2) 277 80 03
Φαξ: (32-2) 277 54 01
Ηλ. ταχ.: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be
Γενικό ηλ. ταχ.: belnotif@mineco.fgov.be
Ιστοχώρος: http://www.mineco.fgov.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P.O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2
Mr Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Τηλ.: (420) 224 907 123
Φαξ: (420) 224 914 990
Ηλ. ταχ.: chloupek@unmz.cz
Ms Lucie Růžičková
Τηλ.: (420) 224 907 139
Φαξ: (420) 224 907 122
Ηλ. ταχ.: ruzickova@unmz.cz
Γενικό ηλ. ταχ.: eu9834@unmz.cz
Ιστοχώρος: http://www.unmz.cz

∆ΑΝΙΑ
Erhvervs- og Byggestyrelsen
(National Agency for Enterprise and Construction)
(∆ανική υπηρεσία Επιχειρίσεων και Στέγασης)
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø (ή DK-2100 Copenhagen OE)
Mr Bjarne Bang Christensen
Legal adviser
Τηλ.: (45) 35 46 63 66 (απευθείας)
Ηλ. ταχ.: bbc@ebst.dk
Ms Birgit Jensen
Principal Executive Officer
Τηλ.: (45) 35 46 62 87 (απευθείας)
Φαξ: (45) 35 46 62 03
Ηλ. ταχ.: bij@ebst.dk

Κοινή ταχυδροµική θυρίδα για τα µηνύµατα κοινοποίησης —
noti@ebst.dk
Ιστοχώρος: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και Τεχνολογίας)
Referat XA2
Scharnhorststr. 34-37
D-10115 Berlin
Frau Christina Jäckel
Τηλ.: (49) 30 2014 6353
Φαξ.: (49) 30 2014 5379
Ηλ. ταχ.: infonorm@bmwa.bund.de
Ιστοχώρος: http://www.bmwa.bund.de

ΕΣΘΟΝΙΑ
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn
Mr Karl Stern
Executive Officer of Trade Policy Division
EU and International Co-operation Department
Τηλ.: (372) 6 256 405
Φαξ: (372) 6 313 029
Ηλ. ταχ.: karl.stern@mkm.ee
Γενικό ηλ. ταχ.: el.teavitamine@mkm.ee
Ιστοχώρος: http://www.mkm.ee

ΕΛΛΑ∆Α
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
Μεσογείων 119
GR-101 92 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: (30) 210 696 98 63
Φαξ: (30) 210 696 91 06
ΕΛΟΤ
Αχαρνών 313
GR-111 45 ΑΘΗΝΑ
Ms Evangelia Alexandri
Τηλ.: (30) 210 212 03 01
Φαξ: (30) 210 228 62 19
Ηλ. ταχ.: alex@elot.gr
Γενικό ηλ. ταχ.: 83189in@elot.gr
Ιστοχώρος: http://www.elot.gr
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres «Ágora»
C/ Serrano Galvache, 26-4a
E-20033 Madrid

Ministero delle attività produttive
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
(Υπουργείο των ∆ραστηριοτήτων Παραγωγής
Γενική ∆ιεύθυνση ανάπτυξης της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας
Τεχνική επιθεώρηση της βιοµηχανίας — Γραφείο F1)
Via Molise 2
I-00187 Roma

Sr. Angel Silván Torregrosa
Τηλ.: (34) 91 379 83 32

Sig. Vincenzo Correggia
Τηλ.: (39) 06 47 05 22 05
Φαξ: (39) 06 47 88 78 05
Ηλ. ταχ.: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Sra Esther Pérez Peláez
Τεχνικός Σύµβουλος
Ηλ. ταχ.: esther.perez@ue.mae.es
Τηλ.: (34) 91 379 84 64
Φαξ: (34) 91 379 84 01
Γενικό ηλ. ταχ.: d83-189@ue.mae.es

Sig. Enrico Castiglioni
Τηλ.: (39) 06 47 05 26 69
Φαξ: (39) 06 47 88 78 05
Ηλ. ταχ.: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it
Γενικό ηλ. ταχ.: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it
Ιστοχώρος: http://www.minindustria.it

ΓΑΛΛΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Délégation interministérielle aux normes
Dipartimento per le imprese
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et
des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la
propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Mme Suzanne Piau
Τηλ.: (33) 1 53 44 97 04
Φαξ: (33) 1 53 44 98 88
Ηλ. ταχ.: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Mme Françoise Ouvrard
Τηλ.: (33) 1 53 44 97 05
Φαξ: (33) 1 53 44 98 88
Ηλ. ταχ.: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr
Γενικό ηλ. ταχ.: d9834.france@industrie.gouv.fr

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
NSAI
(Εθνικός Οργανισµός Τυποποίησης της Ιρλανδίας)
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13-15, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia
Τηλ.: (357) 22 409310
Φαξ: (357) 22 754103
Mr Antonis Ioannou
Τηλ.: (357) 22 409409
Φαξ: (357) 22 754103
Ηλ. ταχ.: aioannou@cys.mcit.gov.cy
Γενικό ηλ. ταχ.: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Ιστοχώρος: http://www.cys.mcit.gov.cy
ΛΕΤΤΟΝΙΑ
Ministry of Economics of Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre
55, Brīvības Street
LV-1519 Riga
Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification
Division
Τηλ.: (371) 7013230
Φαξ: (371) 7280882

Mr Tony Losty
Τηλ.: (353) 1 807 38 80
Φαξ: (353) 1 807 38 38
Ηλ. ταχ.: tony.losty@nsai.ie

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination
Τηλ.: (371) 7013236
Τηλ.: (371) 7013067
Φαξ: (371) 7280882
Ηλ. ταχ.: zanda.liekna@em.gov.lv

Ιστοχώρος: http://www.nsai.ie/

Γενικό ηλ. ταχ.: notification@em.gov.lv
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius
Ms Daiva Lesickiene
Τηλ.: (370) 5 2709347
Φαξ: (370) 5 2709367
Ηλ. ταχ.: dir9834@lsd.lt
Ιστοχώρος: http://www.lsd.lt
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
SEE — Service de l'Energie de l'Etat
(Κρατική υπηρεσία ενέργειας)
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10
L-2010 Luxembourg
M. J.P. Hoffmann
Τηλ.: (352) 46 97 46 1
Φαξ: (352) 22 25 24
Ηλ. ταχ.: see.direction@eg.etat.lu

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Υπουργείο Οικονοµικών
Φορολογική υπηρεσία/Βόρειο τελωνείο
Οµάδα «ειδικής αντιµετώπισης πελατών»
Κεντρική υπηρεσία εισαγωγών και εξαγωγών
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Dhr. Ebel van der Heide
Τηλ.: (31) 50 5 23 21 34
Mw. Hennie Boekema
Τηλ.: (31) 50 5 23 21 35
Mw. Tineke Elzer
Τηλ.: (31) 50 5 23 21 33
Φαξ: (31) 50 5 23 21 59
Γενικό ηλ. ταχ.:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

Ιστοχώρος: http://www.see.lu

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
(Οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας και Εργασίας)
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Hungarian Notification Centre —
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u. 13-15
H-1880
Mr Zsolt Fazekas
Leading Councillor
Ηλ. ταχ.: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu
Τηλ.: (36) 1 374 2873
Φαξ: (36) 1 473 1622
Ηλ. ταχ.: notification@gkm.gov.hu
Ιστοχώρος: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm
ΜΑΛΤΑ
Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta
Τηλ.: (356) 2124 2420
Τηλ.: (356) 2124 3282
Φαξ: (356) 2124 2406
Ms Lorna Cachia
Ηλ. ταχ.: lorna.cachia@msa.org.mt
Γενικό ηλ. ταχ.: notification@msa.org.mt
Ιστοχώρος: http://www.msa.org.mt

Frau Brigitte Wikgolm
Τηλ.: (43) 1 711 00 58 96
Φαξ: (43) 1 715 96 51 ή (43) 1 712 06 80
Ηλ. ταχ.: not9834@bmwa.gv.at
Ιστοχώρος: http://www.bmwa.gv.at
ΠΟΛΩΝΙΑ
Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Ms Barbara Nieciak
Τηλ.: (48) 22 69354 07
Φαξ: (48) 22 693 40 28
Ηλ. ταχ.: barnie@mg.gov.pl
Ms Agata Gągor
Τηλ.: (48) 22 693 56 90
Γενικό ηλ. ταχ.: notyfikacja@mg.gov.pl
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Instituto Portugês da Qualidade
(Πορτογαλικό Ινστιτούτο Ποιότητας)
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica
Sra Cândida Pires
Τηλ.: (351) 21 294 82 36 ή 81 00
Φαξ: (351) 21 294 82 23
Ηλ. ταχ.: c.pires@mail.ipq.pt
Γενικό ηλ. ταχ.: not9834@mail.ipq.pt
Ιστοχώρος: http://www.ipq.pt
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
(Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας
∆ιεύθυνση 2 — πρότυπα και τεχνικοί κανονισµοί)
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom
Mr Philip Plumb
Τηλ.: (44) 2072151488
Φαξ: (44) 2072151529
Ηλ. ταχ.: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@dti.gsi.gov.uk
Ιστοχώρος: http://www.dti.gov.uk/strd

Ms Vesna Stražišar
Τηλ.: (386) 1 478 3041
Φαξ: (386) 1 478 3098
Ηλ. ταχ.: contact@sist.si
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ms Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava
Τηλ.: (421) 2 5249 3521
Φαξ: (421) 2 5249 1050
Ηλ. ταχ.: steinlova@normoff.gov.sk
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας)
Υποδοχή επισκεπτών:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
και
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority
(Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ)
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles
Ms Adinda Batsleer
Τηλ.: (32) 2 286 18 61
Φαξ: (32) 2 286 18 00
Ηλ. ταχ.: aba@eftasurv.int
Ms Tuija Ristiluoma
Τηλ.: (32) 2 286 18 71
Φαξ: (32) 2 286 18 00
Ηλ. ταχ.: tri@eftasurv.int
Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Ιστοχώρος: http://www.eftasurv.int

Ιστοχώρος: http://www.ktm.fi

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
(ΕΖΕΣ
Τµήµα αγαθών
Γραµµατεία ΕΖΕΣ)
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Bruxelles
Ms Kathleen Byrne
Τηλ.: (32) 2 286 17 49
Φαξ: (32) 2 286 17 42
Ηλ. ταχ.: kathleen.byrne@efta.int
Γενικό ηλ. ταχ.: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Ιστοχώρος: http://www.efta.int

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Kommerskollegium
(Εθνικός Φορέας Εµπορίου)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Υφυπουργείο εξωτερικού εµπορίου
Γενική ∆ιεύθυνση τυποποίησης για το εξωτερικό εµπόριο
Inönü Bulvari no 36
TR-06510
Emek — Ankara

Ταχυδροµική διεύθυνση:
PO Box 32
FIN-00023 Government
Ms Leila Orava
Τηλ.: (358) 9 1606 46 86
Φαξ: (358) 9 1606 46 22
Ηλ. ταχ.: leila.orava@ktm.fi
Ms Katri Amper
Τηλ.: (358) 9 1606 46 48
Γενικό ηλ. ταχ.: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Ms Kerstin Carlsson
Τηλ.: (46) 86 90 48 82 ή (46) 86 90 48 00
Φαξ: (46) 8 690 48 40 ή (46) 83 06 759
Ηλ. ταχ.: kerstin.carlsson@kommers.se
Γενικό ηλ. ταχ.: 9834@kommers.se
Ιστοχώρος: http://www.kommers.se

Mr Mehmet Comert
Τηλ.: (90) 312 212 58 98
Φαξ: (90) 312 212 87 68
Ηλ. ταχ.: comertm@dtm.gov.tr
Ιστοχώρος: http://www.dtm.gov.tr

4.3.2006

4.3.2006

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2007-2013
(2006/C 54/08)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Εισαγωγή
1. Βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
Συνθήκης ΕΚ, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης
ορισµένων µειονεκτικών περιοχών της ΕΕ είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν από την Επιτροπή συµβατές µε
την κοινή αγορά. Οι ενισχύσεις αυτές είναι γνωστές ως κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα,
αποτελούνται δε από τις επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και, σε
ορισµένες, ολιγάριθµες, περιπτώσεις, από τις ενισχύσεις λειτουργίας, ενώ και στις δύο περιπτώσεις οι
ενισχύσεις προορίζονται για συγκεκριµένες περιφέρειες µε σκοπό την εξάλειψη των περιφερειακών
ανισοτήτων. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αυξηµένου ύψους που χορηγούνται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις εδρεύουσες σε µειονεκτικές περιοχές και υπερβαίνουν το ύψος που επιτρέπεται για τις άλλες περιοχές
θεωρούνται επίσης ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.
2. Αντιµετωπίζοντας τα µειονεκτήµατα των µειονεκτικών περιοχών, οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα προάγουν την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. Αυτή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα διακρίνει τις περιφερειακές ενισχύσεις από
τις άλλες οριζόντιες ενισχύσεις, όπως είναι οι ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία, απασχόληση,
κατάρτιση και περιβάλλον ενέργειες, οι οποίες επιδιώκουν άλλους στόχους κοινού ενδιαφέροντος σύµφωνα
µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης, αν και µερικές φορές µε µεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης
στις µειονεκτικές περιφέρειες, σε αναγνώριση των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν (1).
3. Οι εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προορίζονται να συµβάλουν στην ανάπτυξη
των πλέον µειονεκτικών περιφερειών, µέσω της υποστήριξης των επενδύσεων και της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας. Προωθούν δε την οικονοµική επέκταση και τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων
των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, ιδίως ενθαρρύνοντάς τες
να δηµιουργήσουν νέες εγκαταστάσεις εκεί.
4. Τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Επιτροπή κατά την εξέταση της συµβατότητας των κρατικών
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα µε την κοινή αγορά, βάσει των άρθρων 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
και 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ, έχουν κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων
γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα του 1998 (2), οι οποίες καλύπτουν την
περίοδο 2000-2006 (3). Οι συγκεκριµένοι κανόνες που διέπουν τις ενισχύσεις για µεγάλα επενδυτικά
σχέδια κωδικοποιήθηκαν στο πολυτοµεακό πλαίσιο του 2002 (4). Ωστόσο, οι σηµαντικές πολιτικές και
οικονοµικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν µετά το 1998, µαζί µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
1η Μαΐου 2004, η αναµενόµενη ένταξη της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας και η επιταχυνθείσα πορεία
ολοκλήρωσης µετά την καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος, δηµιούργησαν την ανάγκη για µια εκτεταµένη
επανεξέταση, µε σκοπό την προετοιµασία νέων κατευθυντήριων γραµµών, οι οποίες θα ισχύσουν από το
2007 έως το 2013.
5. Οι περιφερειακές ενισχύσεις θα αποβούν αποτελεσµατικές µόνο εφόσον χορηγούνται µε φειδώ και αναλογικότητα, και θα εστιάζονται στις πλέον µειονεκτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα,
τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια ενίσχυσης θα πρέπει να αποτυπώνουν τη σχετική σοβαρότητα των
προβληµάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της εκάστοτε περιφέρειας. Ακόµη, τα πλεονεκτήµατα των
ενίσχυσεων ως προς την ανάπτυξη µιας µειονεκτικής περιφέρειας θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις προκύπτουσες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού (5). Η βαρύτητα που αποδίδεται στα πλεονεκτήµατα µιας ενίσχυσης
είναι δυνατόν να ποικίλλει ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη παρέκκλιση, έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή µεγαλύτερη στρέβλωση του ανταγωνισµού στην περίπτωση των πλέον µειονεκτικών περιφερειών του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), παρά του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (6).
(1) Έτσι, οι περιφερειακές πριµοδοτήσεις των ενισχύσεων αυτής της µορφής δεν θεωρούνται περιφερειακές ενισχύσεις.
(2) ΕΕ C 74 της 10ης Μαρτίου 1998, σ. 9, µε τις τροποποιήσεις που περιέχονται στην ΕΕ C 258 της 9ης Οκτωβρίου 1999, σ.
2, και στην ΕΕ C 285 της 9ης Σεπτεµβρίου 2000, σ. 5.
(3) Το σηµείο 4.4 των κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα τροποποιήθηκε µε τις κοινοτικές
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και ανασυγκρότηση των προβληµατικών επιχειρήσεων,
ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.
(4) ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8, µε την τροποποίηση που περιέχεται στην ΕΕ C 263 της 1.11.2003, σ. 3.
(5) Βλέπε, για το θέµα αυτό, τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση 730/79, Philip Morris
Holland BV κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, σ. 2671, σκέψη 17, και στην υπόθεση C-169/95, Βασίλειο της Ισπανίας
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1997, σ. I-135, σκέψη 20.
(6) Βλέπε, για το θέµα αυτό, την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση T 380/94, AIUFFASS
και AKT κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. II-2169, σκέψη 54.
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6. Σε ορισµένες, πολύ λίγες και σαφώς προσδιορισµένες περιπτώσεις, τα διαρθρωτικά προβλήµατα µιας
περιφέρειας είναι δυνατόν να είναι τόσο σοβαρά που οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, µαζί µε ένα
εκτεταµένο σύστηµα οριζόντιων ενισχύσεων, να µην είναι επαρκείς για να αποτελέσουν το έναυσµα για την
αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές και µόνο, οι περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις είναι δυνατόν να συµπληρώνονται µε ενισχύσεις λειτουργίας.
7. Από συνεχώς αυξανόµενες ενδείξεις προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικοί φραγµοί στην ίδρυση νέων
επιχειρήσεων στην Κοινότητα, φραγµοί οι οποίοι είναι περισσότερο ισχυροί στις µειονεκτικές περιφέρειες.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εισαγάγει στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ένα νέο µέσο
ενισχύσεων, µε σκοπό την ενθάρρυνση της ίδρυσης νέων µικρών επιχειρήσεων στις µειονεκτικές περιφέρειες,
µε διαφοροποιηµένα ανώτατα όρια ενίσχυσης ανάλογα µε την εκάστοτε περιφέρεια.

2. Πεδίο εφαρµογής
8. Η Επιτροπή θα εφαρµόσει τις νέες κατευθυντήριες γραµµές στις περιφερειακές ενισχύσεις που θα χορηγούνται σε κάθε τοµέα της οικονοµίας, εκτός της αλιείας και της βιοµηχανίας άνθρακα (7), τοµείς οι οποίοι
διέπονται από ειδικούς κανόνες τιθέµενους µε συγκεκριµένες νοµοθετικές πράξεις.
Στον γεωργικό τοµέα, οι νέες κατευθυντήριες γραµµές δεν θα ισχύουν για την παραγωγή των γεωργικών
προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης. Θα ισχύουν όµως για τη µεταποίηση και
την εµπορία των προϊόντων αυτών, αλλά µόνο ενόσω τούτο προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραµµές για
τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα (8), ή σε οποιεσδήποτε άλλες προς αντικατάστασή τους.
Επιπλέον, και ορισµένοι άλλοι τοµείς διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη την
ιδιάζουσα κατάσταση των τοµέων αυτών και είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν, εν όλω ή εν µέρει, από τις
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές (9).
Όσον αφορά τη χαλυβουργία, και σύµφωνα µε την προ πολλού παγιωµένη πρακτική, η Επιτροπή θεωρεί
ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις προς τη χαλυβουργία, κατά τον ορισµό του παραρτήµατος Ι, δεν είναι
συµβατές µε την κοινή αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τις µεγάλες ατοµικές επιχορηγήσεις προς τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα αυτού κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
70/2001 (10), και κάθε µεταγενέστερου συναφούς κανονισµού, οι οποίες δεν απαλλάσσονται µε βάση τον
κανονισµό αυτόν.
Ακόµη, καµία περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον τοµέα των συνθετικών ινών, κατά τον ορισµό του παραρτήµατος II.
9. Οι ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και την ανασυγκρότηση των προβληµατικών επιχειρήσεων (11),
µόνο βάσει των κατευθυντήριων αυτών γραµµών (12).
10. Κατά γενικόν κανόνα, οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο πολυτοµεακού
καθεστώτος που θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής, µε σαφώς
προσδιορισµένους στόχους. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι επίσης δυνατόν να παρέχει στις αρµόδιες αρχές τη
δυνατότητα να καθορίζουν τα επενδυτικά σχέδια προτεραιότητας σύµφωνα µε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την εκάστοτε περιφέρεια. Οσάκις, κατ' εξαίρεσιν, πρόκειται να χορηγηθεί ατοµική ενίσχυση
ειδικού σκοπού (ad hoc) σε µία και µόνο επιχείρηση, ή ενίσχυση περιοριζόµενη σε έναν και µόνο τοµέα
δραστηριότητας, εναπόκειται στο κράτος µέλος να αποδείξει ότι το αντίστοιχο σχέδιο συµβάλλει στην
ευόδωση µιας συνεπούς στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και ότι, µε γνώµονα το µέγεθος και τη
(7) Για τους σκοπούς αυτών των νέων κατευθυντήριων γραµµών, ως «άνθρακας» νοείται ο άνθρακας υψηλής, µέσης ή χαµηλής
κοκοµετρικής διαβάθµισης, της κατηγορίας Α ή Β, κατά την έννοια της διεθνούς κωδικοποίησης που έχει θεσπισθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ.
8
( ) ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2. ∆ιορθωτικό: ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.
(9) Τοµείς που διέπονται από ειδικούς κανόνες, πέραν εκείνων που τίθενται εδώ, είναι αυτή τη στιγµή οι µεταφορές και η
ναυπηγική βιοµηχανία.
(10) ΕΕ L 10 13.1.2001, σ. 33. Ο κανονισµός αυτός τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 (ΕΕ L 63 της
28.2.2004, σ. 22).
(11) ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.
(12) Πιο συγκεκριµένα, οι ενισχύσεις που χορηγούνται προς µεγάλες ή µεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο ανασυγκρότησης
πρέπει πάντοτε να κοινοποιούνται χωριστά στην Επιτροπή, ακόµη και αν αποτελούν µέρος εγκεκριµένου καθεστώτος.
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φύση του σχεδίου, δεν θα προκύψει απαράδεκτη νόθευση του ανταγωνισµού. Εάν ενίσχυση χορηγούµενη
στο πλαίσιο καθεστώτος θεωρείται ότι εστιάζεται υπέρ το δέον σε έναν συγκεκριµένο τοµέα δραστηριότητας, η Επιτροπή είναι δυνατόν να επανεξετάσει το σύστηµα αυτό δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, της 22ας Μαρτίου 1999, σχετικά µε τους κανόνες εφαρµογής του άρθρου
93 της Συνθήκης ΕΚ (13), καθώς και να προτείνει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 στοιχείο γ) του ίδιου κανονισµού, την κατάργηση του καθεστώτος.
11. Τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να κοινοποιούν τα εθνικά καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων που ικανοποιούν όλους τους όρους που τίθενται στους κανονισµούς περί απαλλαγής κατά κατηγορία και έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της
7ης Μαΐου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης ΕΚ σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (14).

3. Οριοθέτηση των περιφερειών
3.1. Πληθυσµιακή κάλυψη επιλέξιµη για περιφερειακές ενισχύσεις, 2007-2013
12. Υπό το φως της αρχής της έκτακτης φύσης των περιφερειακών ενισχύσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
συνολική πληθυσµιακή κάλυψη των ενισχυόµενων κοινοτικών περιφερειών πρέπει να είναι σηµαντικά µικρότερη εκείνης των µη ενισχυόµενων.
13. Βάσει των συµπερασµάτων των διαφόρων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, τα οποία κάνουν έκκληση για µείωση
των κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα επίπεδα, και ενόψει των ευρείας απήχησης ανησυχιών σχετικά µε τη
νόθευση του ανταγωνισµού η οποία απορρέει από τις επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η συνολική πληθυσµιακή κάλυψη των κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές
ενισχύσεις της περιόδου 2007-2013 θα πρέπει να περιορισθεί σε ό,τι είναι αναγκαίο για την κάλυψη των
πλέον µειονεκτικών περιφερειών, καθώς και ενός περιορισµένου αριθµού περιφερειών που µειονεκτούν σε
σχέση µε τον εθνικό µέσον όρο του αντίστοιχου κράτους µέλους. Έτσι, αποφάσισε να καθορίσει το όριο
για τη συνολική πληθυσµιακή κάλυψη στο 42 % του πληθυσµού των σηµερινών 25 κρατών µελών της ΕΕ,
όριο που είναι παρόµοιο µε εκείνο που είχε καθορισθεί για την Κοινότητα των 15 κρατών µελών το 1998.
Το όριο αυτό θα επιτρέψει ένα κατάλληλο επίπεδο εστίασης των περιφερειακών ενισχύσεων στην ΕΕ-25,
καθώς και επαρκή βαθµό ευελιξίας για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, των οποίων
ολόκληρη η επικράτεια θα είναι κατά κανόνα επιλέξιµη για περιφερειακές ενισχύσεις (15).
14. Παρά ταύτα, και για εξασφαλισθεί επαρκής συνέχεια στα σηµερινά κράτη µέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να
χρησιµοποιήσει και ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε κανένα κράτος µέλος να µη χάσει περισσότερο
από το 50 % της πληθυσµιακής κάλυψης που ίσχυσε για την περίοδο 2000-2006 (16).

3.2. Η παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
15. Το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ορίζει ότι είναι δυνατόν να θεωρηθούν συµβατές µε την κοινή
αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο
είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση. Όπως απεφάνθη το ∆ικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «η χρησιµοποίηση των όρων “ασυνήθως” και “σοβαρή” στην εξαίρεση που
προβλέπει το στοιχείο α) [του άρθρου 87 παράγραφος 3] δείχνει ότι αυτή αφορά µόνο περιοχές όπου η
οικονοµική κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσµενής σε σχέση προς το σύνολο της Κοινότητας» (17).
ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.
Το 42 % υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί σε 45,5 % για την ΕΕ-27 µετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας.
Η εφαρµογή του διχτυού ασφαλείας θα οδηγήσει σε συνολική πληθυσµιακή κάλυψη 43,1 % για την ΕΕ-25, και 46,6 % για
την ΕΕ-27.
(17) Απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 248/84, Γερµανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1987, σ. 4013 σκέψη
19.

(13)
(14)
(15)
(16)
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16. Η Επιτροπή, λοιπόν, κρίνει ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται εφόσον µια περιοχή, που αντιστοιχεί σε γεωγραφική µονάδα του επιπέδου II της NUTS (18), έχει κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ),
µετρούµενο σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆), χαµηλότερο του 75 % του κοινοτικού µέσου
όρου (19). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (20) κάθε περιφέρειας και ο κοινοτικός µέσος όρος που πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την ανάλυση αυτή υπολογίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Με µέληµα την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής συνέπειας µεταξύ του προσδιορισµού των
περιφερειών που κρίνονται επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α),
στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών, και των περιφερειών που κρίνονται επιλέξιµες για τον στόχο
σύγκλισης που προβλέπεται στους κανονισµούς για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η Επιτροπή χρησιµοποίησε για
να προσδιορίσει τις επιλέξιµες περιφέρειες και στις δύο ως άνω κατηγορίες τα ίδια στατιστικά δεδοµένα για
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (21).
17. Σε αναγνώριση των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν λόγω της αποµόνωσης και των ιδιαίτερων
περιορισµών στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις για τις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες που καλύπτονται από το άρθρο 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης (22) εµπίπτουν και αυτές στο πεδίο εφαρµογής της παρέκκλισης κατά το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), ανεξάρτητα από το αν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι χαµηλότερο του 75 %
του κοινοτικού µέσου όρου.

3.3. Ρυθµίσεις σταδιακής προσαρµογής για τις περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου»
18. Ορισµένες περιφέρειες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο υπερβαίνει το 75 % του κοινοτικού µέσου όρου
λόγω της στατιστικής επίδρασης της διεύρυνσης. Πρόκειται για περιφέρειες του επιπέδου NUTS ΙΙ οι
οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο υπερβαίνει το 75 % του µέσου όρου της ΕΕ-25, αλλά υπολείπεται του 75 % της ΕΕ-15 (23), (24).
19. Για να αποφευχθεί η υπονόµευση της προόδου που σηµείωσαν κατά το παρελθόν αυτές οι περιφέρειες από
τις επιπτώσεις της ταχύτατης αλλαγής λόγω διεύρυνσης, από την άποψη του ύψους των ενισχύσεων και
της διαθεσιµότητας των ενισχύσεων λειτουργίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι
επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), σε µεταβατική βάση και έως
την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
20. Το 2010, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη θέση αυτών των περιφερειών βάσει του τριετούς µέσου όρου των
πλέον πρόσφατων δεδοµένων της EUROSTAT για το ΑΕΠ. Εάν το σχετικό ΑΕΠ κάποιας από τις περιφέρειες αυτές µειωθεί κάτω του 75 % του µέσου όρου της ΕΕ-25, η αντίστοιχη περιφέρεια θα συνεχίσει να
είναι επιλέξιµη για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Αλλιώς, οι περιφέρειες
στατιστικού αντικτύπου θα γίνουν, από την 1η Ιανουαρίου 2011, επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

3.4. Η παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
21. Το ∆ικαστήριο απεφάνθη, στην υπόθεση 248/84 (25), ως προς το εύρος των προβληµάτων που καλύπτονται
από την εν λόγω παρέκκλιση και το πλαίσιο αναφοράς της σχετικής ανάλυσης ως εξής: «Αντιθέτως, η
εξαίρεση που προβλέπει το στοιχείο γ) [του άρθρου 87 παράγραφος 3] έχει ευρύτερο περιεχόµενο,
καθόσον επιτρέπει την ανάπτυξη ορισµένων περιοχών χωρίς να περιορίζεται από τις οικονοµικές προϋποθέσεις που στοιχείου α) [του άρθρου 87 παράγραφος 3], υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται
εκεί “δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον”.
Η διάταξη αυτή παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει ενισχύσεις που αποβλέπουν στην προώθηση
της οικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών ενός κράτους µέλους οι οποίες µειονεκτούν σε σχέση προς τον
εθνικό µέσο όρο».
(18) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε
τη θέσπιση κοινής ονοµατολογία των στατιστικών εδαφικών µονάδων (NUTS), ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1. Η ονοµατολογία NUTS χρησιµοποιείται από την EUROSTAT ως κείµενο αναφοράς για τη συλλογή, επεξεργασία και εναρµόνιση των
περιφερειακών στατιστικών της ΕΕ και για τις κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις των περιφερειών.
(19) Με την παραδοχή ότι ο δείκτης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει, κατά συνθετικό
τρόπο, τα δύο αναφερόµενα φαινόµενα.
(20) Εδώ, όπως και σε όλες τις εν συνεχεία αναφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες, το ΑΕΠ
εκφράζεται σε ΜΑ∆.
(21) Τα δεδοµένα αυτά καλύπτουν την περίοδο 2000-2002.
(22) Οι Αζόρες, η Μαδέρα, τα Κανάρια Νησιά, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Ρεουνιόν και η Γαλλική Γουϊάνα.
(23) Στην πράξη, το 75 % του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ-15 αντιστοιχεί στο 82,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ-25.
(24) Οι περιφέρειες αυτές αναφέρονται εφεξής ως περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου».
(25) Βλέπε υποσηµείωση 12, ανωτέρω.
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22. Οι περιφερειακές ενισχύσεις που καλύπτονται από την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) πρέπει ωστόσο να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας σαφώς προσδιορισµένης περιφερειακής πολιτικής του κράτους µέλους και να τηρούν τις προαναφερόµενες αρχές γεωγραφικής εστίασης. Εφόσον
προορίζονται για περιοχές λιγότερο µειονεκτούσες σε σχέση µε εκείνες του στοιχείου α) του ως άνω
άρθρου, οι εν λόγω ενισχύσεις πρέπει να έχουν γεωγραφική κάλυψη και ύψος αυστηρά περιορισµένα. Υπό
τις συνθήκες αυτές, µόνο ένα µικρό µέρος της εθνικής επικράτειας ενός κράτους µέλους είναι δυνατόν, εκ
προοιµίου, να λαµβάνει ενισχύσεις του τύπου αυτού.
23. Για να διαθέτουν οι εθνικές αρχές επαρκές περιθώριο κατά την επιλογή των επιλέξιµων περιφερειών χωρίς
να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχου των ενισχύσεων αυτού του είδους εκ
µέρους της Επιτροπής και η ίση µεταχείριση όλων των κρατών µελών, η επιλογή περιφερειών για την
εφαρµογή της εν λόγω παρέκκλισης θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις, από τις οποίες η πρώτη
θα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό από την Επιτροπή της µέγιστης πληθυσµιακής κάλυψης για κάθε κράτος
µέλος (26) στην περίπτωση περιφερειακών ενισχύσεων, και η δεύτερη την επιλογή των επιλέξιµων περιφερειών.

3.4.1. Προσδιορισµός της επιλέξιµης εθνικής πληθυσµιακής κάλυψης
24. Σε πρώτη φάση, ο προσδιορισµός της εθνικής πληθυσµιακής κάλυψης ενόψει ενίσχυσης κατά την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) πρέπει να γίνεται µε µέθοδο αντικειµενική, δίκαιη και
διαφανή. Ακόµη, το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να εγγράφεται στο συνολικό όριο που προσδιορίστηκε από
την Επιτροπή για την πληθυσµιακή κάλυψη των περιφερειακών ενισχύσεων στο τµήµα 3.1, µε γνώµονα και
το δίχτυ ασφαλείας. Για να επιτυγχάνεται τούτο, η Επιτροπή προσδιόρισε για καθένα από τα κράτη µέλη το
ανώτατο όριο πληθυσµού βάσει της ακόλουθης µεθόδου.
25. Πρώτον, τα κράτη µέλη λαµβάνουν αυτοµάτως πιστώσεις αντίστοιχες προς τον πληθυσµό όλων των περιφερειών που ήσαν µεν επιλέξιµες για ενίσχυση κατά την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο α), αλλά δεν ικανοποιούν πλέον τους αντίστοιχους όρους επιλεξιµότητας και δεν καλύπτονται από
τις ρυθµίσεις για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου κατά το τµήµα 3.3. Πρόκειται για τις περιφέρειες
που είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 75 % του µέσου όρου της ΕΕ-15 όταν εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραµµές του 1998, αλλά, λόγω της οικονοµικής τους ανάπτυξης, δεν ικανοποιούν πλέον τον
όρο αυτόν στο πλαίσιο της ΕΕ-15. Επειδή οι περιφέρειες αυτές (27) είχαν τύχει πριν σχετικά υψηλών
ενισχύσεων, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να δώσει στα οικεία κράτη µέλη τη δυνατότητα, εφόσον το
επιθυµούν, να συνεχίσουν να ενισχύουν τις περιφέρειες αυτές ενόσω θα ισχύουν οι σηµερινές κατευθυντήριες γραµµές, µε βάση την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (28).
26. ∆εύτερον, και για να καταστεί δυνατή η συνέχιση της ενίσχυσης των αραιοκατοικηµένων περιφερειών, τα
αντίστοιχα κράτη µέλη θα λαµβάνουν και πιστώσεις βασιζόµενες στον πληθυσµό των περιφερειών
αυτών (29).
27. Μετά την αφαίρεση της πληθυσµιακής κάλυψης που προκύπτει από την εφαρµογή των αντικειµενικών
κριτηρίων που εκτίθενται στα τµήµατα 3.2 και 3.2, καθώς και των πιστώσεων στις οποίες αναφέρονται οι
δύο προηγούµενες παράγραφοι, από το ανώτατο όριο του 42 % για την ΕΕ-25 κατά το τµήµα 3.1, το
υπόλοιπο παραµένει προς κατανοµή στα κράτη µέλη βάσει κλείδας κατανοµής, η οποία λαµβάνει υπόψη τις
διακυµάνσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της ανεργίας µεταξύ περιφερειών, τόσο σε εθνικό όσο και σε
κοινοτικό επίπεδο. Ο σχετικός µαθηµατικός τύπος εµφαίνεται στο παράρτηµα IV (30).
28. Τέλος, όπως αναφέρεται στο τµήµα 3.1, χρησιµοποιείται και ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε κανένα κράτος
µέλος να µη χάσει περισσότερο από το 50 % της πληθυσµιακής κάλυψης που διαθέτει βάσει των κατευθυντήριων γραµµών του 1998.
(26) Με την εξαίρεση των κρατών µελών των οποίων ολόκληρη η επικράτεια είναι επιλέξιµη για την παρέκκλιση κατά το άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο α).
(27) Εφεξής αναφέρονται ως περιφέρειες «οικονοµικής ανάπτυξης».
(28) Αν και δεν ήταν επιλέξιµη για ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Βόρεια Ιρλανδία στην πράξη
έλαβε κατά την περίοδο 2000-2006 ενισχύσεις ίδιας εντάσεως µε εκείνες πολλών από τις περιφέρειες του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α). Έτσι, η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί περιφέρεια οικονοµικής ανάπτυξης για
τους σκοπούς των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.
(29) Με υπολογισµό βάσει της επιλογής NUTS III της παραγράφου 30 στοιχείο β) των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.
(30) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή και στις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε το 1998 σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα: Βλέπε παράρτηµα 3, παράγραφοι 4-7.
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29. Οι προκύπτουσες πιστώσεις εκτίθενται στο παράρτηµα V, µαζί µε απαρίθµηση των περιφερειών που είναι
επιλέξιµες για ενίσχυση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), των περιφερειών στατιστικού
αντικτύπου και των περιφερειών οικονοµικής ανάπτυξης.

3.4.2. Επιλογή των επιλέξιµων περιφερειών (31)

30. Τα κριτήρια για την επιλογή των περιφερειών από τα κράτη µέλη πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτα, έτσι
ώστε να επιτρέπουν την ευρεία διαφοροποίηση των περιπτώσεων στις οποίες οι εθνικές περιφερειακές
ενισχύσεις είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι διαφανή και να παρέχουν
επαρκή εχέγγυα ώστε οι περιφερειακές ενισχύσεις δεν θα νοθεύσουν τις συναλλαγές και τον ανταγωνισµό
σε βαθµό αντίθετο προς την κοινή αγορά. Έτσι, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δυνατόν να επιλέγονται από τα
οικεία κράτη µέλη για τη χορήγηση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων δυνάµει της παρέκκλισης κατά
το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) οι ακόλουθες περιφέρειες (32):
α) οι περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης·
β) οι περιφέρειες µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα, όπως οι ζώνες που αποτελούνται κυρίως από γεωγραφικές περιφέρειες NUTS-II µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 8 κατοίκων ανά τετραγωνικό
χιλιόµετρο, ή από γεωγραφικές περιοχές NUTS-IIΙ µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 12
κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο (33). Ωστόσο, επιτρέπεται κάποια ελαστικότητα στην επιλογή των
ζωνών αυτών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— Η ελαστικότητα στην επιλογή των ζωνών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αύξηση του πληθυσµού
που καλύπτεται,
— Τα τµήµατα NUTS III για τα οποία γίνεται χρήση της ελαστικότητας πρέπει να παρουσιάζουν
πληθυσµιακή πυκνότητα χαµηλότερη των 12,5 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο,
— Πρέπει να συνορεύουν µε περιοχές NUTS III στις οποίες να ισχύει το κριτήριο της χαµηλής πληθυσµιακής πυκνότητας·
γ) οι περιφέρειες που συγκροτούν γειτονικές περιοχές µε πληθυσµό τουλάχιστον 100 000 κατοίκους και
εντάσσονται σε περιοχές είτε NUTS II είτε NUTS III, έχουν δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του
µέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του 115 % του εθνικού µέσου όρου (και στις
δύο περιπτώσεις, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για τα 3 πλέον πρόσφατα έτη)
δ) οι περιφέρειες NUTS III µε πληθυσµό µικρότερο των 100 000 κατοίκους και κατά κεφαλήν ΑΕΠ
χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του 115 % του εθνικού
µέσου όρου (και στις δύο περιπτώσεις, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για τα 3 πλέον πρόσφατα
έτη)
ε) τα νησιά και οι λοιπές περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από παρόµοια γεωγραφική αποµόνωση (34) µε
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του
115 % του εθνικού µέσου όρου (και στις δύο περιπτώσεις, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για
τα 3 πλέον πρόσφατα έτη)
στ) τα νησιά µε λιγότερους των 5 000 κατοίκους και όσα άλλα οικιστικά συγκροτήµατα έχουν λιγότερους
των 5 000 κατοίκους και χαρακτηρίζονται από παρόµοια γεωγραφική αποµόνωση
(31) Οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2010 δεν θα είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση
κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα είναι αυτοµάτως επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ).
(32) Λόγω του µικρού µεγέθους τους, για την Κύπρο και το Λουξεµβούργο αρκεί οι περιφέρειες που υποδεικνύονται να έχουν
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ, ή ανεργία υψηλότερη του 115 % του εθνικού µέσου όρου, ο δε
πληθυσµός τους να είναι τουλάχιστον 10 000 κάτοικοι.
(33) Για να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισµός, το κριτήριο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται µε βάση το υπόλοιπο, αφού ληφθεί
υπόψη η σχετική ευηµερία των εκάστοτε περιφερειών.
(34) Π.χ., οι χερσόνησοι και οι ορεινές περιοχές.
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ζ) οι περιοχές NUTS III ή τµήµατα των περιφερειών αυτών που γειτνιάζουν µε περιφέρεια επιλέξιµη για
ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), καθώς και οι περιοχές NUTS III ή
τµήµατα των περιφερειών αυτών που έχουν χερσαία σύνορα ή θαλάσσια σύνορα µήκους µικρότερου
των 30 χιλιοµέτρων µε χώρα µη µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή της ΕΖΕΣ
η) Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να υποδεικνύουν και άλλες
περιφέρεις που συγκροτούν γειτονικές περιοχές και έχουν πληθυσµό τουλάχιστον 50 000 κατοίκους,
αντιµετωπίζουν δε µείζονα διαρθρωτική αλλαγή ή σχετικά σοβαρή παρακµή σε σύγκριση µε άλλες,
παρόµοιες περιφέρειες. Εναπόκειται στα κράτη µέλη που επιθυµούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας να αποδείξουν ότι η χορήγηση περιφερειακής επενδυτικής ενίσχυσης στην εκάστοτε περιφέρεια
είναι δικαιολογηµένη, µέσω ανεγνωρισµένων οικονοµικών δεικτών και συγκρίσεων µε την κατάσταση
που επικρατεί στην Κοινότητα.
31. Επιπλέον δε, και για να διαθέτουν τα κράτη µέλη µεγαλύτερη ευελιξία κατά την προσπάθεια απάλειψης
πολύ συγκεκριµένων περιφερειακών ανισοτήτων, κάτω από το επίπεδο NUTS III, είναι δυνατόν αυτά να
υποδεικνύουν και άλλες, µικρότερες περιοχές που δεν ικανοποιούν τους προαναφερθέντες όρους, αρκεί να
έχουν πληθυσµό τουλάχιστον 20 000 κατοίκους (35). Εναπόκειται στα κράτη µέλη που επιθυµούν να
κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής να αποδείξουν ότι οι προτεινόµενες περιοχές έχουν, σε σύγκριση µε
τις άλλες περιοχές της περιφέρειας, µεγαλύτερη ανάγκη οικονοµικής ανάπτυξης, βάσει των συνήθων οικονοµικών δεικτών, όπως του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της απασχόλησης ή της ανεργίας, καθώς και δεικτών για
την τοπική παραγωγικότητα και εξειδίκευση. Οι περιφερειακές ενισχύσεις θα εγκρίνονται για τις ΜΜΕ των
περιοχών αυτών από την Επιτροπή, θα χορηγούνται δε και οι σχετικές πριµοδοτήσεις ΜΜΕ. Ωστόσο, λόγω
της πιθανότητας νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω των παράπλευρων επιπτώσεων στις λιγότερο µειονεκτικές γειτονικές περιφέρειες, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις
των περιοχών αυτών, ούτε επενδυτικές ενισχύσεις µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 25 εκατ. ευρώ.
32. Η συµµόρφωση µε τη συνολική πληθυσµιακή κάλυψη που επιτρέπεται για καθένα από τα κράτη µέλη θα
αξιολογείται µε γνώµονα τον πραγµατικό πληθυσµό της εκάστοτε περιφέρειας και βάσει των πλέον πρόσφατων επίσηµων στατιστικών στοιχείων που θα είναι διαθέσιµα.

4. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
4.1. Μορφή και ανώτατα όρια ενίσχυσης

4.1.1. Μορφή της ενίσχυσης
33. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για αρχικό επενδυτικό σχέδιο.
34. Ως «αρχική επένδυση» νοείται επένδυση σε άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία µε σκοπό:
— τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης·
— την επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης·
— τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας εγκατάστασης προς νέα, πρόσθετα προϊόντα·
— θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας εγκατάστασης.
Ως «υλικά περιουσιακά στοιχεία» νοούνται τα γήπεδα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις/µηχανήµατα. Σε
περίπτωση αγοράς µιας εγκατάστασης, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο η δαπάνη αγοράς περιουσιακών στοιχείων τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους όρους της
αγοράς.
Ως «άυλα περιουσιακά στοιχεία» νοούνται εκείνα που προκύπτουν από τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της
αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων
τεχνικών γνώσεων.
(35) Αυτό το κατώτατο όριο είναι δυνατόν να µειωθεί στην περίπτωση των νησιών και άλλων περιοχών που χαρακτηρίζονται από
παρόµοια γεωγραφική αποµόνωση.

C 54/19

C 54/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επένδυση αντικατάστασης που δεν ικανοποιεί καµία από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τον
ορισµό της έννοιας της αρχικής επένδυσης (36).
35. Η αγορά περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άµεσα µε µια εγκατάσταση είναι δυνατόν να θεωρηθεί
αρχική επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση αυτή έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε
αγορασθεί, και αγοράζεται από ανεξάρτητο επενδυτή (37).
36. Οι επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπολογίζονται είτε µε αναφορά στις δαπάνες υλικών
και άυλων επενδύσεων που απορρέουν από το σχέδιο αρχικής επένδυσης, είτε στο (εκτιµώµενο) εργατικό
κόστος των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται άµεσα από το επενδυτικό σχέδιο (38).
37. Η µορφή της ενίσχυσης ποικίλλει. Π.χ., είναι δυνατόν να είναι επιχορήγηση, χαµηλότοκο δάνειο, επιδότηση
επιτοκίου, κρατική εγγύηση, αγορά µετοχών ή εναλλακτική παροχή κεφαλαίων υπό ευνοϊκούς όρους,
απαλλαγή ή µείωση φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων υποχρεωτικών επιβαρύνσεων, ή
παροχή γης, αγαθών ή υπηρεσιών σε ευνοϊκές τιµές.
38. Είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι η περιφερειακή ενίσχυση θα αποτελέσει πραγµατικό κίνητρο για την
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγµατοποιούνταν στις
ενισχυόµενες περιφέρειες. Έτσι, οι ενισχύσεις αυτές είναι δυνατόν να χορηγηθούν στο πλαίσιο καθεστώτων
µόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει σχετική αίτηση και η αρµόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος
αρχή έχει εν συνεχεία επιβεβαιώσει εγγράφως (39) ότι, υπό την αίρεση λεπτοµερούς επαλήθευσης, το σχέδιο
ικανοποιεί κατ' αρχήν τους όρους επιλεξιµότητας που τίθενται από το καθεστώς πριν από την έναρξη των
εργασιών του σχεδίου (40). Ρητή αναφορά στις δύο ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να περιλαµβάνεται σε όλα
τα καθεστώτα ενισχύσεων (41). Σε περίπτωση ενίσχυσης ειδικού σκοπού (ad hoc), η αρµόδια αρχή πρέπει να
έχει συντάξει επιστολή προθέσεων, υπό την αίρεση της έγκρισης της ενίσχυσης από την Επιτροπή, ως προς
τη χορήγηση της ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του σχεδίου. Εάν οι εργασίες αρχίσουν πριν
από την ικανοποίηση των όρων που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, ολόκληρο το σχέδιο δεν θα είναι
επιλέξιµο για ενίσχυση.
39. Οσάκις η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των υλικών και των άυλων επενδυτικών δαπανών, ή των αγορών
στην περίπτωση της παραγράφου 35, για να δηµιουργείται η βεβαιότητα ότι η ενίσχυση είναι βιώσιµη και
εύρωστη, καθώς και ότι τηρεί τα ισχύοντα ανώτατα όρια ενίσχυσης, ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει
τουλάχιστον το 25 % των επιλέξιµων δαπανών, είτε µέσω ιδίων πόρων του είτε µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης µε µορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης (42).
40. Ακόµη, και για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επένδυση θα συµβάλει πραγµατικά και µε διάρκεια στην
περιφερειακή ανάπτυξη, η επενδυτική ενίσχυση ή οι όροι των σχετικών πληρωµών πρέπει να συναρτώνται,
µέσω των τιθέµενων προϋποθέσεων, µε τη διατήρηση της αντίστοιχης επένδυσης στην οικεία περιφέρεια για
διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σχεδίου (43). Επιπλέον δε, οσάκις η
ενίσχυση υπολογίζεται βάσει του εργατικού κόστους, οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας πρέπει να
καλύπτονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση των εργασιών. Καθεµία από τις θέσεις εργασίας που
δηµιουργούνται µέσω της επένδυσης πρέπει να διατηρείται στην οικεία περιφέρεια τουλάχιστον επί πέντε
έτη από τότε που η θέση καλύφθηκε για πρώτη φορά. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, τα κράτη µέλη είναι
δυνατόν να µειώσουν αυτές τις πενταετείς περιόδους για τη διατήρηση της επένδυσης ή των δηµιουργηθεισών θέσεων εργασίας, αλλά σε τουλάχιστον τρία έτη.
(36) Ωστόσο, µια επένδυση αντικατάστασης είναι δυνατόν να προκριθεί ως επιλέξιµη ενίσχυση λειτουργίας υπό ορισµένες προϋποθέσεις κατά το τµήµα 5.
(37) Συνεπώς, η απλή εξαγορά της νοµικής προσωπικότητας µιας επιχείρησης δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αρχική επένδυση.
(38) Θεωρείται ότι µια θέση εργασίας συνδέεται µε την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης όταν αντιστοιχεί σε δραστηριότητα την
οποία αφορά η επένδυση και δηµιουργείται κατά την πρώτη τριετία µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, συµπεριλαµβανόµενων των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται µετά από αύξηση του συντελεστή αξιοποίησης του δυναµικού παραγωγής
που δηµιουργήθηκε χάρη στην εν λόγω επένδυση.
(39) Στην περίπτωση ενίσχυσης που υπόκειται σε ατοµική κοινοποίηση και στην έγκριση της Επιτροπής, η επιβεβαίωση της επιλεξιµότητας πρέπει να γίνεται υπό την αίρεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης από την Επιτροπή.
(40) Η «έναρξη των εργασιών» σηµαίνει είτε την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είτε την πρώτη επίσηµη δέσµευση για την
παραγγελία εξοπλισµού. ∆εν περιλαµβάνει τις προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας.
(41) Η µόνη εξαίρεση από τις προϋποθέσεις αυτές γίνεται στην περίπτωση εγκεκριµένων καθεστώτων φορολογικών ενισχύσεων,
όπου χορηγείται αυτοµάτως φοροαπαλλαγή ή φοροελάφρυνση για τις επιλέξιµες δαπάνες, χωρίς διακριτική ευχέρεια εκ
µέρους των αρχών.
42
( ) Τούτο δεν ισχύει, π.χ., για επιδοτούµενα δάνεια, τα κρατικά δάνεια µετοχικού κεφαλαίου ή τις κρατικές συµµετοχές που δεν
τηρούν τις αρχές της οικονοµίας της αγοράς, για τις εγγυήσεις που περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης καθώς και για
τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανόνα de minimis.
(43) Ο κανόνας αυτός δεν εµποδίζει την αντικατάσταση εγκατάστασης ή εξοπλισµού που παλαιώθηκαν εντός αυτής της
πενταετούς περιόδου λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, υπό τον όρο ότι η οικονοµική δραστηριότητα παραµένει στην
οικεία περιφέρεια κατά την προβλεπόµενη ελάχιστη περίοδο.
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41. Το ύψος των ενισχύσεων προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του κόστους αναφοράς. Όλα τα ποσοστά
ενίσχυσης πρέπει να υπολογίζονται ως Ακαθάριστα Ισοδύναµα Επιχορήγησης (ΑΙΕ) (44). Ένα τέτοιο ποσοστό
ισούται µε το προεξοφλητικό ποσό της ενίσχυσης εκφραζόµενο ως ποσοστό τού προεξοφλητικού ποσού
των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών. Για τις ενισχύσεις που κοινοποιούνται ατοµικά στην Επιτροπή, το ΑΙΕ
υπολογίζεται κατά τη χρονική στιγµή της κοινοποίησης. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι επιλέξιµες επενδυτικές
δαπάνες υπολογίζονται µε προεξόφληση του ποσού τους κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις
που καταβάλλονται σε δόσεις προεξοφλούνται κατά το ποσό τους τη στιγµή της κοινοποίησης ή της
χορήγησης, ανάλογα µε την περίπτωση. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την προεξόφληση και για τον
υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης σε χαµηλότοκο δάνειο είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά
τη χορήγηση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση χορηγείται ως απαλλαγή ή µείωση µελλοντικών φόρων, η
προεξόφληση των δόσεων της ενίσχυσης πραγµατοποιείται βάσει των επιτοκίων αναφοράς που ισχύουν
κατά τη χρονική στιγµή της υλοποίησης των φορολογικών πλεονεκτηµάτων.
4.1.2. Ανώτατα όρια (µέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) των ενισχύσεων προς µεγάλες επιχειρήσεις
42. Η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να αντιστοιχεί στη φύση και την ένταση των προς αντιµετώπιση περιφερειακών προβληµάτων. Τούτο σηµαίνει ότι η αποδεκτή ένταση ενίσχυσης είναι εκ προοιµίου χαµηλότερη
για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
απ' ό,τι για εκείνες που είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).
43. Ακόµη, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη ότι, λόγω της πρόσφατης διεύρυνσης, οι ανισότητες ως προς
τη σχετική ευηµερία των περιφερειών που είναι επιλέξιµες κατά την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) αυξήθηκαν σηµαντικά. Και πράγµατι, ένας σηµαντικός αριθµός περιφερειών, και
µάλιστα ολόκληρα κράτη µέλη, έχουν πλέον κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 45 % του µέσου όρου
της ΕΕ-25, πράγµα που δεν συνέβαινε το 1998. Αυτές οι µεγαλύτερες ανισότητες στους κόλπους της ΕΕ
απαιτούν να καθιερώσει η Επιτροπή λεπτοµερέστερη κατάταξη των οικείων περιφερειών.
44. Στην περίπτωση των περιφερειών που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Επιτροπή
θεωρεί, λοιπόν, ότι το ύψος της περιφερειακής ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει:
— το 30 %, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 75 % του µέσου όρου της
ΕΕ-25, για τις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, έστω και µε υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και,
έως την 1η Ιανουαρίου 2011, για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου·
— το 40 %, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 60 % του µέσου όρου της
ΕΕ-25·
— το 50 %, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 45 % του µέσου όρου της
ΕΕ-25.
45. Σε αναγνώριση των ιδιαίτερων προβληµάτων τους, οι εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες θα είναι
επιλέξιµες για ένα επιπλέον 20 %, σε ΑΙΕ, εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι χαµηλότερο του 75 % του
µέσου όρου της ΕΕ-25, και για ένα 10 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
46. Οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου οι οποίες εµπίπτουν στην παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), από την 1η Ιανουαρίου 2011 και εξής θα είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις ύψους
20 %.
47. Στις λοιπές περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), οι περιφερειακές
ενισχύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15 %, σε ΑΙΕ. Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 10 % για τις περιφέρειες που αφενός έχουν ΑΕΠ ανώτερο του 100 % του µέσου όρου της ΕΕ-25 και αφετέρου ανεργία
χαµηλότερη από τον µέσον όρο της ΕΕ-25, σε επίπεδο NUTS-III (βάσει των µέσων όρων των τριών τελευταίων ετών και σύµφωνα µε τα δεδοµένα της EUROSTAT) (45).
(44) Η Επιτροπή εγκαταλείπει την προηγούµενη πρακτική της µετατροπής των περιφερειακών ενισχύσεων που κοινοποιούνται
στην Επιτροπή σε Καθαρό Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΚΙΕ), έτσι ώστε να συµµορφωθεί µε την απόφαση του Πρωτοδικείου,
της 15ης Ιουνίου 2000, στην υπόθεση T-298/97, Alzetta. Στην υπόθεση αυτή, το Πρωτοδικείο απεφάνθη:«η Επιτροπή δεν
διαθέτει την εξουσία, στο πλαίσιο του συστήµατος παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων που θεσπίζεται µε τη
Συνθήκη, να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των φόρων στο ποσό της χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης κατά την εκ
µέρους της αξιολόγηση της συµβατότητάς της µε τη Συνθήκη. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις δεν αφαιρούνται από την ίδια
την ενίσχυση, αλλά σε µεταγενέστερο στάδιο, ισχύουν δε για την εκάστοτε ενίσχυση όπως και για κάθε εισπραττόµενο
έσοδο. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον κατά την αξιολόγηση των συγκεκριµένων επιπτώσεων
µιας ενίσχυσης στις συναλλαγές και στον ανταγωνισµό, και ιδίως κατά την αξιολόγηση του οφέλους που εξασφαλίζουν οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης σε σύγκριση µε τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που δεν τη λαµβάνουν και των οποίων τα έσοδα
υπόκεινται επίσης σε φορολόγηση». Ακόµη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση των ΑΙΕ, τα οποία χρησιµοποιούνται και για τον
υπολογισµό του ύψους και των άλλων µορφών κρατικής ενίσχυσης, θα συµβάλει στην ενίσχυση της απλότητας και της
διαφάνειας του συστήµατος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, ενώ λαµβάνει υπόψη και το αυξηµένο ποσοστό κρατικής
ενίσχυσης που χορηγείται µε τη µορφή φοροαπαλλαγών.
(45) Κατ' εξαίρεσιν, είναι δυνατόν να επιτραπεί υψηλότερη ενίσχυση στην περίπτωση περιοχής επιπέδου NUTS-III ή χαµηλότερου
ή οποία γειτνιάζει µε περιφέρεια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) εφόσον τούτο είναι αναγκαίο έτσι ώστε η
διαφορά µεταξύ των δύο περιφερειών να µην υπερβαίνει το 20 %.
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48. Ωστόσο, οι αραιοκατοικηµένες περιοχές και οι περιοχές (του επιπέδου NUTS-III ή χαµηλότερου) που
γειτνιάζουν µε περιφέρεια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και έχουν επιλεγεί από τα κράτη µέλη
για να υπαχθούν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), καθώς και οι περιοχές του επιπέδου NUTS-III ή
τµήµατά τους που έχουν χερσαία σύνορα µε χώρα µη µέλος του ΕΟΧ ή της ΕΖΕΣ, είναι πάντοτε επιλέξιµες
για ενίσχυση ύψους 15 %, σε ΑΙΕ.
4.1.3. Πριµοδότηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
49. Στην περίπτωση των ενισχύσεων προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (46), τα ανώτατα όρια του τµήµατος
4.1.2 είναι δυνατόν να προσαυξηθούν κατά 20 %, σε ΑΙΕ, για τις µικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 % για
τις µεσαίες (47).
4.2. Επιλέξιµες δαπάνες
4.2.1. Ενισχύσεις υπολογιζόµενες βάσει των επενδυτικών δαπανών
50. Οι δαπάνες για γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις/µηχανήµατα (48) είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αρχικής
επένδυσης.
51. Για τις ΜΜΕ, οι δαπάνες για προκαταρκτικές µελέτες και για συµβουλές οι οποίες συνδέονται µε την
επένδυση είναι δυνατόν επίσης να λαµβάνονται υπόψη, έως το 50 % των πραγµατικών δαπανών.
52. Σε περίπτωση αγοράς κατά την παράγραφο 35, µόνο οι δαπάνες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (49)
τρίτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη (50). Οι σχετικές συναλλαγές πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό
τους συνήθεις όρους της αγοράς.
53. Οι δαπάνες που συνδέονται µε την αγορά µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων, πέραν των γηπέδων και των
κτιρίων, είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον η µίσθωση λαµβάνει τη µορφή χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη
τη µίσθωσης. Για τη µίσθωση γηπέδων και κτιρίων, η µίσθωση πρέπει να συνεχίζεται επί τουλάχιστον πέντε
έτη µετά την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου στην περίπτωση των
µεγάλων επιχειρήσεων, και επί τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.
54. Με εξαίρεση τις ΜΜΕ και τις εξαγορές, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται πρέπει να είναι
καινούργια. Στην περίπτωση των εξαγορών, θα πρέπει να αφαιρούνται τυχόν ενισχύσεις που έχουν ήδη
χορηγηθεί πριν από την αγορά του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου.
55. Για τις ΜΜΕ, είναι πάντα δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη εξ ολοκλήρου οι επενδυτικές δαπάνες για την
αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, µέσω της µεταφοράς τεχνολογίας, δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις,
οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες µέχρις ενός ορίου ίσου µε το 50 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
ενός σχεδίου.
56. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα επιλέξιµα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα υπόκεινται στους όρους που είναι
αναγκαίοι για να διασφαλίζεται ότι θα παραµείνουν στην επιλέξιµη για τη χορήγηση περιφερειακών
ενισχύσεων περιοχή και ότι, κατά συνέπεια, δεν αποτελούν αντικείµενο µεταφοράς προς όφελος άλλων περιφερειών, και ιδίως περιφερειών µη επιλέξιµων για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων. Για τον σκοπό
αυτόν, τα επιλέξιµα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— η εκµετάλλευσή τους να γίνεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις που λαµβάνουν την περιφερειακή
ενίσχυση·
— να θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού·
(46) Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22, καθώς και κάθε µεταγενέστερου κανονισµού προς αντικατάστασή του.
(47) Οι προσαυξήσεις αυτές δεν ισχύουν για τις ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών.
(48) Στον τοµέα των µεταφορών, οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισµού µεταφορών (κινητών περιουσιακών στοιχείων) δεν είναι
επιλέξιµες για ενισχύσεις αρχικής επένδυσης.
(49) Οσάκις η αγορά συνοδεύεται από άλλες αρχικές επενδύσεις, οι δαπάνες αρχικής επένδυσης προστίθενται στο κόστος
αγοράς.
(50) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ενίσχυση είναι δυνατόν, εναλλακτικά, να υπολογίζεται µε αναφορά στο (εκτιµώµενο) εργατικό
κόστος για τις θέσεις εργασίας προς διατήρηση ή προς δηµιουργία µέσω της αγοράς. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ατοµικά.
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— να αγοράζονται από τρίτον υπό τους όρους που ισχύουν στην αγορά·
— να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης που λαµβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών (τριών,
εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ).

4.2.2. Ενισχύσεις υπολογιζόµενες βάσει του εργατικού κόστους
57. Όπως αναφέρθηκε στο τµήµα 4.1.1, οι περιφερειακές ενισχύσεις είναι δυνατόν να υπολογίζονται και βάσει
του αναµενόµενου εργατικού κόστους (51) που προκύπτει από τη δηµιουργία απασχόλησης από το αρχικό
επενδυτικό σχέδιο.
58. Με τον όρο «δηµιουργία απασχόλησης» νοείται η «καθαρή» αύξηση του αριθµού των άµεσα απασχολούµενων (52) στην εκάστοτε επιχείρηση σε σύγκριση µε τον µέσο όρο των προηγούµενων 12 µηνών. Έτσι, από
τον φαινόµενο αριθµό των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής
πρέπει να αφαιρούνται οι θέσεις εργασίας που τυχόν καταργήθηκαν κατά την ίδια περίοδο (53).
59. Το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισµένο ποσοστό του επί δύο έτη εργατικού κόστους
για κάθε προσλαµβανόµενο. Το ποσοστό ισούται µε το ένταση ενίσχυσης που επιτρέπεται στην αντίστοιχη
περιφέρεια όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις.

4.3. Ενισχύσεις για µεγάλα επενδυτικά σχέδια
60. Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, ως «µεγάλο επενδυτικό σχέδιο» νοείται µια «αρχική
επένδυση» κατά τον ορισµό αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 50 εκατ.
ευρώ (54). Για να αποφεύγεται η υποδιαίρεση ενός µεγάλου επενδυτικού σχεδίου σε υποσχέδια µε σκοπό
την παράκαµψη των διατάξεων των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών, ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο
θα θεωρείται ενιαίο εφόσον η αρχική επένδυση, εκ µέρους µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων για περίοδο
τριών ετών, αποτελείται από πάγια περιουσιακά στοιχεία συνδυαζόµενα κατά αδιαίρετο από οικονοµική
άποψη τρόπο (55).
61. Για να υπολογισθεί αν οι επιλέξιµες δαπάνες ενός µεγάλου επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνουν τα διάφορα
κατώτατα όρια των κατευθυντήριων γραµµών, ως επιλέξιµες δαπάνες λαµβάνονται υπόψη εκείνες που είναι
υψηλότερες βάσει είτε των παραδοσιακών επενδυτικών δαπανών είτε του εργατικού κόστους.
62. Σε δύο διαδοχικά πολυτοµεακά πλαίσια περιφερειακών ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά σχέδια, του
1998 (56) και του 2002 (57), η Επιτροπή περιόρισε τις µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τα σχέδια αυτά
κατά τρόπο που να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Για λόγους απλοποίησης και διαφάνειας, η Επιτροπή αποφάσισε να ενσωµατώσει τις διατάξεις του πολυτοµεακού πλαισίου
του 2002 στις κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου 2007-13.
(51) Το εργατικό κόστος περιλαµβάνει το συνολικό ποσό που πράγµατι επιβαρύνει τον δικαιούχο για την αντίστοιχη θέση
εργασίας: τις ακαθάριστες αποδοχές (δηλαδή προ φόρων) και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
(52) Ως «αριθµός εργαζοµένων» νοείται ο αριθµός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή ο αριθµός των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η µερική και η εποχιακή απασχόληση ισοδυναµούν
µε κλάσµατα των ΕΜΕ.
(53) Ο ορισµός αυτός ισχύει τόσο για τις υφιστάµενες όσο και για τις νέες εγκαταστάσεις.
(54) Τα 50 εκατ. ευρώ πρέπει να υπολογίζονται στις τιµές και συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
χορήγησης της ενίσχυσης, ή, εφόσον πρόκειται για µεγάλα επενδυτικά σχέδια για τα οποία απαιτείται ατοµική κοινοποίηση,
στις τιµές και συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.
(55) Για να αξιολογηθεί αν µια αρχική επένδυση είναι οικονοµικά αδιαίρετη, η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τους τεχνικούς,
λειτουργικούς και στρατηγικούς δεσµούς, αλλά και την άµεση γεωγραφική γειτνίαση. Ο οικονοµικά αδιαίρετος χαρακτήρας
θα αξιολογείται ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τούτο σηµαίνει ότι, για να προσδιορισθεί αν ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί ενιαίο σχέδιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το αν το σχέδιο υλοποιείται
από µία και µόνο επιχείρηση, από περισσότερες επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν από κοινού τις επενδυτικές δαπάνες ή από
περισσότερες επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν τις δαπάνες χωριστών επενδύσεων στο πλαίσιο του ίδιου επενδυτικού σχεδίου
(π.χ. στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων).
(56) ΕΕ C 107 της 7.4.1998, σ. 7.
(57) ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8, όπως τροποποιήθηκε στην ΕΕ C 263 της 1.11.2003, σ. 1.
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63. Έτσι, το πολυτοµεακό πλαίσιο του 2002 παύει να ισχύει για τις ενισχύσεις που θα κοινοποιηθούν ή θα
χορηγηθούν (58) µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, και αντικαθίσταται µε τις παρούσες κατευθυντήριες
γραµµές (59).
4.3.1. Βελτίωση της διαφάνειας και της παρακολούθησης των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων
64. Τα κράτη µέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή ατοµικά κάθε ενίσχυση που πρόκειται να
χορηγηθεί, στο πλαίσιο υφιστάµενου καθεστώτος ενισχύσεων, για επενδυτικά σχέδια εφόσον η προτεινόµενη
ενίσχυση από όλες τις πηγές υπερβαίνει τα ανώτατο ποσό ενίσχυσης που επιτρέπεται, βάσει των κανόνων
και της κλίµακας της παραγράφου 67, για την ενίσχυση επένδυσης µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 100
εκατ. ευρώ (60).
Τα όρια πέραν των οποίων απαιτείται κοινοποίηση µε οι εντάσεις ενίσχυσης που συναντώνται συνηθέστερα
στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Ποσοστό ενίσχυσης

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Όριο κοινοποίησης

7,5 εκατ.
ευρώ

11,25 εκατ.
ευρώ

15,0 εκατ.
ευρώ

22,5 εκατ.
ευρώ

30,0 εκατ.
ευρώ

37,5 εκατ.
ευρώ

65. Οσάκις περιφερειακή ενίσχυση χορηγείται βάσει υφιστάµενου καθεστώτος ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά σχέδια χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης, τα κράτη µέλη οφείλουν, εντός 20 εργάσιµων ηµερών από
τη χορήγηση της ενίσχυσης από την αρµόδια αρχή, να προσκοµίζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που
ζητούνται µέσω του τυποποιηµένου εντύπου του παραρτήµατος ΙΙΙ. Η Επιτροπή θα διαθέτει τα στοιχεία
αυτά περιληπτικά στο κοινό µέσω του ακόλουθου δικτυακού της τόπου: http://europa.eu.int/comm/
competition/.
66. Τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν λεπτοµερή µητρώα για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µεγάλα
επενδυτικά σχέδια. Τα µητρώα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να διαπιστώνεται
η τήρηση της µέγιστης επιτρεπόµενου έντασης ενίσχυσης, διατηρούνται δε επί 10 έτη από την ηµεροµηνία
χορήγησης της εκάστοτε ενίσχυσης.
4.3.2. Κανόνες για την αξιολόγηση των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων
67. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις για µεγάλα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε προσαρµογή του
ανώτατου ορίου περιφερειακών ενισχύσεων (61) βάσει της ακόλουθης κλίµακας:
Επιλέξιµες δαπάνες

Προσαρµοσµένο ανώτατο όριο ενίσχυσης

Έως 50 εκατ. ευρώ

100 % του περιφερ. ανωτάτου ορίου

Για το τµήµα από 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ

50 % του περιφερ. ανωτάτου ορίου

Για το τµήµα άνω των 100 εκατ. ευρώ

34 % του περιφερ. ανωτάτου ορίου

Εποµένως, το επιτρεπόµενο ποσό ενίσχυσης για µεγάλο επενδυτικό σχέδιο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον
εξής µαθηµατικό τύπο: Ανώτατο ποσό ενίσχυσης = R x (50 + 0,50 B + 0,34 C), όπου R είναι το µη
προσαρµοσµένο ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης, Β η επιλέξιµη δαπάνη µεταξύ 50 και 100 εκατ.
ευρώ, και C η επιλέξιµη δαπάνη άνω των 100 εκατ. ευρώ. Οι υπολογισµοί θα γίνονται βάσει των επίσηµων
συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης ή, στην περίπτωση ενίσχυσης
υποκείµενης σε ατοµική κοινοποίηση, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης.
(58) Τα επενδυτικά σχέδια που πρέπει να κοινοποιούνται ατοµικά θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν κατά
τη στιγµή της κοινοποίησης.
(59) Λόγω της ευρύτητας του γενικού πεδίου εφαρµογής αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν
είναι τεχνικά εφικτή η κατάρτιση πίνακα τοµέων που αντιµετωπίζουν σοβαρές διαρθρωτικές δυσχέρειες.
(60) Οι ατοµικές ενισχύσεις ειδικού σκοπού (ad hoc) πρέπει πάντοτε να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Λόγω των σαφών επιπτώσεών τους στους όρους συναλλαγών και τον ανταγωνισµό, η ανάγκη συγκεκριµένης αιτιολόγησης της σύνδεσής τους µε
την περιφερειακή ανάπτυξη είναι εντονότερη εφόσον προορίζονται για µεγάλα ατοµικά επενδυτικά σχέδια.
(61) Σηµείο εκκίνησης του υπολογισµού των αναπροσαρµοσµένων ανώτατων ορίων των ενισχύσεων είναι πάντοτε το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης που επιτρέπεται για τις µεγάλες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το τµήµα 4.1.2 ανωτέρω. Για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται πριµοδοτήσεις ΜΜΕ.
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68. Οσάκις το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το 75 % του ποσού που θα
µπορούσε να λάβει µια επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες 100 εκατ. ευρώ, µε βάση το τυποποιηµένο ανώτατο
όριο που ισχύει για τις µεγάλες επιχειρήσεις στον εγκεκριµένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την
ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης, και εφόσον:
α) πριν από την επένδυση, ο δικαιούχος της ενίσχυσης καλύπτει περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων
του σχετικού προϊόντος στην αγορά, ή, µετά την επένδυση, θα πραγµατοποιεί περισσότερο από το
25 % των πωλήσεων αυτών· ή
β) η παραγωγική ικανότητα που δηµιουργείται µε το σχέδιο υπερβαίνει το 5 % της αγοράς, µε βάση τα
στοιχεία για τη φαινοµένη κατανάλωση (62) του σχετικού προϊόντος, εκτός εάν ο µέσος ρυθµός αύξησης
της φαινοµένης του κατανάλωσης κατά τα τελευταία 5 έτη είναι υψηλότερος από τον µέσο ετήσιο
ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
η Επιτροπή θα εγκρίνει τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις µόνο µετά από λεπτοµερή επαλήθευση,
αφού θα έχει κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ότι η ενίσχυση είναι
αναγκαία ως έναυσµα για επενδύσεις και ότι τα οφέλη από την ενίσχυση υπερκαλύπτουν την προκύπτουσα νόθευση του ανταγωνισµού και την επίδραση επί των συναλλαγών µεταξύ των κρατών
µελών (63).
69. Ως «σχετικά προϊόντα» νοούνται κατά κανόνα τα προϊόντα που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο (64).
Εάν το σχέδιο αναφέρεται σε ενδιάµεσο προϊόν και ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής δεν πωλείται στη
αγορά, το σχετικό προϊόν µπορεί να είναι το προϊόν του εποµένου σταδίου παραγωγής. Η σχετική αγορά
περιλαµβάνει τα σχετικά προϊόντα και τα υποκατάστατά τους, όπως αυτά χαρακτηρίζονται είτε από τον
καταναλωτή (λόγω των χαρακτηριστικών, της τιµής και της χρήσης για την οποία προορίζονται) είτε από
τον παραγωγό (µέσω της ευελιξίας των εγκαταστάσεων παραγωγής).
70. Εναπόκειται στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν τα σηµεία α) και β) της
παραγράφου 68 (65). Για τους σκοπούς της εφαρµογής των σηµείων α) και β), οι πωλήσεις και η φαινοµένη
κατανάλωση θα ορίζονται στο κατάλληλο επίπεδο της ονοµατολογίας PRODCOM (66), κατά κανόνα στον
ΕΟΧ, ή, εάν τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα ή αξιοποιήσιµα, βάσει οποιασδήποτε
άλλης γενικώς αποδεκτής υποδιαίρεσης της αγοράς για τα σχετικά προϊόντα και για την οποία υπάρχουν
αµέσως διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία.

4.4. Κανόνες σώρευσης των ενισχύσεων
71. Τα ανώτατα όρια ενισχύσεων που καθορίζονται στα τµήµατα 4.1 και 4.3 ισχύουν για τη συνολική
ενίσχυση:
— οσάκις η ενίσχυση χορηγείται ταυτόχρονα στο πλαίσιο διάφορων καθεστώτων, ή σε συνδυασµό µε
ενίσχυση ειδικού σκοπού (ad hoc)·
— ανάλογα µε το αν η πηγή της ενίσχυσης είναι τοπική, περιφερειακή, εθνική ή κοινοτική.
72. Οσάκις ενίσχυση υπολογιζόµενη βάσει των υλικών ή άυλων επενδυτικών δαπανών συνδυάζεται µε ενίσχυση
υπολογιζόµενη βάσει του εργατικού κόστους, πρέπει να τηρείται το ανώτατο όριο ενισχύσεων που καθορίζεται για τις ενισχύσεις στην αντίστοιχη περιφέρεια (67).
73. Οσάκις οι επιλέξιµες δαπάνες για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα είναι εν όλω ή εν µέρει επιλέξιµες
για ενισχύσεις διαφορετικού χαρακτήρα, το κοινό τµήµα υπόκειται στο ευνοϊκότερο από τα ανώτατα όρια
που ισχύουν βάσει των οικείων κανόνων.
(62) Η «φαινοµένη κατανάλωση» του σχετικού προϊόντος ισούται προς την παραγωγή συν τις εισαγωγές µείον τις εξαγωγές.
(63) Πριν τεθούν σε ισχύ οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, η Επιτροπή θα καταρτίσει και άλλες, σχετικά µε τα κριτήρια που
θα λαµβάνει υπόψη της κατά την αξιολόγηση αυτή.
(64) Εάν ένα επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται κάθε
προϊόν χωριστά.
(65) Εάν το κράτος µέλος αποδείξει ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης δηµιουργεί νέα αγορά προϊόντος, οι έλεγχοι κατά τα στοιχεία
α) και β) της παραγράφου 68 δεν είναι απαραίτητοι, η δε ενίσχυση θα εγκρίνεται βάσει της κλίµακας της παραγράφου 67.
(66) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιοµηχανική παραγωγή (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1).
(67) Θεωρείται ότι η προϋπόθεση αυτή τηρείται όταν το άθροισµα της ενίσχυσης για την αρχική επένδυση, ως ποσοστό της
επένδυσης, και της ενίσχυσης για τη δηµιουργία απασχόλησης, ως ποσοστού του εργατικού κόστους, δεν υπερβαίνουν το
πλέον ευνοϊκό ποσό που απορρέει είτε µε βάση το ανώτατο όριο που καθορίζεται για την αντίστοιχη περιφέρεια βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται στο τµήµα 4.1, είτε το ανώτατο όριο που καθορίζεται για την περιφέρεια αυτή βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται στο τµήµα 4.3.
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74. Οσάκις το κράτος µέλος προβλέπει ότι οι κρατικές ενισχύσεις ενός καθεστώτος είναι δυνατόν να
σωρευθούν µε ενισχύσεις από άλλα καθεστώτα, πρέπει να προσδιορίζει, για καθένα από τα καθεστώτα, τη
µέθοδο µε την οποία θα διασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεων που απαριθµούνται ανωτέρω
75. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε τις ενισχύσεις de minimis σχετικά µε τις ίδιες
επιλέξιµες δαπάνες προς παράκαµψη των µέγιστων εντάσεων ενισχύσεων που τίθενται για τις ενισχύσεις στις
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.
5. Ενίσχυση λειτουργίας (68)
76. Οι περιφερειακές ενισχύσεις που προορίζονται για τη µείωση των τρεχουσών δαπανών µιας επιχείρησης
(ενισχύσεις λειτουργίας) κατά κανόνα απαγορεύονται. Κατ' εξαίρεσιν, όµως, ενισχύσεις του τύπου αυτού
είναι δυνατόν να χορηγούνται σε περιφέρειες που είναι επιλέξιµες κατά την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), υπό τον όρο ότι i) δικαιολογούνται από τη συµβολή τους στην περιφερειακή
ανάπτυξη και από τον χαρακτήρα τους, και ii) το ύψος τους να είναι ανάλογο προς τα προβλήµατα που
καλούνται να αντιµετωπίσουν (69). Τα κράτη µέλη οφείλουν να αποδεικνύουν την ύπαρξη και το µέγεθος
των προβληµάτων αυτών (70). Ακόµη, ορισµένες µορφές ενίσχυσης λειτουργίας µπορούν να γίνουν
αποδεκτές για τις αραιοκατοικηµένες περιφέρειες και τις περιφέρειες µε ελάχιστο πληθυσµό.
77. Οι ενισχύσεις λειτουργίας θα πρέπει κατ' αρχήν να χορηγούνται µόνο σε συνάρτηση µε σαφώς καθορισµένες επιλέξιµες δαπάνες (71) και να περιορίζονται σε συγκεκριµένο ποσοστό των δαπανών αυτών.
78. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και εκείνων στους κόλπους ενός
οµίλου, όπως αυτές ορίζονται στο τµήµα Η (κωδικοί 65, 66 και 67), καθώς και των δραστηριοτήτων στους
κόλπους ενός οµίλου που εµπίπτουν στο τµήµα Θ (κωδικός 74) της ονοµατολογίας NACE, οι ενισχύσεις
λειτουργίας που χορηγούνται για τις δραστηριότητες αυτές είναι ελάχιστα πιθανό να προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισµού, όπως άλλωστε
αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις στα µέτρα που σχετίζονται µε την άµεση φορολογία των επιχειρήσεων (72). Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή δεν θα εγκρίνει, στο πλαίσιο των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών, ενισχύσεις λειτουργίας
για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ή για δραστηριότητες στους κόλπους οµίλου, εκτός εάν η εκάστοτε
ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο γενικού καθεστώτος που είναι ανοικτό σε όλους τους τοµείς και αποσκοπεί στην αντιστάθµιση πρόσθετων µεταφορικών ή εργατικών δαπανών. Οµοίως αποκλείονται και οι
ενισχύσεις λειτουργίας για την προώθηση εξαγωγών.
79. Επειδή επιδιώκεται η εξάλειψη των καθυστερήσεων και των εµπλοκών στην περιφερειακή ανάπτυξη, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 80 και 81, οι ενισχύσεις λειτουργίας θα πρέπει
πάντοτε να είναι προσωρινές και περιορισµένης διάρκειας, καθώς και να µειώνονται σταδιακά εφόσον οι
αντίστοιχες περιφέρειες επιτυγχάνουν πραγµατική σύγκλιση µε τις περισσότερο ευηµερούσες περιοχές της
Κοινότητας (73).
80. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο, ενισχύσεις λειτουργίας που ούτε µειώνονται σταδιακά
ούτε είναι περιορισµένης διάρκειας είναι δυνατόν να επιτρέπονται µόνο:
— για τις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, ενόσω αποσκοπούν στην αντιστάθµιση των πρόσθετων
δαπανών που ανακύπτουν κατά την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας από τους παράγοντες που
προσδιορίζονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης και των οποίων η διάρκεια και ο
συνδυασµός περιορίζουν σοβαρά την ανάπτυξη των περιφερειών αυτών (αποµόνωση, νησιωτικός
χαρακτήρας, µικρή έκταση, δύσκολη µορφολογία του εδάφους και κλίµα, οικονοµική εξάρτηση από
λίγα προϊόντα) (74)·
(68) Όπως και οι άλλες µορφές περιφερειακών ενισχύσεων, οι ενισχύσεις λειτουργίας υπόκεινται πάντοτε στους συγκεκριµένους
κανόνες που είναι δυνατόν να ισχύουν σε επιµέρους τοµείς.
(69) Οι ενισχύσεις λειτουργίας λαµβάνουν ιδίως τη µορφή φορολογικών απαλλαγών ή µειώσεων των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης οι οποίες δεν συνδέονται µε επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες.
(70) Η Επιτροπή µελετά αυτή τη στιγµή τη σκοπιµότητα θέσπισης µεθοδολογίας για την αξιολόγηση των πρόσθετων δαπανών
στις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες.
(71) Π.χ., επενδύσεις αντικατάστασης, µεταφορικές δαπάνες ή εργατικό κόστος.
(72) ΕΕ C 384 της 10.12.1998, σ. 3.
(73) Αυτή η αρχή της σταδιακής µείωσης πρέπει να τηρείται και κατά την κοινοποίηση νέων καθεστώτων τα οποία αντικαθιστούν
υφιστάµενα. Ωστόσο, ως προς την εφαρµογή της αρχής αυτής είναι δυνατόν να επιτρέπεται ευελιξία στην περίπτωση
καθεστώτων ενισχύσεων λειτουργίας που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των γεωγραφικών µειονεκτηµάτων συγκεκριµένων
περιοχών που ανήκουν στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).
(74) Λόγω των περιορισµών που έχουν να αντιµετωπίσουν οι εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
ενισχύσεις λειτουργίας έως και το 10 % του κύκλου εργασιών του δικαιούχου είναι δυνατόν να χορηγούνται χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποδείξουν ότι κάθε προτεινόµενη ενίσχυση που υπερβαίνει το ως
άνω ποσό είναι δικαιολογηµένο λόγω της συνεισφοράς της στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και ότι το ύψος της είναι
ανάλογο προς τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε τους παράγοντες που προσδιορίζονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2, τις οποίες και σκοπεύουν να αντισταθµίσουν.
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— για τις περιφέρειες µε πολύ µικρό πληθυσµό, ενόσω αποσκοπούν στην πρόληψη ή στην ανάσχεση της
συνεχιζόµενης µείωσης του πληθυσµού τους (75). Οι περιφέρειες µε πολύ µικρό πληθυσµό αποτελούν
περιφέρειες ή ανήκουν σε περιφέρειες επιπέδου NUTS-II, µε πληθυσµιακή πυκνότητα 8 κατοίκων ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο ή µικρότερη, επεκτείνονται δε και σε παρακείµενες µικρότερες περιοχές που
ικανοποιούν το ίδιο κριτήριο ως προς την πληθυσµιακή πυκνότητα.
81. Επιπλέον, για τις εξόχως αποµακρυσµένες και για τις αραιοκατοικηµένες περιφέρειες, ενισχύσεις που δεν
µειώνονται σταδιακά και δεν είναι χρονικά περιορισµένες και προορίζονται για τη µερική κάλυψη πρόσθετων µεταφορικών εξόδων είναι δυνατόν να εγκρίνονται εφόσον:
— είναι δυνατόν να χρησιµεύσουν µόνο για την κάλυψη πρόσθετων µεταφορικών δαπανών, µε
συνεκτίµηση και των λοιπών καθεστώτων ενισχύσεων προς τον τοµέα των µεταφορών. Ενώ το ποσό της
ενίσχυσης είναι δυνατόν να υπολογίζεται αντιπροσωπευτικά, θα πρέπει να αποφεύγεται η συστηµατική
υπερκάλυψη των αντίστοιχων δαπανών·
— καλύπτουν µόνο τις επιπλέον δαπάνες για µεταφορές εµπορευµάτων που παράγονται στις εξόχως
αποµακρυσµένες περιφέρειες και στις περιφέρειες µε πολύ µικρό πληθυσµό εντός των εθνικών συνόρων
της οικείας χώρας. Σε καµία περίπτωση οι ενισχύσεις δεν µπορούν να συνιστούν ενισχύσεις εξαγωγής.
Αποκλείονται οι ενισχύσεις για τη µεταφορά ή τη µεταβίβαση προϊόντων επιχειρήσεων χωρίς εναλλακτικό τόπο εγκατάστασης (επιχειρήσεις εξόρυξης, υδροηλεκτρικά εργοστάσια κ.λπ.)·
— στις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, οι ενισχύσεις καλύπτουν τα έξοδα µεταφοράς πρωτογενών
προϊόντων, πρώτων υλών ή ενδιάµεσων προϊόντων από τον τόπο παραγωγής τους στον τόπο τελικής
επεξεργασίας τους εντός της οικείας περιφέρειας·
— µπορούν να ποσοτικοποιούνται αντικειµενικά και εκ των προτέρων, βάσει ενός συντελεστή ενίσχυσης
ανά επιβάτη ή ανά τόνο και διανυθέν χιλιόµετρο, πρέπει δε να αποτελούν αντικείµενο ετήσιας έκθεσης,
η οποία να αποδεικνύει, µεταξύ άλλων, τον υπολογισµό της αναλογίας ή των αναλογιών βάσει των
προαναφερθέντων συντελεστών·
— οι επιπλέον δαπάνες για µεταφορές υπολογίζονται µε βάση το οικονοµικότερο µεταφορικό µέσο και τη
συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του τόπου παραγωγής/µεταποίησης και των σηµείων εµπορίας. Πρέπει
επίσης να λαµβάνονται υπόψη και οι εξωτερικές δαπάνες για το περιβάλλον.
82. Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα και το ύψος µιας ενίσχυσης λειτουργίας θα πρέπει να επανεξετάζεται
τακτικά, έτσι ώστε να επαληθεύεται η µακροπρόθεσµη αιτιολόγησή της για την οικεία περιφέρεια. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή θα εγκρίνει καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας µόνο ενόσω θα ισχύουν οι παρούσες
κατευθυντήριες γραµµές.
83. Για να διαπιστώνονται οι επιπτώσεις των ενισχύσεων λειτουργίας στις συναλλαγές και στον ανταγωνισµό,
θα ζητείται από τα κράτη µέλη να υποβάλλουν ετησίως έκθεση για κάθε περιφέρεια NUTS-II στην οποία
χορηγούνται ενισχύσεις λειτουργίας. Η έκθεση αυτή θα παρέχει την κατανοµή των συνολικών δαπανών,
καθώς και των εκτιµώµενων διαφυγόντων εσόδων για κάθε εγκεκριµένη ενίσχυση λειτουργίας στην οικεία
περιφέρεια, θα προσδιορίζει δε τους δέκα µεγαλύτερους δικαιούχους για κάθε καθεστώς ενίσχυσης
λειτουργίας εγκεκριµένο στην περιφέρεια αυτή (76), προσδιορίζοντας τον τοµέα ή τους τοµείς δραστηριότητας του κάθε δικαιούχου και το εισπραχθέν από αυτόν ποσό ενίσχυσης.

6. Ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις
84. Ενώ οι νέες µικρές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ολόκληρη την ΕΕ, φαίνεται ότι η οικονοµική
ανάπτυξη των ενισχυόµενων περιφερειών παρεµποδίζεται από το σχετικά χαµηλό επίπεδο επιχειρηµατικότητας, και ιδίως από τον χαµηλότερο σε σχέση µε τον µέσο όρο αριθµό των επιχειρήσεων που αρχίζουν
τις δραστηριότητές τους (start-ups). Έτσι, κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση µιας νέας µορφής ενίσχυσης, η
οποία θα µπορεί να χορηγείται επιπλέον των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να
παρέχονται κίνητρα προς τις νέες επιχειρήσεις και εκείνες που διανύουν το πρώτο στάδιο ανάπτυξης στις
ενισχυόµενες περιφέρειες.
(75) Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποδείξουν ότι η προτεινόµενη ενίσχυση είναι αναγκαία και ενδεδειγµένη για την πρόληψη ή
την ανάσχεση της συνεχιζόµενης µείωσης του πληθυσµού.
(76) Με κριτήριο το ποσό της εισπραχθείσας ενίσχυσης.
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85. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής στόχευσης αυτής της νέας µορφής ενίσχυσης, κρίνεται ότι θα
πρέπει να κλιµακώνεται ανάλογα µε τις δυσκολίες κάθε κατηγορίας περιφερειών. Για να αποφεύγεται κάθε
µη αποδεκτός κίνδυνος νόθευσης του ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανόµενου του κινδύνου εκτοπισµού
υφιστάµενων επιχειρήσεων, η νέα αυτή ενίσχυση θα πρέπει, για µια αρχική περίοδο τουλάχιστον, να περιορίζεται αυστηρά στις µικρές επιχειρήσεις, να έχει περιορισµένο ύψος και να µειώνεται µε την πάροδο του
χρόνου.
86. Έτσι, η Επιτροπή θα εγκρίνει τα καθεστώτα ενισχύσεων που θα παρέχουν ενισχύσεις µε συνολικό ύψος έως
2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση (77) για τις µικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε περιφέρειες
επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), και έως 1 εκατ. ευρώ ανά
επιχείρηση για τις µικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε περιφέρειες επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Το ετήσιο ποσό των ενισχύσεων που θα χορηγούνται σε
νέες µικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33 % των προαναφερόµενων συνολικών ποσών
ενίσχυσης ανά επιχείρηση.
87. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που
έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία µιας επιχείρησης, καθώς και οι ακόλουθες δαπάνες, εφόσον αποδεδειγµένα πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης: (78)
— οι τόκοι εξωτερικής χρηµατοδότησης και τα µερίσµατα των χρησιµοποιούµενων ιδίων κεφαλαίων, µε
επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς·
— τα έξοδα µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής·
— οι δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων)
και οι διοικητικές επιβαρύνσεις·
— οι αποσβέσεις, τα έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής, καθώς και
τα έξοδα µισθοδοσίας, συµπεριλαµβανόµενων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό
την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή µέτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης
δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.
88. Η ένταση της ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει:
— στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), το 35 % των επιλέξιµων δαπανών που
πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης, και το 25 % κατά τα
δύο επόµενα έτη·
— στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το 25 % των επιλέξιµων δαπανών που
πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης, και το 15 % κατά τα
δύο επόµενα έτη.
89. Οι ως άνω εντάσεις ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5 % για τις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι µικρότερο του 60 % του µέσου όρου της ΕΕ-25, για τις
περιφέρειες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 12,5 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και για
τα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5 000 κατοίκων, καθώς και για τα λοιπά οικιστικά συγκροτήµατα ίδιου µεγέθους και µε παρόµοια αποµόνωση.
90. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν το αναγκαίο σύστηµα για να διασφαλίζεται ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση των
ανώτατων ποσών και της έντασης ενίσχυσης σε σχέση µε τις εκάστοτε επιλέξιµες δαπάνες. Πιο συγκεκριµένα, οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δεν σωρεύονται µε άλλες κρατικές ενισχύσεις
(συµπεριλαµβανόµενων των ενισχύσεων de minimis) µε σκοπό την παράκαµψη των προβλεπόµενων
ανώτατων εντάσεων ή ποσών ενισχύσεων.
91. Η χορήγηση ενισχύσεων που προορίζονται αποκλειστικά για νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις είναι
δυνατόν να αποτελέσει κίνητρο για τις υφιστάµενες µικρές επιχειρήσεις να κλείσουν και να ανοίξουν εκ
νέου µε σκοπό να λάβουν ενίσχυση αυτής της µορφής, γεγονός που αποτελεί ανεπιθύµητη συνέπεια. Τα
κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού του κινδύνου και να σχεδιάζουν τα καθεστώτα ενισχύσεων
ώστε αποφεύγεται αυτό το πρόβληµα, π.χ. θέτοντας όρια στην υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις που
έκλεισαν πρόσφατα.
(77) Επιλέξιµες είναι οι µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
364/2004 της Επιτροπής, ή κάθε µεταγενέστερου προς αντικατάστασή του, οι οποίες είναι και αυτόνοµες κατά την έννοια
του άρθρου 3 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής και έχουν ιδρυθεί κατά την
τελευταία πενταετία.
(78) Ο ΦΠΑ και οι άµεσοι φόροι επί των κερδών/εσόδων µιας επιχείρησης δεν συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες.
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7. Μεταβατικές ρυθµίσεις

7.1. Μείωση των ποσοστών των ενισχύσεων προς τις περιφέρειες που θα εξακολουθούν να εµπίπτουν στο
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) την 1η Ιανουαρίου 2007
92. Οσάκις η εφαρµογή των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών θα οδηγεί σε µείωση του µέγιστου
ποσοστού των ενισχύσεων κατά 15 εκατοστιαίες µονάδες και πλέον, από το καθαρό ποσοστό στο ακαθάριστο (79), η µείωση είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε δύο φάσεις, µε µείωση κατά τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες µονάδες την 1η Ιανουαρίου 2007 και κατά το υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011.

7.2. Μείωση του ύψους των ενισχύσεων στις περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης
93. Υπό την προϋπόθεση ότι οι οικείες περιφέρειες προτείνονται από τα κράτη µέλη ως επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) για ολόκληρη την περίοδο 20072013, η µείωση του ύψους των ενισχύσεων στις περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε δύο φάσεις. Την 1η Ιανουαρίου 2007 θα πραγµατοποιηθεί µείωση κατά τουλάχιστον 10 %,
από το καθαρό ποσοστό στο ακαθάριστο. Με σκοπό τη συµµόρφωση µε τα νέα επιτρεπόµενα από τις
προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές ποσοστά ενισχύσεων, την 1η Ιανουαρίου 2011 το αργότερο (80) θα
πραγµατοποιηθεί η τελική µείωση.

7.3. Σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων λειτουργίας
94. Για τις περιφέρειες που χάνουν τη δυνατότητα να χορηγούν ενισχύσεις λειτουργίας λόγω απώλειας της
επιλεξιµότητας δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί
γραµµική σταδιακή κατάργηση των καθεστώτων ενισχύσεων λειτουργίας εντός δύο ετών από την
ηµεροµηνία απώλειας της επιλεξιµότητας για τη χορήγηση τέτοιων ενισχύσεων.

7.4. Σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων προς περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
95. Μετά την έναρξη ισχύος των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών, ορισµένες περιφέρεις θα απολέσουν
την επιλεξιµότητά τους για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Για να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση
των περιφερειών αυτών στο αναθεωρηµένο οριζόντιο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που θα τεθεί σταδιακά
σε ισχύ µέσω της εφαρµογής του Σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν
κατ' εξαίρεσιν να υποδείξουν και άλλες περιφέρειες ως επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) έως την 1η Ιανουαρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι:
— οι οικείες περιφέρειες ήταν επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάµει του άθρρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στις 31 ∆εκεµβρίου 2006·
— το συνολικό άθροισµα των πληθυσµών των περιφερειών που θα είναι επιλέξιµες για περιφερειακές
ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), σύµφωνα µε την κατανοµή των πληθυσµιακών καλύψεων κατά τις παραγράφους 27 και 28, και εκείνων που θα υποδεικνύονται σύµφωνα µε
την παρούσα διάταξη δεν θα υπερβαίνει το 66 % του πληθυσµού του κράτους µέλους ο οποίος είναι
επιλέξιµος για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στις 31
∆εκεµβρίου 2006 (81)·
— το επιτρεπόµενο µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στις επιπλέον περιφέρειες που θα υποδεικνύονται σύµφωνα
µε την παρούσα διάταξη δεν θα υπερβαίνει το 10 %.
(79) Π.χ. από 50 % ΚΙΕ σε 30 % ΑΙΕ.
(80) Επειδή η Βόρεια Ιρλανδία επωφελήθηκε από ειδική διάταξη των κατευθυντήριων γραµµών της περιόδου 2000-2006, δικαιολογείται και εδώ η εφαρµογή της ίδιας µεταβατικής ρύθµισης.
(81) Αφού αποκλεισθούν εκείνες οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης δυνάµει
των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών βάσει άλλων διατάξεων (περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης, αραιοκατοικηµένες περιφέρειες). Τα προκύπτοντα ποσοστά εµφαίνονται στο παράρτηµα V.
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8. Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων και χαρακτηρισµός των ενισχύσεων ως συµβάντων
96. Οι περιφέρειες κράτους µέλους που είναι επιλέξιµες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις δυνάµει των
παρεκκλίσεων και των ανώτατων ποσοστών ενισχύσεων για αρχικές επενδύσεις (82) εγκεκριµένων για καθεµία
περιφέρεια, αποτελούν από κοινού τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου κράτους µέλους. Ο
χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζει και τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για επιχειρηµατικές
ενισχύσεις. Τα καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας δεν καλύπτονται από τον χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων, αξιολογούνται δε κατά περίπτωση, βάσει της σχετικής κοινοποίησης του οικείου κράτους
µέλους δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ.
97. Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι «αποφάσεις» µε τις οποίες η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ενός κράτους µέλους θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος των κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, και ως έχουσες δεσµευτική ισχύ µόνο υπό τον όρο ότι
γίνονται αποδεκτές από τα κράτη µέλη (83).
98. Ακόµη, θα πρέπει να υποµνησθεί ότι οι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζουν και το πεδίο εφαρµογής τυχόν απαλλαγής κατά κατηγορία, µε την οποία απαλλάσσονται οι περιφερειακές ενισχύσεις από την
υποχρέωση κοινοποίησης δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, είτε η εκάστοτε
ενίσχυση χορηγείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (84), είτε βάσει πιθανού µελλοντικού
κανονισµού απαλλαγής άλλων µορφών περιφερειακής ενίσχυσης. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/1998 (85) προβλέπει µόνο την απαλλαγή των ενισχύσεων που συνάδουν
προς τον χάρτη που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από κάθε
κράτος µέλος.
99. Σύµφωνα µε τις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές, και ανάλογα µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
του οικείου κράτους µέλους, ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων θα αποτελείται από:
(1) τις περιφέρειες οι οποίες µπορούν να προσδιορισθούν βάσει των κριτηρίων και µε το µέγιστο ποσοστό
που τίθενται στις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές. Πρόκειται για τις περιφέρειες τις επιλέξιµες για
την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και για τις περιφέρειες στατιστικού
αντικτύπου·
(2) τις περιφέρειες οι οποίες πρόκειται να υποδειχθούν από τα κράτη µέλη προς επιλογή για περιφερειακή
ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), και µέχρι το όριο πληθυσµιακής
κάλυψης που καθορίζεται στο τµήµα 3.4.1.
100. Εννοείται ότι, εφόσον τηρούν τους όρους που τίθενται στις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές, εναπόκειται στα ίδια τα κράτη µέλη να αποφασίζουν αν επιθυµούν να χορηγήσουν περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις, και µέχρι ποιου ύψους. Έτσι, όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη δηµοσίευση αυτών των
κατευθυντήριων γραµµών κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, έναν και µόνο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος να
καλύπτει ολόκληρη την επικράτειά του.
101. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 3 της
Συνθήκης ΕΚ. Μετά το πέρας της εξέτασης αυτής, θα δηµοσιεύσει τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω χάρτες θα ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου
2007 ή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους εάν είναι µεταγενέστερη και θα θεωρηθούν αναπόσπαστο
µέρος των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.
102. Η ως άνω κοινοποίηση θα πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες δυνάµει του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή γ), καθώς και η ένταση των ενισχύσεων που προβλέπονται για τις
µεγάλες επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις αναπροσαρµογές του ανώτατου ορίου των περιφερειακών
ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά σχέδια. Οσάκις για ορισµένες περιφέρειες ισχύουν µεταβατικοί κανόνες,
ή οσάκις αναµένεται αναπροσαρµογή του ποσοστού της ενίσχυσης, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς
οι αντίστοιχες περίοδοι και ποσοστά ενίσχυσης.
(82) Αναπροσαρµοσµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 67 στην περίπτωση ατοµικά κοινοποιήσιµων ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά σχέδια.
(83) Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2002, στην υπόθεση C-242/00, Γερµανία κατά Επιτροπής.
(84) 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 τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ L 10 της 13.1.2004, σ. 33),
όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, ως προς την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής του και στις ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22).
(85) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93
της Συνθήκης ΕΚ σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.
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103. ∆εδοµένου ότι οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) και οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου προσδιορίζονται εξωγενώς στο επίπεδο NUTS II,
κατά κανόνα δεν θα είναι αναγκαίο να δίδονται λεπτοµερή επεξηγηµατικά κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία.
Από την άλλη πλευρά, λεπτοµερή επεξηγηµατικά στοιχεία θα πρέπει να δίδονται για την υπόδειξη των περιφερειών κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), πέραν των περιφερειών οικονοµικής ανάπτυξης, των
αραιοκατοικηµένων και των παραµεθόριων, µε λεπτοµερή προσδιορισµό των αντίστοιχων περιφερειών,
πληθυσµιακά στοιχεία, στοιχεία για το ΑΕΠ και την ανεργία στις περιφέρειες αυτές, και κάθε άλλο στοιχείο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον.
104. Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια, η οποία είναι ουσιώδους σηµασίας για τη µακροπρόθεσµη περιφερειακή
ανάπτυξη, ο πίνακας των περιφερειών που θα κοινοποιηθεί από τα κράτη µέλη θα ισχύσει κατ' αρχήν για
ολόκληρη την περίοδο 2007-2013. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υποβληθεί σε ενδιάµεση επανεξέταση το
2010. Κάθε κράτος µέλος που θα επιθυµεί να τροποποιήσει τον πίνακα των επιλέξιµων για ενισχύσεις περιφερειών δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), ή τα εφαρµοστέα ποσοστά ενίσχυσης πρέπει να
υποβάλει σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 2010. Τυχόν αλλαγές για µια
περιφέρεια στο πλαίσιο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 50 % της συνολικής κάλυψης που
επιτρέπεται για το οικείο κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Με την
εξαίρεση των περιφερειών στατιστικού αντικτύπου, οι περιφέρειες που θα απολέσουν την επιλεξιµότητά
τους για περιφερειακές ενισχύσεις λόγω της ως άνω ενδιάµεσης επεναξέτασης δεν θα είναι επιλέξιµες για
µεταβατικές ενισχύσεις. Ακόµη, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν ανά πάσα στιγµή να ζητήσουν από την
Επιτροπή να εντάξουν και άλλες περιφέρειες στον πίνακά τους, έως ότου εξαντληθεί η αντίστοιχη πληθυσµιακή κάλυψη.

9. Εναρξη της ισχυοσ, εφαρµογή, διαφανεια και αναθεώρηση
105. Η Επιτροπή προτίθεται να εφαρµόσει τις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές για όλες τις περιφερειακές
ενισχύσεις που θα χορηγηθούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006. Οι περιφερειακές ενισχύσεις που θα έχουν
χορηγηθεί ή θα πρόκειται να χορηγηθούν πριν από το 2007 θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του 1998.
106. Επειδή θα πρέπει να είναι συνεπείς µε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, οι κοινοποιήσεις καθεστώτων
περιφερειακών ενισχύσεων καθώς και οι ενισχύσεις ειδικού σκοπού (ad hoc) µετά την 31η ∆εκεµβρίου
2006 δεν θα µπορούν κατά κανόνα να θεωρηθούν πλήρεις µέχρις ότου εγκριθεί ο αντίστοιχος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου κράτους µέλους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που περιγράφονται στο
τµήµα 8. Έτσι, η Επιτροπή κανονικά δεν θα εξετάζει τις κοινοποιήσεις καθεστώτων περιφερειακών
ενισχύσεων, ούτε τις ενισχύσεις ειδικού σκοπού (ad hoc) ενόσω θα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ µετά την
31η ∆εκεµβρίου 2006, και τούτο µέχρις ότου εγκριθεί ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου
κράτους µέλους (86). Το ίδιο ισχύει και για τα καθεστώτα ενισχύσεων προς νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο τµήµα 6 των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.
107. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρµογή των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών θα οδηγήσει σε σηµαντικές
αλλαγές των κανόνων που διέπουν τις περιφερειακές ενισχύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακόµη, και υπό το φως των µεταβαλλόµενων οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στην
ΕΕ, κρίνεται αναγκαίο να επανεξετάζεται η εγκυρότητα της αιτιολόγησης και της αποτελεσµατικότητας
όλων των καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανόµενων τόσο των επενδυτικών ενισχύσεων
όσο και των ενισχύσεων λειτουργίας. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη µέλη,
ως κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 1 της Συνθήκης:
— µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 70/2001 (87), σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 364/2004 (88), καθώς και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 2204/2002, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (89), τα κράτη µέλη
να περιορίσουν χρονικά την εφαρµογή όλων των υφιστάµενων καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων
για τη χορήγηση ενισχύσεων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006·
(86) Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη µέλη ότι, για να ελαφρυνθεί κατά το µέγιστο δυνατόν η υποχρέωση κοινοποίησης στο
µέγιστο δυνατόν, προτίθεται να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/1998, µε
σκοπό να εξαιρέσει από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ όλα τα
διαφανή καθεστώτα επενδυτικών περιφερειακών ενισχύσεων που συνάδουν προς τον εγκεκριµένο εθνικό χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων του οικείου κράτους µέλους. Τα καθεστώτα µεµονωµένων ενισχύσεων ειδικού σκοπού (ad hoc) και ενισχύσεων
λειτουργίας δεν θα εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Ακόµη, οι απαιτήσεις ενηµέρωσης και ατοµικής κοινοποίησης για τα µεγάλα ατοµικά σχέδια ενίσχυσης που τίθενται στο τµήµα 4.3 των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών θα
συνεχίσουν να ισχύουν, ακόµη και στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο απαλλασσόµενων καθεστώτων.
(87) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(88) ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22.
(89) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3.
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— οσάκις τα καθεστώτα ενισχύσεων για το περιβάλλον επιτρέπουν τη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων
για επενδύσεις στο περιβάλλον δυνάµει της υποσηµείωσης 29 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών
για τις κρατικές ενισχύσεις προστασίας του περιβάλλοντος (90), τα κράτη µέλη να τροποποιούν τα
αντίστοιχα καθεστώτα µε σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις θα είναι δυνατόν να χορηγούνται
µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 µόνον εάν συνάδουν προς τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που
ισχύει κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης·
— τα κράτη µέλη να τροποποιούν, εφόσον απαιτείται, τα λοιπά υφιστάµενα καθεστώτα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν περιφερειακές πριµοδοτήσεις, όπως εκείνες που επιτρέπονται για την κατάρτιση,
για έρευνα και ανάπτυξη και για το περιβάλλον, θα είναι δυνατόν να χορηγούνται µετά την 31η
∆εκεµβρίου 2006 µόνο σε περιοχές που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή γ), σύµφωνα µε τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων που θα έχουν εγκριθεί
από την Επιτροπή και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Η Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη µέλη να επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται τις ως άνω προτάσεις εντός ενός
µηνός.
108. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαία και περαιτέρω µέτρα, για τη βελτίωση της διαφάνειας των
περιφερειακών ενισχύσεων σε µια διευρυµένη Ένωση. Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλισθεί
ότι τα κράτη µέλη, οι οικονοµικοί παράγοντες, τα ενδιαφερόµενα µέρη και η ίδια η Επιτροπή θα έχουν
εύκολη πρόσβαση στο πλήρες κείµενο όλων των καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων που ισχύουν στην
ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τούτο µπορεί εύκολα να επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας διασυνδεόµενων
δικτυακών τόπων. Για τον λόγο αυτόν, κατά την εξέταση καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων η Επιτροπή
θα επιδιώκει συστηµατικά την ανάληψη εκ µέρους του οικείου κράτους µέλους της υποχρέωσης να δηµοσιεύσει στο ∆ιαδίκτυο το πλήρες κείµενο του τελικού καθεστώτος ενισχύσεων και να κοινοποιήσει την
αντίστοιχη δικτυακή διεύθυνση στην Επιτροπή. Σχέδια για τα οποία οι δαπάνες θα έχουν αναληφθεί πριν
από τηη ηµεροµηνία δηµοσίευσης του αντίστοιχου καθεστώτος δεν θα είναι επιλέξιµες για περιφερειακή
ενίσχυση.
109. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να επανεξετάσει ή να τροποποιήσει τις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές ανά
πάσα στιγµή, εφόσον τούτο θα κριθεί απαραίτητο για λόγους πολιτικής ανταγωνισµού ή για να ληφθούν
υπόψη άλλες κοινοτικές πολιτικές και διεθνείς δεσµεύσεις.

(90) ΕΕ L 37 της 3.2.2001, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Ορισµός του τοµέα της χαλυβουργίας
Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, ο τοµέας της χαλυβουργίας απαρτίζεται από τις επιχειρήσεις που παράγουν τα
κατωτέρω αναφερόµενα προϊόντα χάλυβα:

Προϊόν

Κωδικός της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (1)

Ακατέργαστος σίδηρος (χυτοσίδηρος)

7201

Σιδηροκράµατα

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Σιδηρούχα προϊόντα που λαµβάνονται µε απευθείας αναγωγή των σιδηροµεταλλευµάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα

7203

Σίδηρος και µη κράµατα χάλυβα

7206

Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα

7207
7207
7207
7207

11
19
20
20

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα

7208
7208
7208
7209
7210
7210
7210
7211
7211
7212
7212

10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36
37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208
54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209
25 00,
7209 26,
7209 27,
7209 28,
7209 90
11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30
41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69
70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90
13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23
29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20
30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50
60 11, 7212 60 91

Ράβδοι και χονδρόσυρµα θερµής έλασης σε ακανόνιστους ρόλους, από σίδηρο
ή από µη κράµα χάλυβα

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Άλλες ράβδοι και χονδρόσυρµα από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

∆ιατοµές από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00,
7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Ανοξείδωτος χάλυβας

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες

7219
7219
7219
7220

Ράβδοι και χονδρόσυρµα από ανοξείδωτους χάλυβες

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβδοκράµατα

7225
7225
7226
7226

11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11,
14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15,
17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57,
71

7216 31,

00,
53,
18,
10,
10,
10,
38,
51,
11,
51,

7216 32,

11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22,
23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33,
34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00,
20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

11
50
19
93

00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40,
00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10,
10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10,
20, 7226 94 20, 7226 99 20
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Κωδικός της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (1)

Ράβδοι και χονδρόσυρµα από άλλα χαλυβδοκράµατα

7224
7224
7228
7228
7228
7228

Πάσσαλοι από χάλυβα

7301 10 00

Στοιχεία σιδηροδροµικών γραµµών

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10,
7302 10 20

Σωλήνες κάθε είδους χωρίς ραφή

7303, 7304

Συγκολληµένοι σωλήνες κάθε είδους, από σίδηρο ή χάλυβα, µε εξωτερική
διάµετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7305

(1) ΕΕ L 279, 23.10.2001, σ. 1.

10
90
10
30
30
80

00,
31,
10,
20,
70,

7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90
7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227
7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20
7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30
7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70

15,
90,
30,
69,
31,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ορισµός του τοµέα των συνθετικών ινών

Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, ο τοµέας των συνθετικών ινών ορίζεται ως εξής:
— Εξέλαση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νηµάτων από πολυεστέρα, πολυαµίδιο, ακρυλικό ή πολυπροπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους· ή
— πολυµερισµός (συµπεριλαµβανοµένης της πολυσυµπύκνωσης), εφόσον συνδυάζεται µε εξέλαση από την άποψη των χρησιµοποιούµενων µηχανών· ή
— οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται µε την ταυτόχρονη εγκατάσταση δυναµικού εξέλασης/ελαστικοποίησης από τον
µελλοντικό αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη επιχείρηση του οµίλου στον οποίο ανήκει, και η οποία, στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εντάσσεται κατά κανόνα στο σχετικό παραγωγικό δυναµικό, από την άποψη
χρησιµοποιούµενων µηχανών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριακών στοιχείων για τις ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια, οι
οποίες ζητούνται κατά την παράγραφο 65
1. Ενίσχυση προς (επωνυµία της επιχείρησης/των επιχειρήσεων που λαµβάνουν την ενίσχυση):
2. Στοιχεία αναφοράς του καθεστώς ενισχύσεων (στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής για το υφιστάµενο καθεστώς ή καθεστώτα
ενισχύσεων δυνάµει των οποίων χορηγείται η ενίσχυση):
3. ∆ηµόσιος φορέας/φορείς που χορηγούν την ενίσχυση (επωνυµία και στοιχεία των φορέων αυτών):
4. Κράτος µέλος στο οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση:
5. Περιοχή (επίπεδο NUTS-ΙΙΙ) στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση:
6. ΟΤΑ (πριν επίπεδο NUTS-V και τώρα επίπεδο LAU 2) στον οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση:
7. Κατηγορία του σχεδίου/έργου (νέα εγκατάσταση, επέκταση υφιστάµενης εγκατάστασης, διαφοροποίηση της παραγωγής
υφιστάµενης εγκατάστασης σε νέα, πρόσθετα προϊόντα, θεµελιώδης αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υφιστάµενης εγκατάστασης):
8. Παραγόµενα προϊόντα ή παρεχόµενες υπηρεσίες βάσει του επενδυτικού σχεδίου (βάσει της ονοµατολογίας PRODCOM/
NACE, ή της CPA για τα σχέδια στον τοµέα των υπηρεσιών):
9. Σύντοµη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου:
10. Προεξοφληµένες επιλέξιµες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου (σε ευρώ):
11. Προεξοφληµένο ποσό της ενίσχυσης (ακαθάριστο), σε ευρώ:
12. ποσοστό της ενίσχυσης ( % ως ΑΙΕ):
13. Όροι που συνοδεύουν την καταβολή της προτεινόµενης ενίσχυσης (εφόσον υπάρχουν):
14. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των εργασιών του σχεδίου:
15. Ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέθοδος υπολογισµού των επιλέξιµων πληθυσµών στις περιφέρειες των κρατών µελών που ενισχύονται κατά το άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Η βασική αρχή του υπολογισµού των επιλέξιµων πληθυσµών βασίζεται στον παρατηρούµενο βαθµό περιφερειακών
ανισοτήτων εντός των κρατών µελών και µεταξύ τους.
Οι προαναφερόµενες ανισότητες προσδιορίζονται µέσω δύο δεικτών, του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε
Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΑΕΠ κατά κεφαλήν, σε ΜΑ∆) και του ποσοστού της ανεργίας. Με τη χρησιµοποιούµενη
µέθοδο υπολογίζονται οι ανισότητες χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ούτε οι περιφέρειες που ενισχύονται κατά το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) και οι περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου», ούτε οι περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης και εκείνες
µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται κατά τον υπολογισµό αυτόν είναι ο µέσος όρος των
δεδοµένων των τριών τελευταίων ετών για τα οποία είναι διαθέσιµα, 2000-2002 για το ΑΕΠ και 2001-2003 για την ανεργία
σε εθνικό και σε κοινοτικό (ΕΕ-25) επίπεδο.
Η ως άνω µέθοδος περιλαµβάνει τρεις διαδοχικές φάσεις:
Φάση I
Για να επαληθεύονται οι παρατηρούµενες ανισότητες, χρησιµοποιούνται δύο κατώτατα όρια. Οι περιοχές του επιπέδου NUTS
3 πρέπει να έχουν ΑΕΠ χαµηλότερο του 85 % ή ανεργία άνω του 115 % του εθνικού µέσου όρου (= 100). Όσον αφορά την
ανεργία, η ανισότητα θεωρείται επαρκής εφόσον η αντίστοιχη περιφέρεια σηµειώνει ανεργία κατά 50 % υψηλότερη από τον
εθνικό µέσον όρο.
Φάση II
Για να λαµβάνεται υπόψη η σχετική θέση ενός κράτους µέλους έναντι του µέσου όρου της ΕΕ-25, το όριο του 85 % για το
ΑΕΠ και του 115 % για την ανεργία τροποποιούνται σύµφωνα µε τους ακόλουθους µαθηµατικούς τύπους:
0
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Όπου ΘΚΜ είναι η σχετική θέση του κράτους µέλους έναντι του µέσου όρου της ΕΕ-25, σε %.
Η εφαρµογή των διορθώσεων αυτών συνεπάγεται ότι οι περιφέρειες των πλουσιότερων κρατών µελών θα πρέπει να εµφανίζουν
χαµηλότερο ΑΕΠ σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσον όρο για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια της επαρκούς ανισότητας. Οι περιφέρειες των κρατών µελών µε χαµηλή ανεργία θα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλότερη, αν και περιοριζόµενη στο 150 % του
εθνικού µέσου όρου. Αντίθετα, οι περιφέρειες των φτωχότερων κρατών µελών µπορούν να έχουν ΑΕΠ υψηλότερο του 85 % και
οι περιφέρειες των κρατών µελών µε υψηλή ανεργία µπορούν να τεκµηριώνουν επαρκή ανισότητα µε ποσοστό χαµηλότερο του
115 %.
Παραδείγµατα εφαρµογής των τύπων διόρθωσης:
Σχετική θέση των Κάτω Χωρών (ΕΕ-25 =100): ΑΕΠ: 122,5 %/Ανεργία: 32,9 %.
Μετά την εφαρµογή του ως άνω τύπου διόρθωσης, τα κατώτατα όρια για τις Κάτω Χώρες µετατρέπονται από 85 σε 77,2 % για
το ΑΕΠ, και από 115 σε 150 % για την ανεργία.
Σχετική θέση της Ελλάδας (EΕ-25 =100): ΑΕΠ: 74, 5 %/Ανεργία: 111,7 %.
Μετά την εφαρµογή του ως άνω τύπου διόρθωσης, τα κατώτατα όρια για την Ελλάδα µετατρέπονται από 85 σε 99,5 % για το
ΑΕΠ, και από 115 σε 109,0 % για την ανεργία.
Φάση III
Η επόµενη φάση περιλαµβάνει την επαλήθευση των περιφερειών που, αν και δεν είναι επιλέξιµες για περιφερειακή ενίσχυση
δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένα ως επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ), ικανοποιούν τα κριτήρια της επαρκούς ανισότητας. Ο πληθυσµός όλων των περιφερειών του
επιπέδου NUTS 3 που ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια αθροίζεται στο πλαίσιο καθενός από τα κράτη µέλη. Μετά, υπολογίζεται ο
συνολικός πληθυσµός όλων των περιφερειών που ικανοποιούν τα ως άνω κριτήρια, για την ΕΕ-25, καθώς και το ποσοστό που
αντιστοιχεί σε κάθε κράτος µέλος επί του προκύπτοντος συνόλου. Τα ποσοστά των κρατών µελών θωρούνται τότε ότι αποτελούν
την κλείδα κατανοµής για τα ποσοστά πληθυσµιακής κάλυψης που αποφασίζονται τελικά.
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Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να επιτρέψει την κάλυψη του 42 % του πληθυσµού της ΕΕ-25 που διαµένει στις ενισχυόµενες
περιφέρειες, ο πληθυσµός όλων των περιφερειών που ενισχύονται δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή προκρίνονται για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αφαιρείται από τον καλυπτόµενο πληθυσµό. Ο
υπόλοιπος πληθυσµός κατανέµεται µεταξύ των κρατών µελών σύµφωνα µε την αντίστοιχη κλείδα κατανοµής.
Επιπλέον, και δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η απόδειξη τυχόν εσωτερικών ανισοτήτων στα κράτη µέλη που δεν εµπίπτουν στην
κατάταξη NUTS-ΙΙΙ (Λουξεµβούργο και Κύπρος), χρησιµοποιείται ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα
κράτος µέλος δεν θα υποστεί µείωση του καλυπτόµενου πληθυσµού του πέραν του 50 % [από κοινού για τις περιφέρειες του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] επί του πληθυσµού που καλυπτόταν στο
πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών του 1998. Το µέτρο αυτό µεριµνά ώστε όλα τα κράτη µέλη να διαθέτουν περιθώριο
επαρκούς ευελιξίας για την εφαρµογή αποτελεσµατικής περιφερειακής πολιτικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Πληθυσµιακή κάλυψη των περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

Περιφέρειες

Bέλγιο

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

…

Στατιστικού αντικτύπου

Hainaut

ΑΕΠ/κεφαλήν (1)

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

75,45
12,4 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

13,5 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

25,9 %

(1) ΑΕΠ κατά κεφαλήν, 2000-2002, σε ΜΑ∆, EU-25 = 100.

Τσεχία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

ΑΕΠ/κεφαλήν

Strední Morava

52,03

Severozápad

53,29

Strední Cechy

54,35

Moravskoslezsko

55,29

Severovýchod

55,59

Jihovýchod

58,17

Jihozápad

60,41

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

88,6 %
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013
Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

∆ανία

88,6 %
7,7 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

8,6 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

8,6 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

2,7 %
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Γερµανία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

C 54/39

ΑΕΠ/κεφαλήν

Dessau

65,99

Chemnitz

69,63

Brandenburg-Nordost

70,64

Magdeburg

72,27

Mecklenburg-Vorpommern

72,56

Thüringen

73,10

Dresden

74,95

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

12,5 %
Στατιστικού αντικτύπου

Halle

75,07

Leipzig

77,12

Brandenburg-Südwest

77,45

Lüneburg

81,80
6,1 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

11,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

29,6 %

Εσθονία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

Εσθονία

Ελλάδα

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

ΑΕΠ/κεφαλήν

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

44,94

100 %

ΑΕΠ/κεφαλήν

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

∆υτική Ελλάδα

56,30

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

57,40

Ήπειρος

59,30

Θεσσαλία

62,90

Ιόνια Νησιά

65,53

Κρήτη

72,27

Πελοπόννησος

73,71

Βόρειο Αιγαίο

74,29
36,6 %

Στατιστικού αντικτύπου

Κεντρική Ελλάδα

75,89

∆υτική Μακεδονία

76,77

Αττική

78,98
55,5 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

7,9 %
100,0 %
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Ισπανία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

4.3.2006

ΑΕΠ/κεφαλήν

Extremadura

59,89

Andalousie

69,29

Galicia

73,36

Castilla-La Mancha

74,75

Canarias

87,79

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

36,2 %
Στατιστικού αντικτύπου

Asturias

79,33

Murcia

79,37

Ceuta

79,64

Melilla

79,72
5,8 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

17,7 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

59,6 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-20083, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

12,4 %

Γαλλία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

ΑΕΠ/κεφαλήν

Guyane

56,76

Réunion

60,63

Guadeloupe

67,32

Martinique

74,88

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

2,9 %
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

15,5 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

18,4 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Ιρλανδία

6,9 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

50,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

50,0 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

25,0 %
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ΙΤΑΛΙΑ

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

C 54/41

ΑΕΠ/κεφαλήν

Calabria

67,93

Campania

71,78

Sicilia

71,98

Puglia

72,49

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

29,2 %
Στατιστικού αντικτύπου

Basilicata

77,54
1,0 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

3,9 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

34,1 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

5,6 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Κύπρος

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

50,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

50,0 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

16,0 %

Λεττονία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

Λεττονία

Λιθουανία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

Λιθουανία

Λουξεµβούργο

ΑΕΠ/κεφαλήν

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

37,28

100 %

ΑΕΠ/κεφαλήν

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

40,57

100 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

16,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

16,0 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

5,1 %
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Ουγγαρία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

4.3.2006

ΑΕΠ/κεφαλήν

Észak Magyaroszág

36,10

Észak Alföld

36,31

Dél Alföld

39,44

Dél-Dunántúl

41,36

Közép Dunántúl

52,28

Nyugat Dunántúl

60,37

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

72,2 %
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

27,8 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

Μάλτα

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

100,0 %

Περιφέρειες

Μάλτα

ΑΕΠ/κεφαλήν

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

74,75

100 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Κάτω Χώρες

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

7,5 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

7,5 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

2,4 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Αυστρία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου

Burgenland

81,50

3,4 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

19,1 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

22,5 %
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Πολωνία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες
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ΑΕΠ/κεφαλήν

Lubelskie

32,23

Podkarpackie

32,80

Warminsko-Mazurskie

34,70

Podlaskie

35,05

Swietokrzyskie

35,82

Opolskie

38,28

Malopolskie

39,81

Lubuskie

41,09

Lódzkie

41,45

Kujawsko-Pomorskie

41,80

Pomorskie

45,75

Zachodniopomorskie

46,29

Dolnoslaskie

47,52

Wielkopolskie

48,18

Slaskie

50,62

Mazowieckie

68,77

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

100 %

Πορτογαλία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

ΑΕΠ/κεφαλήν

Norte

61,94

Centro (PT)

63,08

Alentejo

65,72

Açores

61,61

Madeira

87,84

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

70,1
Στατιστικού αντικτύπου

Algarve

80,05

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

3,8 %
2,8 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού

76,7 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

19,2 %

Σλοβενία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

Σλοβενία

ΑΕΠ/κεφαλήν

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

74,40

100 %
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Σλοβακία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

4.3.2006

ΑΕΠ/κεφαλήν

Východné Slovensko

37,21

Stredné Slovensko

40,72

Západné Slovensko

45,42

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

88,9 %
Στατιστικού αντικτύπου
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

88,9 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

7,5 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Φινλανδία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

33,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

33,0 %

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Σουηδία

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
Στατιστικού αντικτύπου …
Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

15,3 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

15,3 %

Ηνωµένο Βασίλειο

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Περιφέρειες

ΑΕΠ/κεφαλήν

Cornwall and Isles of Scilly

70,16

West Wales and The Valleys

73,98

Καλυπτόµενος
πληθυσµός

4,0 %
Στατιστικού αντικτύπου

Highlands and Islands

77,71

0,6 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

19,3 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013

23,9 %
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III
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
UK-Lerwick: Εκµετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραµµών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών που προκηρύσσει το Ηνωµένο Βασίλειο σύµφωνα µε τo άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου για την εκµετάλλευση
τακτικών αεροπορικών γραµµών µεταξύ της νήσου Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) και των
νήσων Foula, Fair Isle, Out Skerries και Papa Stour
(2006/C 54/09)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Εισαγωγή: Κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
2408/92 της 23.7.1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών
γραµµών, το Ηνωµένο Βασίλειο έχει επιβάλει υποχρεώσεις
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας για τις τακτικές αεροπορικές
γραµµές µεταξύ της νήσου Shetland Mainland και των νήσων
Foula (από το Tingwall), Fair Isle (από Tingwall/Sumburgh),
Out Skerries (από το Tingwall) και Papa Stour (από το
Tingwall). Τα απαιτούµενα πρότυπα γι' αυτές τις υποχρεώσεις
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 394/05 της
30.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/της Ευρωπαϊκής Ένωσης C
356/3 της 12.12.2000, C 358/07 της 15.12.2001, C
306/24 της 10.12.2004, C 223/08 της 10.9.2005 και C
53/06 της 3.3.2006.
Εφόσον την 1.7.2006 κανένας αεροµεταφορέας δεν έχει
αρχίσει ή δεν πρόκειται να αρχίσει την εκµετάλλευση των
τακτικών αεροπορικών γραµµών µεταξύ της νήσου Shetland
Mainland και των νήσων Foula (από το Tingwall), Fair Isle
(από Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (από το Tingwall)
και Papa Stour (από το Tingwall), σύµφωνα µε τις επιβαλλόµενες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και χωρίς να
ζητεί χρηµατοδοτική αντιστάθµιση, το Ηνωµένο Βασίλειο
αποφάσισε, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ανωτέρω κανονισµού,
να συνεχίσει να περιορίζει την πρόσβαση σε έναν µόνον αεροµεταφορέα και να παραχωρήσει, κατόπιν πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, το δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτών των
αεροπορικών γραµµών από την 1.8.2006.
Η σύµβαση ανατίθεται από το Συµβούλιο των Νήσων
Shetland, στο εξής καλούµενο «αναθέτουσα αρχή», η οποία
θα διαθέσει ένα αεροσκάφος Britten Norman Islander
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις προαναφερόµενες
γραµµές.
2. Αντικείµενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: Η
εκτέλεση, από την 1.8.2006, τακτικών αεροπορικών γραµµών
µεταξύ της νήσου Shetland Mainland και των νήσων Foula
(από το Tingwall), Fair Isle (από Tingwall/Sumburgh), Out
Skerries (από το Tingwall) και Papa Stour (από το Tingwall),

σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας
που έχουν επιβληθεί για τις εν λόγω γραµµές, όπως δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων C 394/05 της 30.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων/της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 356/3 της
12.12.2000, C 358/07 της 15.12.2001, C 306/24 της
10.12.2004, C 223/08 της 10.9.2005 και C 53/06 της
3.3.2006. Κατά την εκµετάλλευση των τακτικών αεροπορικών
γραµµών, αναµένεται από τον αεροµεταφορέα να χρησιµοποιήσει αεροσκάφος το οποίο θα διατεθεί στον αεροµεταφορέα από την αναθέτουσα αρχή χωρίς επιβάρυνση (αλλά υπό
τους όρους που περιλαµβάνονται στον φάκελο της
πρόσκλησης υποβολής προσφορών).
3. Συµµετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών: Η
συµµετοχή είναι ανοικτή σε όλους τους αεροµεταφορείς κατόχους ισχύουσας αδείας εκµετάλλευσης που έχει εκδοθεί από
κράτος µέλος, βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92
του Συµβουλίου της 23.7.1992 περί της εκδόσεως αδειών
των αεροµεταφορέων. Οι εν λόγω υπηρεσίες υπόκεινται στο
ρυθµιστικό καθεστώς της Civil Aviation Authority (CAA)
(Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας).
4. ∆ιαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: Η
παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών υπόκειται στις
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ), ζ),
η) και θ) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92.
5. Φάκελος προσφοράς/Προσόντα κ.λπ.: Ο πλήρης φάκελος
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ο οποίος περιλαµβάνει τα έντυπα υποβολής προσφοράς, τη συγγραφή
υποχρεώσεων, τους όρους των συµβάσεων και τα παραρτήµατά τους, καθώς και τα κείµενα των αρχικών υποχρεώσεων
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που δηµοσιεύθηκαν στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 394/05
της 30.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/της Ευρωπαϊκής
Ένωσης C 356/3 της 12.12.2000, C 358/07 της
15.12.2001, C 306/24 της 10.12.2004, C 223/08 της
10.9.2005 και C 53/06 της 3.3.2006, µπορεί να ζητηθεί
χωρίς καµία επιβάρυνση από την αναθέτουσα αρχή στη
διεύθυνση:
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Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT,
Shetland. Τηλ. (44) 15 95 74 48 00. Φαξ (44) 15 95 74
48 69 (Αρµόδιος: Ian Bruce, Service Manager — Transport
Operations).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν στα έγγραφα της
προσφοράς στοιχεία που αφορούν την χρηµατοοικονοµική
τους κατάσταση τα οποία να καλύπτουν τα τελευταία 3 έτη
(τραπεζικές συστάσεις για την κάλυψη της αξίας της
σύµβασης, ετήσια έκθεση και ελεγµένες καταστάσεις, καθώς
και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη προ
φόρων), προηγούµενη πείρα και τεχνική ικανότητα για την
παροχή των απαιτούµενων υπηρεσιών. Η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και τεχνικούς πόρους,
καθώς και τις ικανότητες των αιτούντων.
Οι προσφορές πρέπει να εκφράζονται σε λίρες στερλίνες και
όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα να έχουν συνταχθεί
στην αγγλική γλώσσα. Η σύµβαση θεωρείται ως σύµβαση που
έχει συνταχθεί µε βάση το δίκαιο της Σκωτίας και υπόκειται
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των σκωτικών δικαστηρίων.
6. Χρηµατοδοτική αντιστάθµιση: Στις προσφορές που θα
υποβάλουν οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρεται το ποσό που
ζητείται ως χρηµατοδοτική αντιστάθµιση για την εκµετάλλευση της γραµµής επί 3 έτη, αρχής γενοµένης από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης της εκµετάλλευσης. Η χρηµατοδοτική αντιστάθµιση υπολογίζεται µε βάση τους όρους της
συγγραφής υποχρεώσεων. Το ανώτατο ποσό που πρόκειται
τελικά να χορηγηθεί δεν αναθεωρείται παρά µόνον σε
περίπτωση απρόβλεπτης τροποποίησης των όρων εκµετάλλευσης.
Η σύµβαση ανατίθεται από το Συµβούλιο των Νήσων
Shetland. Όλες οι πληρωµές βάσει της σύµβασης πραγµατοποιούνται σε λίρες στερλίνες.
7. ∆ιάρκεια ισχύος, τροποποίηση και λύση της
σύµβασης: Η τριετής σύµβαση για τα 4 δροµολόγια αρχίζει
την 1.8.2006 και λήγει στις 31.7.2009. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή λύση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις των
όρων της σύµβασης. ∆ιαφοροποίηση των παρεχοµένων
υπηρεσιών επιτρέπεται µόνον κατόπιν συµφωνίας της αναθέτουσας αρχής.
8. Κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης από τον αεροµεταφορέα: Στην περίπτωση κατά
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την οποία ο αεροµεταφορέας δεν εκτελέσει κάποιο δροµολόγιο για οποιονδήποτε λόγο, τότε, µε την επιφύλαξη των
κατωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να µειώσει
αναλογικά την αποζηµίωση σε κάθε περίπτωση µη εκτέλεσης
µιας πτήσης. Η αποζηµίωση δεν µειώνεται εφόσον η µη
εκτέλεση της πτήσης είναι αποτέλεσµα µιας από τις αιτίες οι
οποίες αναφέρονται κατωτέρω και δεν οφείλεται σε πράξεις ή
παραλείψεις του αεροµεταφορέα:
— καιρικές συνθήκες,
— κλείσιµο αεροδροµίων,
— λόγοι φυσικής προστασίας,
— απεργίες,
— λόγοι λειτουργικής ασφάλειας.
Σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, ο αεροµεταφορέας
υποχρεούται επίσης να αιτιολογήσει τη µη εκτέλεση του
δροµολογίου.
9. Προθεσµία υποβολής των προσφορών: 1 µήνας µετά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
10. ∆ιαδικασία υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές
πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
Head of Legal and Administration, Shetland Islands
Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland,
Ηνωµένο Βασίλειο.
Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να ανοίξουν τις προσφορές είναι
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό και εκλεγµένα µέλη της αναθέτουσας αρχής. Οι προσφορές δεν πρέπει να παραδοθούν στη
διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 5.
11. Ισχύς της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: Η παρούσα
πρόσκληση υποβολής προσφορών ισχύει, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 2408/92, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας κοινοτικός
αεροµεταφορέας δεν θα υποβάλει, πριν από την 1.7.2006,
πρόγραµµα εκµετάλλευσης των εν λόγω γραµµών από την
1.8.2006 ή πριν από την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις
επιβαλλόµενες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας,
όπως τροποποιήθηκαν, χωρίς να λάβει καµία χρηµατοδοτική
αντιστάθµιση. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί τη διακριτική
ευχέρεια να αρνηθεί την αποδοχή όλων των προσφορών, εάν
δικαιολογηµένα καµία προσφορά δεν κριθεί κατάλληλη προς
αποδοχή.
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Τροποποίηση στην προκήρυξη διαγωνισµού για τη µείωση του δασµού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου
προέλευσης τρίτων χωρών
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης C 325 της 22ας ∆εκεµβρίου 2005)
(2006/C 54/10)
Στη σελίδα 40, στον τίτλο Ι «Θέµα», το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. Η ποσότητα που δύναται να αποτελέσει το αντικείµενο, καθορισµού της µειώσεως του δασµού κατά την
εισαγωγή ανέρχεται σε 483 154 τόνους.»
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