Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι
Α.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 142,
14.5.1998, σ. 1)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΑΚ)∗
2.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης - Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής
κατά Κατηγορία (ΕΕ L 214, 9.8.2008, σ. 3)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)*
3.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(ΕΕ L 379, 28.12.2006, σ. 5)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ*
4.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα 2007-2013 (ΕΕ C 54, 4.3.2006, σ. 13)

5.

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις
προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 70, 19.3.2002, σ. 8)

6.

Χάρτης εθνικών περιφερειακών ενισχύσεων - Ελλάδα, Εσθονία, Λιθουανία N
408/2006 - Ελλάδα (ΕΕ C 286, 23.11.2006, σ. 5)

…

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ*
7.

Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη
και την καινοτομία (ΕΕ C 323, 30.12.2006, σ. 1)

…



Βλ. επίσης και το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης (ΕΕ C 16 της
22.1.2009, σ. 1), Νο 59 του Tόμου I.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ*
8.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος (ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1)

…

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
9.

Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244, 1.10.2004, σ. 2)

…

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*
10.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την
προώθηση

των

επενδύσεων

επιχειρηματικών

κεφαλαίων

σε

επιχειρήσεις (ΕΕ C 194, 18.8.2006, σ. 2)

μικρομεσαίες
…

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ*
11.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 155, 20.6.2008, σ. 10)
…

12.

Διορθωτικό στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και
88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 244,
25.9.2008, σ. 32)

…

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων
(ΕΕ C 384, 10.12.1998, σ. 3)

…

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
14.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 1
της Συνθήκης ΕΚ για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης στη
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (ΕΕ C 281, 17.9.1997, σ. 4) …

* Βλ. επίσης και το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης (ΕΕ C 16 της
22.1.2009, σ. 1), Tόμος I, Νο 59.
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15.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την τροποποίηση της
ανακοίνωσης βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ για την
εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση
εξαγωγικών πιστώσεων (ΕΕ C 325, 22.12.2005, σ. 22)

16.

…

Απόφαση 2001/76/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για την
τροποποίηση της απόφασης της 4ης Απριλίου 1978 περί εφαρμογής ορισμένων
κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν
δημόσιας στήριξης (ΕΕ L 32, 2.2.2001, σ. 1)

17.

…

Απόφαση 2002/634/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για την τροποποίηση
της απόφασης 2001/76/ΕΚ όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις για τα πλοία (ΕΕ L
206, 3.8.2002, σ. 16)

18.

…

Απόφαση 2001/77/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για την εφαρμογή
των αρχών συμφωνίας πλαισίου στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα των
εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δημόσιας στήριξης (ΕΕ L 32, 2.2.2001,
σ. 55)

…

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
19.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με στοιχεία κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις
γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων από τις δημόσιες αρχές
(ΕΕ C 209, 10.7.1997, σ. 3)

…

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΥΓΟΣ)
20.

Απόφαση 2005/842/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2005 για την εφαρμογή του άρθρου 86
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης
για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις
επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ
L 312, 29.11.2005, σ. 67)

21.

Κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την
παροχή δημόσιας υπηρεσίας (ΕΕ C 297, 29.11.2005, σ. 4)

22.

…

…

Οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των
χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων
επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 318, 17.11.2006, σ. 17)

…
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ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
23.

Ανακοίνωση τις Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (ΕΕ
C 320, 15.11.2001, σ. 5)

…

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
24.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού
στον ταχυδρομικό τομέα και σχετικά με την εκτίμηση ορισμένων κρατικών μέτρων
στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΕ C 39, 6.2.1998, σ. 2)

…

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Αυτοκινητοβιομηχανία – Βιομηχανία Συνθετικών Ινών
25.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του Πολυτομεακού
πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια (2002)
όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου με τους τομείς που αντιμετωπίζουν
διαρθρωτικά προβλήματα και σχετικά με πρόταση κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με
το

άρθρο

88

παράγραφος

1

της

Συνθήκης

ΕΚ

για

τους

τομείς

αυτοκινητοβιομηχανίας και των συνθετικών ινών (ΕΕ C 263, 1.11.2003, σ. 3)

της
…

Ναυπηγική Βιομηχανία
26.

Πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (ΕΕ C 317,
30.12.2003, σ. 11)

27.

…

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση ισχύος του πλαισίου για τις
κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (ΕΕ C 173, 8.7.2008, σ. 3)

28.

...

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την υπαγωγή σε ατομική κοινοποίηση της
εφαρμογής όλων των καθεστώτων περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων προς τον
τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας και πρόταση κατάλληλων μέτρων δυνάμει του
άρθρου 88 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ C 263, 1.11.2003, σ. 2)

…

Βιομηχανία Άνθρακα
29.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα (ΕΕ L 205, 2.8.2002, σ. 1) …

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οδικές, Σιδηροδρομικές και Εσωτερικές Πλωτές Μεταφορές
30.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί των
ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες
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με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και
εσωτερικών πλωτών μεταφορών [ΕΕ L 156, 28.6.1969, σελ. 1 (ΕΛ Τ07 Τ1, σ. 100)]
…
31.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1893/91 του Συμβουλίου της 20 ής Ιουνίου 1991 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 περί των ενεργειών των Κρατών
μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της
δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών
πλωτών μεταφορών (ΕΕ L 169, 29.6.1991, σ. 1)

32.

…

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 περί
ενισχύσεων που χορηγούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και
εσωτερικών πλωτών μεταφορών (ΕΕ L 130, 15.6.1970, σελ. 1 (ΕΛ Τ07 Τ1, σ. 135)]
…

33.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1658/82 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1982 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 περί ενισχύσεων που
χορηγούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών
μεταφορών με διατάξεις σχετικές με τις συνδυασμένες μεταφορές (ΕΕ L 184,
29.6.1982, σ. 1)

34.

…

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3578/92 του Συμβουλίου της 7 ης Δεκεμβρίου 1992 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 περί ενισχύσεων που
χορηγούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών
μεταφορών (ΕΕ L 364, 12.12.1992, σ. 11)

35.

…

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2255/96 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1996 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 περί ενισχύσεων που
χορηγούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών
μεταφορών (ΕΕ L 304, 27.11.1996, σ. 3)

36.

…

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 543/97 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1997 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 περί ενισχύσεων που
χορηγούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών
μεταφορών (ΕΕ L 84, 26.3.1997, σ. 6)

37.

Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25)

38.

…

…

Οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 75, 15.3.2001, σ. 1)

…
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39.

Οδηγία 2004/51/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόμων (ΕΕ L 164, 30.4.2004, σ. 164)

40.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις (ΕΕ C 184, 22.7.2008, σ. 13)

41.

…

…

Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των
κοινοτικών σιδηροδρόμων και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της
χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση
σιδηροδρομικής υποδομής (ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 44)

42.

…

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί κοινών
κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
[ΕΕ L 156, 28.6.1969, σελ. 8 (ΕΛ Τ07 Τ1, σ. 107)]

43.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1999 σχετικά με
μια πολιτική ρύθμιση της μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στόλων στην
εσωτερική ναυσιπλοΐα για την προώθηση των μεταφορών διά της πλωτής οδού (ΕΕ L
90, 2.4.1999, σ. 1)

44.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/1999 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 1999 για τον
καθορισμό ορισμένων μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του
Συμβουλίου σχετικά με την πολιτική μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών
στόλων εσωτερικής ναυσιπλοΐας προκειμένου να προωθηθούν οι εσωτερικές πλωτές
μεταφορές (ΕΕ L 102, 17. 4. 1999, σ. 64)

45.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές
και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ)
αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 1)1

…

Θαλάσσιες Μεταφορές
46.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των θαλασσίων
μεταφορών (ΕΕ C 13, 17.1.2004, σ. 3)

…

Αεροπορικές Μεταφορές
1

. Ο Κανονισμός 1370/2007 θα αρχίσει να ισχύει από την 3.12.2009. Ειδικότερα, ο Κανονισμός 1107/70
καταργείται εντελώς από την ημερομηνία αυτή, ενώ ο Κανονισμός 1191/69 καταργείται μεν γενικά από την ίδια
ημερομηνία, ωστόσο οι διατάξεις του όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς φορτίου θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού 1370/2007, δηλαδή μέχρι την
3.12.2012.
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47.

Κοινοτικές κατευθύνσεις για τη χρηματοδότηση των αερολιμένων και τις κρατικές
ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρίες για την έναρξη νέων γραμμών με αναχώρηση από
περιφερειακούς αερολιμένες (ΕΕ C 312, 9.12.2005, σ. 1)

…

ΓΕΩΡΓΙΑ
48.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 337,
21.12.2007, σ. 35)

49.

…

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και
δασοκομίας 2007-2013 (ΕΕ C 319, 27.12.2006, σ. 1)

50.

...

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά
με

τις

κρατικές

ενισχύσεις

προς

μικρές

και

μεσαίες

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (ΕΕ L 358, 16.12.2006, σ. 3) …
51.

Κατευθυντήριες γραμμές περί κρατικών ενισχύσεων που αφορούν στην διαφήμιση
προϊόντων που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης ΕΚ και ορισμένων
προϊόντων εκτός Παραρτήματος Ι (ΕΕ C 252, 12.9.2001, σ. 5)

…

ΑΛΙΕΙΑ
52.

Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ C 84, 3.4.2008, σ. 10)

53.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2007 για την
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1860/2004 (ΕΕ L 193, 25.7.2007, σ. 6)

54.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 736/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2008 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας (ΕΕ L 201, 30.7.2008, σ. 16)

…

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΣ
55.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με
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ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα
οπτικοακουστικά έργα (ανακοίνωση για τον κινηματογράφο) της 26ης Σεπτεμβρίου
2001 (ΕΕ C 123, 30.4.2004, σ. 1)
56.

…

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση εφαρμογής της ανακοίνωσης
για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με
ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα
οπτικοακουστικά έργα (ανακοίνωση για τον κινηματογράφο) της 26ης Σεπτεμβρίου
2001 (ΕΕ C 134, 16.6.2007, σ. 5)2

Β.
57.

…

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα
μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της
τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ C 270, 25.10.2008, σ. 8) …

58.

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Η ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών
οργανισμών της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων
στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού (ΕΕ C 10, 15.1.2009, σ. 2)

59.

…

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων
κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 16,
22.1.2009, σ. 1)

…

2

. Μετά την αποστολή στο τυπογραφείο, δημοσιεύτηκε σχετικά την 7.2.2009 και νέα Ανακοίνωση της Επιτροπής
(ΕΕ C 31, σ. 1).
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Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ ΙΙ
Γ.
60.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L
83, 27.3.1999, σ. 1)

61.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140,
30.4.2004, σ. 1)3

62.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1627/2006 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2006 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με τα τυποποιημένα
έντυπα κοινοποίησης των ενισχύσεων (ΕΕ L 302, 1.11.2006, σ. 10)4

63.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2006 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 407, 30.12.2006, σ. 1)5

64.

…

Κανονισμός 271/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008 για τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 82, 25.3.2008, σ. 1)6

65.

…

Ενοποιημένη Έκδοση των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού 794/2004
[έντυπα κοινοποίησης, απλουστευμένης κοινοποίησης και ετησίων εκθέσεων]
σύμφωνα με την τροποποίησή τους από τους Κανονισμούς 1627/2006, 1935/2006
και 271/20087

…

3

* Βλ. επίσης και το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, ενίσχυσης (ΕΕ C
16 της 22.1.2009, σ. 1), Νο 59 του Τόμου I.
. Από τον εν λόγω Κανονισμό παραμένει σε ισχύ μόνο το Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
τροποποιούνται από τους Κανονισμούς 1627/2006, 1935/2006, 271/2008 και 1147/2008.
4
. Ο εν λόγω Κανονισμός αντικαθιστά τα Μέρη ΙΙΙ.4 και ΙΙΙ.5 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 794/2004.
5
. Ο εν λόγω Κανονισμός αντικαθιστά τα Μέρη ΙΙΙ.12.Α έως ΙΙΙ.12.Ρ του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
794/2004.
6
. Ο εν λόγω Κανονισμός αντικαθιστά το Μέρος Ι, απαλείφει το Μέρος ΙΙ και τροποποιεί το Μέρος ΙΙΙ του
Παραρτήματος Ι, ενώ αντικαθιστά και το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 794/2004.
7
. Σημειώνεται ότι η ενοποιημένη αυτή έκδοση παρατίθεται κατά την λεκτική και ορθογραφική απόδοση που
βρίσκεται δημοσιευμένη στον οικείο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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66.

Κανονισμός 1147/2008 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά το Μέρος ΙΙΙ.10 του Παραρτήματος 1 (ΕΕ
L 313, 22.11.2008, σ. 1)

67.

…

Λεπτομερείς ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική διαβίβαση των κοινοποιήσεων κρατικών
ενισχύσεων, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων, καθώς και ρυθμίσεις για την
προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών (ΕΕ C 237, 27.9.2005, σ. 3)

68.

Ανακοίνωση της Επιτροπής C (2003) 4582 σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο
στις αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις (ΕΕ C 297, 9.12.2003, σ. 6)

69.

Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις (ΕΕ C 272, 15.11.2007, σ. 4)

Δ.
70.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 (ΕΕ L 210,
31.7.2006, σ. 1)

71.

…

Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25) …

72.

Διορθωτικό στον Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης
Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 239, 1.9.2006, σ.
248)

73.

…

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 371,
27.12.2006, σ. 1)

Ε.
74.

…

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ*

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού
των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14, 19.1.2008, σ. 6)

…

* Βλ. επίσης και το Προσωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, ενίσχυσης (ΕΕ C 16
της 22.1.2009, σ. 1), Νο 59 του Τόμου I.
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