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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έκδοση αυτή αποτελεί έργο της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), η οποία
συστάθηκε την 1.1.2002 και λειτουργεί στο Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού ∆ικαίου (Κ∆ΕΟ∆) ως ειδικός σύµβουλος του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών (∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Στο πλαίσιο αυτό η ΜοΚΕ έχει αναλάβει, εκτός από τη σύνταξη του παρόντος
Οδηγού, τη δηµιουργία δύο ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων· η πρώτη θα αφορά τις
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούν οι αρµόδιοι φορείς της Ελλάδας και η δεύτερη την
κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις και τη νοµολογία
ελληνικών και κοινοτικών δικαστηρίων που έχει εκδοθεί σχετικά.
Ο Οδηγός για τις Κρατικές Ενισχύσεις συνιστά µία προσπάθεια κωδικοποίησης σε
ευσύνοπτη µορφή των βασικότερων κοινοτικών κανόνων που ισχύουν για τις
κρατικές ενισχύσεις. Αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των µελών της
Μονάδας Ευτυχίας Μουαµελετζή, Σοφίας Παπαντωνιάδου και Αικατερίνης
Σγουρίδου και είναι ενηµερωµένος µέχρι την 15.6.2002.
Πρωταρχικός στόχος του Οδηγού είναι να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» για
τις διάφορες αρχές και κρατικούς φορείς, όταν χορηγούν ενισχύσεις σε
συγκεκριµένες επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτόν η µορφή του είναι πρακτική, υπό την
έννοια ότι επικεντρώνεται στο να επισηµάνει τις υποχρεώσεις των κρατικών αρχών
και φορέων, όπως αυτές συνάγονται από τις κοινοτικές ρυθµίσεις, ενώ συχνά
αναφέρονται και παραδείγµατα. Έτσι, οι εν λόγω αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους
ένα κείµενο στο οποίο θα µπορούν να προστρέξουν, για να αποκτήσουν απαραίτητες
πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές, να επιλύσουν βασικά ερωτήµατα, να
αποφύγουν σηµαντικά λάθη και παραλείψεις. ∆εδοµένου δε ότι βασικότερη
παράµετρο του κοινοτικού συστήµατος για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελούν οι
διαδικαστικοί κανόνες, έµφαση δίδεται στην ευθύνη των κρατικών αρχών να
σεβασθούν τις σχετικές προθεσµίες και, συνακόλουθα, στις συνέπειες που µπορεί να
έχει η τυχόν µη τήρηση των υποχρεώσεών τους. Τονίζεται µάλιστα στο σηµείο αυτό
ότι η ευθύνη τους δεν είναι αυτοτελής, αλλά ουσιαστικά καθιστά υπόλογο το ίδιο το
κράτος µέλος έναντι των κοινοτικών οργάνων.
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Καθώς δεν θεωρείται αποτελεσµατική, στα πλαίσια του παρόντος, µία εξαντλητική
αναφορά των κοινοτικών κανόνων µε αναλυτική επεξεργασία της σχετικής
νοµολογίας και της πρακτικής που ακολουθείται, γίνεται παραποµπή, όπου κρίνεται
σκόπιµο, στις κατάλληλες πηγές (κυρίως κείµενα της Επιτροπής και δικτυακοί τόποι
στο ∆ιαδίκτυο), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να ανατρέξει
σχετικά.

Για πληροφορίες σχετικά µε θέµατα κρατικών ενισχύσεων µπορείτε να απευθύνεσθε:
•

στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Γενική ∆/νση Οικονοµικής Πολιτικής,
∆/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρµόδιος κ. Γεώργιος Πανδρεµένος, τηλ. 010333.2751, Fax 010-333.2760, e-mail: gpandremenos@mnec.gr) ή

•

στο Κέντρο ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου
ΜΟΝΑ∆Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Τ.Θ. 14, 55102 Καλαµαριά
τηλ. 0310-486.947
Fax: 0310-476.105
www.cieel.gr/gr/moke.jsp
e-mail: moke@cieel.gr ή

•

στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
www.europa.eu.int/comm/competition /index_el.htm
e-mail: infocomp@cec.eu.int

Εξάλλου, χρήσιµες διευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις είναι και οι παρακάτω:
• Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
www.hellaskps.gr
• Mόνιµη Eλληνική Aντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
∆/νση: 25, rue Montoyer, Bruxelles B-1000
τηλ.: (00322) 5515611, Fax: 5127912, 5515651
e-mail: mea.bruxelles@rp-greece.gr
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• για αποφάσεις του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/jurisp/index.htm
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Η κοινοτική πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις

!

Η κοινοτική πολιτική ανταγωνισµού

Η δράση της Κοινότητας στον οικονοµικό τοµέα θεµελιώνεται στην αρχή της
οικονοµίας της ανοιχτής αγοράς µε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού. Βασικό
εργαλείο της κοινοτικής δράσης αποτελεί η κοινοτική πολιτική ανταγωνισµού, µέσω
της οποίας επιχειρείται να αναπτυχθούν οι ανταγωνιστικές δυνάµεις εκείνες που θα
επιτρέψουν στις αγορές να λειτουργήσουν οµαλά, για να ενισχυθεί η βέλτιστη
κατανοµή πόρων, η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.

!

Οι κρατικές ενισχύσεις
ανταγωνισµού

στο

πλαίσιο

της

κοινοτικής

πολιτικής

Οι κρατικές ενισχύσεις συνιστούν κρίσιµη παράµετρο της κοινοτικής πολιτικής
ανταγωνισµού. Ευνοώντας τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούνται, προκαλούν
τεχνητές διαταραχές στην ισορροπία που προσπαθούν να διαµορφώσουν οι δυνάµεις
της αγοράς, καθώς ενδέχεται να βλάψουν επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου που
βρίσκονται στο ίδιο ή και σε άλλο κράτος µέλος. Τέτοιες κρατικές παρεµβάσεις δεν
επιτρέπουν στην κοινή αγορά να διαµορφωθεί ελεύθερα και αποδυναµώνουν τον
ελεύθερο ανταγωνισµό, καθώς µειώνουν συνήθως τα κίνητρα των επιχειρήσεων να
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητά τους, µε περαιτέρω αρνητικές συνέπειες για την
οικονοµική ευηµερία και την ενότητα της κοινής αγοράς.
Απώτερος στόχος της πολιτικής της Κοινότητας είναι να µειώνεται κάθε χρόνο το
συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων, που προς το παρόν παραµένει αρκετά
υψηλό.
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Β. Το κοινοτικό σύστηµα κρατικών ενισχύσεων
Το κοινοτικό δίκαιο εισάγει ένα σύστηµα που βασίζεται, αφενός, στην αρχή του
ασυµβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή αγορά (άρθρο 87 παρ. 1) και,
αφετέρου, σε έναν ελεγκτικό µηχανισµό που επιτηρεί την τήρηση της αρχής αυτής
(άρθρο 88).

!

Γενικός κανόνας: το ασυµβίβαστο των κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή
αγορά

Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν συµβιβάζονται µε την
κοινή αγορά. Το γενικό πνεύµα είναι ότι η Κοινότητα αντιµετωπίζει κατ’αρχήν
αρνητικά τις κρατικές παρεµβάσεις, επειδή οι στρεβλωτικές τους συνέπειες
προκαλούν δυσλειτουργίες στο καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισµού το οποίο επιθυµεί
να διέπει την εσωτερική αγορά.
Κατ’εξαίρεση όµως του παραπάνω κανόνα, η Κοινότητα θεωρεί ότι
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, και γι’αυτό επιτρέπει, όσες κρατικές
ενισχύσεις έχουν µικρές παρενέργειες στον ανταγωνισµό, οπότε δεν κρίνονται
επικίνδυνες. Υπάρχουν δηλαδή και περιπτώσεις όπου η κατάσταση µιας αγοράς
µπορεί να επιτρέπει ή ακόµη και να επιβάλλει µια κρατική ενίσχυση, είτε για να
αµβλυνθούν ανεπιθύµητες συνέπειες ως προς την κατανοµή των πόρων είτε για να
ενισχυθούν πολιτικές που δεν θα µπορούσαν να συντηρηθούν µόνον από τις δυνάµεις
της αγοράς.

Γ. Ο κοινοτικός µηχανισµός ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
Βάσει του κοινοτικού µηχανισµού ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων η Επιτροπή
εξετάζει κάθε κρατική ενίσχυση, προκειµένου να διαπιστώσει εάν συµβιβάζεται µε
την κοινή αγορά και, αναλόγως, να την επιτρέψει ή να την απαγορεύσει. Για να δοθεί
αυτή η δυνατότητα ελέγχου στην Επιτροπή, πρέπει τα κράτη µέλη να τηρήσουν την
καθορισµένη διαδικασία.
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Τι µορφή έχει ο µηχανισµός ελέγχου;

Ο ελεγκτικός µηχανισµός έχει διπλή µορφή, που βασίζεται στη θεµελιώδη διάκριση
µεταξύ νέων και υφιστάµενων ενισχύσεων (βλ. παρακάτω Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο Α):
στις µεν νέες ενισχύσεις ο έλεγχος της Επιτροπής είναι προληπτικός, ενώ στις
υφιστάµενες είναι διαρκής.
Αυτό συµβαίνει, επειδή για λόγους ασφάλειας του δικαίου τεκµαίρεται κατά κάποιον
τρόπο η νοµιµότητα των υφιστάµενων ενισχύσεων (έτσι, µία ενίσχυση που
χαρακτηρίζεται υφιστάµενη µπορεί να εξακολουθεί να χορηγείται µέχρι η Επιτροπή
να θεωρήσει ότι δεν συµβιβάζεται).
Εποµένως, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις νέες ενισχύσεις, τις οποίες
πρέπει να ελέγχει προληπτικά (όσο βρίσκονται σε µορφή σχεδίου). Μόνον αφού
λάβουν την έγκριση της Επιτροπής, µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή από τα
κράτη µέλη (βλ. Μέρος ΙΙ).
Στις νέες ενισχύσεις δίνει έµφαση και ο Οδηγός, καθώς µε αυτές πρόκειται να έρθουν
εφεξής αντιµέτωπες οι εθνικές αρχές και, συνεπώς, οφείλουν να γνωρίζουν την ορθή
διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή. Ως προς τις υφιστάµενες ενισχύσεις, ο ρόλος
των εθνικών αρχών είναι περιορισµένος, καθώς εναπόκειται στην Επιτροπή να
δραστηριοποιηθεί για να τις ελέγξει εκ των υστέρων.

Η προνοµιακή θέση της Επιτροπής στο κοινοτικό σύστηµα ελέγχου
Η αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής να ελέγχει τη συµβατότητα των
κρατικών ενισχύσεων (υπό τον έλεγχο του κοινοτικού δικαστή) της προσδίδει
κυρίαρχο ρόλο, που εξηγείται τόσο από την γενική της αποστολή, ως του κατ’εξοχήν
υπεύθυνου οργάνου για την διασφάλιση του κοινοτικού συµφέροντος, όσο και από
την ιδιόµορφη θέση που έχει στο προϋπάρχον καθεστώς κρατικών ενισχύσεων της
Συνθήκης ΕΚΑΧ.
Η Συνθήκη ΕΚΑΧ περιοριζόταν στον απόλυτο κανόνα που απαγόρευε όλες
ανεξαιρέτως τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα. Η
αρνητική οικονοµική συγκυρία ανάγκασε όµως την Επιτροπή, για λόγους προστασίας
9

της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, να παρακάµψει στην πράξη την απόλυτη απαγόρευση
των κρατικών ενισχύσεων και ουσιαστικά να θεσπίσει ένα (νέο) πλαίσιο που
επέτρεπε ορισµένες ενισχύσεις, ενώ εξασφάλιζε στην ίδια αυξηµένες αρµοδιότητες
ελέγχου σε σχέση µε εκείνες που της αναγνωρίζει η Συνθήκη ΕΚ. Ο προφανής
εξέχων ρόλος της Επιτροπής για το καθεστώς ενισχύσεων της Συνθήκης ΕΚΑΧ
λειτούργησε ως προηγούµενο για την προνοµιακή θέση της Επιτροπής και στο
πλαίσιο της Συνθήκης ΕΚ.

!

«Συµβατότητα» και «Νοµιµότητα» της κρατικής ενίσχυσης

∆ύο είναι οι βασικοί πυλώνες του ελεγκτικού µηχανισµού: αφενός, η έννοια της
συµβατότητας και, αφετέρου, η έννοια της νόµιµης χορήγησης µιας κρατικής
ενίσχυσης. Πρόκειται για δύο διαφορετικές και ανεξάρτητες µεταξύ τους έννοιες και
καταστάσεις, εκ των οποίων η µεν πρώτη συνδέεται µε την ουσία της ενίσχυσης
(εκτιµώνται οι συνέπειές της στην κοινή αγορά) και αντιστοιχεί στο άρθρο 87 της
Συνθήκης, η δε δεύτερη µε την διαδικασία (διαπιστώνεται εάν τηρούνται οι νόµιµοι
κοινοτικοί διαδικαστικοί κανόνες) και αντιστοιχεί στο άρθρο 88. Οι συνέπειές τους
είναι επίσης διαφορετικές.
Χρειάζεται, εποµένως, προσοχή: είναι δυνατόν µια κρατική ενίσχυση να µην έχει
πρόβληµα επί της ουσίας και να µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµη, αλλά να έχει
πρόβληµα από την άποψη ότι δεν τηρήθηκε η προσήκουσα τυπική διαδικασία (π.χ.
δεν κοινοποιήθηκε) και να είναι τυπικά παράνοµη, παράβαση που έχει αυτοτελείς
συνέπειες. ∆εν πρέπει δηλαδή να σας παρασύρει η δυνατότητα συµβατότητας µιας
ενίσχυσης µε την κοινή αγορά (επειδή υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις που
προβλέπει η Συνθήκη ή κάποιες Κατευθυντήριες Γραµµές) και να οδηγηθείτε στο
λάθος συµπέρασµα ότι δεν χρειάζεται να την κοινοποιήσετε προηγουµένως στην
Επιτροπή.
Να θυµάστε ότι η Επιτροπή έχει πρωτεύοντα ρόλο:
•

είναι πάντα αποκλειστικά αρµόδια να αποφασίζει για τη συµβατότητα (υπό
τον έλεγχο του κοινοτικού δικαστή), αφού εξετάσει την ενίσχυση σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη διαδικασία
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•

σε περίπτωση τυπικά παράνοµης ενίσχυσης (η οποία δηλαδή χορηγήθηκε
χωρίς να λάβει προηγουµένως την έγκριση της Επιτροπής), η Επιτροπή
µπορεί, µέχρι να αποφανθεί για τη συµβατότητά της, να διατάξει την
αναστολή ή την προσωρινή ανάκτησή της, και µάλιστα εντόκως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: πρέπει πάντα να κοινοποιείτε κάθε νέα ενίσχυση, καθώς και
κάθε φορά που «υποψιάζεστε» ότι υπάρχει ενίσχυση, στην Επιτροπή, η οποία
είναι και η µόνη που θα αποφασίσει εάν είναι ή όχι συµβατή µε την κοινή αγορά
και, ανάλογα, θα την εγκρίνει ή θα την απαγορεύσει. Μόνον κατόπιν της
έγκρισης της Επιτροπής µπορείτε να χορηγήσετε την κρατική ενίσχυση.

!

Κοινοποίηση: η βασική παράµετρος του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου

Καθώς λοιπόν απαρέγκλιτος κανόνας για τις νέες ενισχύσεις είναι ο προληπτικός
έλεγχός τους από την Επιτροπή, κάθε φορά που θεωρείτε ότι βρίσκεστε ενώπιον ενός
σχεδίου ρύθµισης (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης κ.ά.) που µπορεί να εµπεριέχει
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ. 1, είναι απαραίτητο να το
κοινοποιήσετε στην Επιτροπή, ώστε να µπορέσει αυτή να αποφανθεί επί της
συµβατότητάς του.
Από τη στιγµή της κοινοποίησης και µέχρι η Επιτροπή να λάβει την απόφασή της δεν
µπορείτε να χορηγήσετε την ενίσχυση (να λάβετε δηλαδή το µέτρο).
Σε περίπτωση που δεν κοινοποιήσετε εγκαίρως και χορηγήσετε την ενίσχυση, η
ενίσχυση θεωρείται τυπικά παράνοµη και ως τέτοια θα εξετασθεί περαιτέρω από την
Επιτροπή (π.χ. µετά από καταγγελία ή µετά από έρευνα της ίδιας της Επιτροπής) ως
προς τη συµβατότητά της µε την κοινή αγορά. Πρέπει να λάβετε δε υπόψη σας ότι η
διαδικασία ελέγχου της συµβατότητας των τυπικά παράνοµων ενισχύσεων είναι
ιδιαίτερα επιβαρυντική, αφού µπορούν να ληφθούν προσωρινά µέτρα, όπως η
αναστολή ή η ανάκτηση της παράνοµης ενίσχυσης, αλλά και πολύ πιο χρονοβόρα
από εκείνη που ισχύει για τα σχέδια νέων ενισχύσεων, δεδοµένου ότι η Επιτροπή
προβαίνει συνήθως σε ενδελεχέστερο έλεγχο (βλ. αναλυτικά Μέρος ΙΙ).
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Προκαταρκτική φάση: υφίσταται κρατική ενίσχυση;

Του σταδίου ελέγχου της συµβατότητας προηγείται όµως ένα (προκαταρκτικό)
στάδιο, κατά το οποίο πρέπει να διαπιστωθεί, εάν ένα σχέδιο εθνικού µέτρου
αποτελεί κρατική ενίσχυση (άρθρο 87 παρ. 1).
Η διαπίστωση της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης έχει καθοριστική σηµασία, αφού
ουσιαστικά επισύρει την εφαρµογή του συνόλου των κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων. Με άλλα λόγια, αποτελεί την προϋπόθεση, για να εφαρµοσθούν οι
κανόνες της διαδικασίας κοινοποίησης και οι κανόνες για τον έλεγχο της
συµβατότητας.
#

Το κρίσιµο ερώτηµα είναι: µπορεί µόνο του το κράτος να εκτιµήσει εάν ένα
µέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση (εάν πληρούνται δηλαδή όλες οι
προϋποθέσεις του άρθρου 87 παρ. 1), ώστε να προβεί στη συνέχεια σε
κοινοποίηση, ή πρέπει απαραίτητα να κοινοποιήσει, εάν έχει αµφιβολίες ως
προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης; Στη δεύτερη περίπτωση ο έλεγχος της
Επιτροπής υπεισέρχεται, πέρα από τη συµβατότητα, και στο προκαταρκτικό
στάδιο διαπίστωσης της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης.

Σύµφωνα µε την Επιτροπή, σε περίπτωση αµφιβολιών, πρέπει οπωσδήποτε να της
κοινοποιείται το σχέδιο. Σηµαντικό ρόλο παίζει εν προκειµένω η φύση του κάθε
µέτρου, καθώς οι σύνθετες οικονοµικές και νοµικές εκτιµήσεις που κατά κανόνα
εµπεριέχει είναι καλύτερο να αντιµετωπίζονται σε κοινοτικό πλαίσιο. Από την άλλη
πλευρά, το κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει υπόψη του για τον σκοπό αυτόν
προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής ή του ∆ΕΚ, που έχουν αποφανθεί για το
συγκεκριµένο είδος µέτρων. Εφιστάται πάντως η προσοχή σας στις παρεµφερείς
περιπτώσεις, καθώς µια διαφορετική παράµετρος αρκεί για να διαφοροποιήσει το
συγκεκριµένο µέτρο ριζικά σε σχέση µε εκείνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

η εκτίµησή σας ότι ένα µέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση δεν σηµαίνει ότι
απαλλάσσει άνευ ετέρου το κράτος µέλος από την υποχρέωση κοινοποίησης
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•

σε κάθε περίπτωση, για να προβείτε σε µια τέτοια κρίση, θα πρέπει να λάβετε
υπόψη σας τους αντίστοιχους κανόνες που εφαρµόζει η Επιτροπή και που
προκύπτουν από τη νοµολογία του ∆ΕΚ

•

τονίζεται ότι η Επιτροπή µπορεί να εξετάσει εάν η εκτίµησή σας είναι σωστή και
να καταλήξει ενδεχοµένως σε διαφορετικό συµπέρασµα (ότι δηλαδή υφίσταται
κρατική ενίσχυση), οπότε θα έπρεπε να είχατε κοινοποιήσει.

Για να µη διακινδυνεύσετε, συνεπώς, να χαρακτηρισθεί εκ των υστέρων ένα
εθνικό µέτρο ως τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση, είναι σκόπιµο να
κοινοποιείτε στην Επιτροπή κάθε φορά που έχετε απλώς υπόνοιες ότι το
συγκεκριµένο µέτρο ενδεχοµένως εµπεριέχει κρατική ενίσχυση, κατεύθυνση που
υποδεικνύει και η ίδια η Επιτροπή.

∆. Αντικείµενο του Οδηγού

!

Με ποιες κρατικές ενισχύσεις ασχολείται ο Οδηγός;

Ο Οδηγός ασχολείται µόνο µε τις κρατικές ενισχύσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής των άρθρων 87-89 της Συνθήκης ΕΚ, τη συµβατότητα των οποίων
εξετάζει από την άποψη των κανόνων ανταγωνισµού.
∆εν εξετάζει τις κρατικές παρεµβάσεις γενικού χαρακτήρα που δεν υπάγονται στην
έννοια της κρατικής ενίσχυσης του άρθρου 87 παρ. 1 (βλ. Μέρος Ι).
Απαραίτητο τµήµα του Οδηγού καλύπτουν οι χρηµατοδοτήσεις που προέρχονται
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, καθώς και για αυτές ισχύει η ίδια λογική που απαιτεί
να χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά οι δηµόσιοι πόροι. Βασική αρχή του Γ΄ ΚΠΣ
είναι ότι οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή άλλο χρηµατοδοτικό όργανο πρέπει να είναι
σύµφωνες µε τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισµού. Αυτό σηµαίνει ότι και οι
χρηµατοδοτήσεις αυτές υπόκεινται στον ελεγκτικό µηχανισµό που ισχύει για τις
κρατικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να συµβαδίζουν µε τους αντίστοιχους κοινοτικούς
κανόνες.
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Η διάρθρωση του Οδηγού

Ο Οδηγός ασχολείται κυρίως µε το καθεστώς ενισχύσεων της Συνθήκης ΕΚ (για τις
ενισχύσεις στον κλάδο πυρηνικής ενέργειας που χορηγούνται στο πλαίσιο της
Ευρατόµ, ισχύουν οι κανόνες της Συνθήκης ΕΚ).
Οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τις ενισχύσεις της Συνθήκης ΕΚΑΧ και τις
ενισχύσεις στη γεωργία, την αλιεία και τις χερσαίες µεταφορές δεν εξετάζονται από
τον Οδηγό (γίνεται απλή αναφορά στα σχετικά κοινοτικά κείµενα που τις ρυθµίζουν·
βλ. Μέρος ΙΙΙ).
Όσον αφορά τις ενισχύσεις που έχουν σηµασία στο πλαίσιο του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), γίνεται µόνο µια µικρή αναφορά στις βασικές
υποχρεώσεις των εθνικών αρχών, κυρίως σε σχέση µε την κοινοποίηση και τις
ετήσιες εκθέσεις (Μέρος ΙΙ).
Η ύλη διαρθρώνεται σε τέσσερα Μέρη. Κατ’αρχάς, αναπτύσσονται οι ουσιαστικές
ρυθµίσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τις περιπτώσεις συµβατότητας των
κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή αγορά, εµπλουτισµένες µε παραδείγµατα (Μέρος
Ι).
Ακολουθούν τα διαδικαστικά ζητήµατα, µε επισήµανση των υποχρεώσεων και των
ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι εθνικές αρχές, όταν χορηγούν ενισχύσεις.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην βασική υποχρέωση κοινοποίησης των σχεδίων νέων
ενισχύσεων. Αναφέρονται επίσης οι δυνατότητες προσφυγής που έχουν τα κράτη
µέλη και οι ιδιώτες κατά των αποφάσεων της Επιτροπής (Μέρος ΙΙ).
Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι ειδικοί κανόνες – τόσο ουσίας
όσο και διαδικασίας – που ισχύουν ανά επιµέρους κατηγορία κρατικών ενισχύσεων
(π.χ. ΜΜΕ, de minimis, έρευνα και ανάπτυξη), δίδοντας έµφαση σε εκείνες που
εµφανίζουν ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα (Μέρος ΙΙΙ).
Τέλος, ειδική αναφορά γίνεται στις υποχρεώσεις των εθνικών αρχών για τις
ενισχύσεις που χορηγούν µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, λόγω της ιδιαίτερης
σηµασίας που τις αποδίδει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και του ευνόητου
αυξηµένου ρόλου τους για την Ελλάδα (Μέρος ΙV).
14
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. Τι θεωρείται κρατική ενίσχυση

!

Έννοια της κρατικής ενίσχυσης

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθιερώνει στο άρθρο 87 παρ. 1 τον
γενικό κανόνα του ασυµβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων: οι κρατικές ενισχύσεις
κατ’αρχήν δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.
Μολονότι η διάταξη του άρθρου 87 παρ. 1 δεν περιέχει τον ορισµό της κρατικής
ενίσχυσης, παρέχει ωστόσο τα κριτήρια/στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκαν η Επιτροπή
και η νοµολογία του ∆ΕΚ, για να διαµορφώσουν έναν ορισµό της έννοιας της
κρατικής ενίσχυσης
Ο ορισµός που έχει διαµορφωθεί είναι ευρύτατος: «η έννοια της κρατικής ενίσχυσης
καλύπτει κατ’ανάγκην όλα τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που παρέχονται άµεσα ή
έµµεσα µε κρατικούς πόρους, χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή και νοθεύουν ή
απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό και να επηρεάσουν το ενδοκοινοτικό
εµπόριο δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων
κλάδων παραγωγής».

Άρθρο 87
1. Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς
πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό διά της ευνοϊκής
µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών
µελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα Συνθήκη ορίζει άλλως.
2. Συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά:
α) οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρος προς µεµονωµένους καταναλωτές, υπό τον
όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων
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β) οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα
έκτακτα γεγονότα
γ) οι ενισχύσεις προς την οικονοµία ορισµένων περιοχών της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της Γερµανίας, κατά το
µέτρο που είναι αναγκαίες για την αντιστάθµιση των οικονοµικών µειονεκτηµάτων που
προκαλούνται από τη διαίρεση αυτή.
3. ∆ύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά:
α) οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες
το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή
υποαπασχόληση
β) οι ενισχύσεις για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους
γ) οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισµένων οικονοµικών
δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των
συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον
δ) οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισµού στην
Κοινότητα σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον
ε) άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συµβούλιο, το οποίο
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής.

!

Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης;

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τον παραπάνω ορισµό της έννοιας της ενίσχυσης
είναι τα εξής:
•

η προνοµιακή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής

•

η χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος

•

η κρατική χρηµατοδότηση

•

η

πιθανότητα

νόθευσης

του

ανταγωνισµού

ενδοκοινοτικού εµπορίου
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και

διατάραξης

του

Επισηµαίνεται ότι πρόκειται για τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις, πρέπει δηλαδή
να συντρέχουν και οι τέσσερις για να κριθεί ότι ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα είναι
κρατική ενίσχυση.
΄Ολες οι προϋποθέσεις αυτές ερµηνεύονται διασταλτικά, δηλαδή µε πολύ ευρύ
τρόπο. Όποτε έχετε αµφιβολία εάν συντρέχει ή όχι µία από τις τέσσερις
προϋποθέσεις, είναι προτιµότερο να κοινοποιείτε στην Επιτροπή. Σε διαφορετική
περίπτωση, κινδυνεύετε να υποστείτε τις αρνητικές συνέπειες της µη κοινοποίησης
(βλ. Μέρος ΙΙ).
Για τον λόγο αυτόν µπορείτε, πάντως, να συµβουλεύεστε την αρµόδια ∆/νση
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ή τη Μονάδα
Κρατικών Ενισχύσεων του Κέντρου ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου,
καθώς και να αποτείνεσθε στην Επιτροπή (Γεν. ∆/νση Ανταγωνισµού) στο πλαίσιο
άτυπης επαφής. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις άτυπες συµβουλευτικές και διερευνητικές
επαφές, διότι θεωρεί ότι διαµορφώνουν ένα θετικό κλίµα αντιµετώπισης των
προβληµάτων.

!

Πότε υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων
παραγωγής;

Η προνοµιακή µεταχείριση συνίσταται στη χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος
σε µια επιχείρηση, που την θέτει σε ευνοϊκή θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές
της. Για να υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση, πρέπει συνεπώς, πρώτον, να υπάρχει
οικονοµικό πλεονέκτηµα (βλ. επόµενο ερώτηµα) και, δεύτερον, να ευνοείται
συγκεκριµένος αποδέκτης (επιχείρηση ή κλάδος παραγωγής). Αυτό που έχει δηλαδή
σηµασία είναι ότι ευνοούνται επιλεκτικά ορισµένες επιχειρήσεις ή κλάδοι, ενώ οι
ανταγωνιστές τους αποκλείονται.
Για να διαπιστωθεί πότε υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση µιας επιχείρησης, πρέπει
να γίνει µία συγκριτική εξέταση και να προσδιοριστεί το πλεονέκτηµα που αυτή
λαµβάνει σε σχέση µε όλες τις άλλες επιχειρήσεις του κράτους που βρίσκονται στην
ίδια νοµική και πραγµατική κατάσταση και την ανταγωνίζονται.
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Η προνοµιακή µεταχείριση της επιχείρησης εµφανίζεται µε ποικίλους τρόπους και
διαβαθµίσεις. ΄Αλλοτε είναι αµέσως ορατή, όπως π.χ. η επιχορήγηση µίας
συγκεκριµένης εταιρίας που έχει πρόβληµα ρευστότητας. ΄Αλλοτε όµως µπορεί να
συνδέεται µε νοµοθετικές ή διοικητικές κανονιστικές ρυθµίσεις που εµφανίζονται
κατ’αρχήν ως γενικές και αφηρηµένες, αλλά στην πράξη πιθανόν να ωφελούν
περισσότερο συγκεκριµένες επιχειρήσεις, όσο µεγάλος και αν είναι ο αριθµός των
ωφελούµενων (π.χ. παροχή διευκολύνσεων, χρηµατοπιστωτικών ή άλλων, προς
ορισµένους κλάδους παραγωγής ή εµπορίας ή παροχή οικονοµικών κινήτρων για την
εγκατάσταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε καθορισµένες περιοχές της
χώρας). Κατά κανόνα, τα προνόµια σε συγκεκριµένους τοµείς ή κλάδους συνιστούν
κρατικές ενισχύσεις.
Κατ’αντιδιαστολή, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση, καθώς δεν έχουν επιλεκτικό
χαρακτήρα, τα µέτρα γενικού χαρακτήρα που αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων
όλων των κλάδων της οικονοµίας ενός κράτους µέλους. Ως µέτρο γενικού χαρακτήρα
θεωρείται εκείνο που δεν έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής, στηρίζεται σε
αντικειµενικά και γενικά κριτήρια και είναι αόριστης χρονικής διάρκειας.
Χρειάζεται να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η διάκριση µεταξύ µέτρων
γενικού χαρακτήρα και κρατικών ενισχύσεων είναι συχνά δύσκολη στην πράξη.
Παραδείγµατα οικονοµικών µέτρων γενικού χαρακτήρα
- οι γενικές φορολογικές ρυθµίσεις
- οι φορολογικές διατάξεις για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
φόρων
- οι λογιστικής φύσης ρυθµίσεις
- κατά κανόνα, τα συστήµατα τιµολόγησης (διαφόρων υπηρεσιών, όπως π.χ.
ύδρευσης, φυσικού αερίου)
Παραδείγµατα προνοµιακής µεταχείρισης ορισµένων επιχειρήσεων/κλάδων παραγωγής
- τα µέτρα που αφορούν συγκεριµένους κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας
(π.χ. υφαντουργία) κατά κανόνα συνιστούν κρατικές ενισχύσεις
- τα µέτρα που αφορούν επιχειρήσεις συγκεκριµένου µεγέθους ή νοµικής µορφής, λ.χ.
φορολογικές ελαφρύνσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή τους συνεταιρισµούς
- τα µέτρα που αφορούν συγκεκριµένα τµήµατα της επικράτειας ενός κράτους (είναι
οι λεγόµενες περιφερειακές ενισχύσεις)
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- τα ειδικά φορολογικά µέτρα, που παρεκκλίνουν από το ισχύον γενικό καθεστώς,
υπέρ συγκεκριµένων επιχειρήσεων
- προσοχή απαιτείται στα µέτρα γενικού κατ’αρχήν χαρακτήρα, των οποίων όµως η
τελική εφαρµογή εξαρτάται από την διακριτική ευχέρεια της δηµόσιας αρχής: εάν η
τελευταία επιλέξει να ευνοήσει συγκεκριµένες επιχειρήσεις περισσότερο από άλλες,
τότε έχουµε κρατική ενίσχυση (π.χ. προθεσµία για την επιστροφή δανείων του
∆ηµοσίου ή διευκολύνσεις πληρωµής των κοινωνικών εισφορών).

#

Ποιες θεωρούνται όµως «επιχειρήσεις», η προνοµιακή µεταχείριση των
οποίων θέτει θέµα κρατικών ενισχύσεων;

Η έννοια της επιχείρησης από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων (στο πλαίσιο του
άρθρου 87 παρ. 1) βασίζεται περισσότερο σε µία οικονοµική ή λειτουργική παρά σε
αυστηρά νοµική προσέγγιση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι εάν ο εν λόγω
φορέας/οντότητα ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νοµικό
καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηµατοδότησής του, καθώς και
ανεξάρτητα από τον φορέα που την ασκεί.
Έτσι, ο ίδιος φορέας (π.χ. φιλανθρωπικά ιδρύµατα, θρησκευτικές οργανώσεις,
επαγγελµατικές οργανώσεις/συνδικάτα) µπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση, όταν ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα, και να µην θεωρηθεί επιχείρηση, όταν δεν ασκεί
οικονοµική δραστηριότητα. Η έννοια της επιχείρησης είναι, συνεπώς, ευρύτατη και
καλύπτει την οποιασδήποτε µορφή άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ.
κινηµατογραφική βιοµηχανία, οµάδες επαγγελµατικού ποδοσφαίρου).

#

Μπορεί να θεωρηθεί υπό την έννοια αυτή «επιχείρηση»-αποδέκτης κρατικής
ενίσχυσης και ένας δηµόσιος φορέας;

Ναι, υπό προϋποθέσεις: ακόµη και οι φορείς του ∆ηµοσίου, όταν ασκούν
οικονοµική δραστηριότητα βιοµηχανικού ή εµπορικού χαρακτήρα που συνίσταται
στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στην αγορά, υπάγονται στους κανόνες των
κρατικών ενισχύσεων. Η οικονοµική δραστηριότητα του κράτους µπορεί να ασκηθεί
είτε άµεσα από ένα όργανο της δηµόσιας διοίκησης είτε έµµεσα από µία χωριστή
οντότητα/φορέα την οποία το κράτος επηρεάζει καθοριστικά (βλ. σχετικά και Οδηγία
80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών
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µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 195 της 29.7.1980), όπως
τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 85/413/ΕΟΚ και 93/84/ΕΟΚ).
Ωστόσο, δεν εφαρµόζονται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, εάν η
δραστηριότητα του δηµόσιου φορέα:
α) ασκείται υπό µορφή δηµόσιας εξουσίας, έτσι ώστε ο φορέας να λειτουργεί υπό την
ιδιότητα της δηµόσιας αρχής (όπως π.χ. συµβαίνει µε τους τοµείς της ασφάλειας, της
δικαιοσύνης ή της διπλωµατίας/εξωτερικών σχέσεων) ή
β) δεν είναι οικονοµική δραστηριότητα, αλλά παρέχεται για το δηµόσιο συµφέρον και
δεν έχει εµπορικό (κερδοσκοπικό) χαρακτήρα (π.χ. η δηµόσια υπηρεσία της
κοινωνικής ασφάλισης).
Για να διαπιστωθεί εάν µία δραστηριότητα είναι ή όχι οικονοµική, πρέπει να
εξετασθεί, εκτός από το αντικείµενο της δραστηριότητας και τους κανόνες που
εφαρµόζονται σχετικά, και το εάν ο φορέας έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το ύψος
της αντιπαροχής για τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες, καθώς και κατά πόσον
έχει κερδοσκοπικό στόχο ή λειτουργεί βάσει της αρχής της εθνικής αλληλεγγύης. Στο
πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πιθανότητα νόθευσης του ανταγωνισµού.
Ειδική περίπτωση αποτελούν οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος του
άρθρου 86 παρ. 2 της Συνθήκης, οι οποίες έχουν οικονοµικό χαρακτήρα και δεν
αποτελούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας. Εκτελούν αποστολή κοινής ωφέλειας και
γι’αυτό τα κράτη µέλη τους επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας (π.χ. ταχυδροµεία, τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, ενέργεια κλπ.). Οι
δραστηριότητες αυτές εµπίπτουν κατ’αρχήν στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων, αλλά τελικά µπορεί να θεωρηθούν συµβιβάσιµες κρατικές
ενισχύσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 86 παρ. 2. Οι
περιπτώσεις του 86 παρ. 2 πρέπει να κοινοποιούνται προηγουµένως στην Επιτροπή, η
οποία και θα αποφασίσει για τη συµβατότητά τους.

!

Τι αποτελεί οικονοµικό πλεονέκτηµα;
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Η ενίσχυση προσφέρει σ’αυτόν που την λαµβάνει - τον δικαιούχο της - ένα
οικονοµικό όφελος, το οποίο του δίδεται είτε δωρεάν είτε σε τιµή κατώτερη της
αγοραίας.
Το οικονοµικό αυτό όφελος έχει την έννοια ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, το
πλεονέκτηµα που παρέχεται θα εβάρυνε τον προϋπολογισµό του δικαιούχου, ενώ
τώρα συνεπάγεται την ελάφρυνση του κόστους του.
Τονίζεται ότι ο χαρακτηρισµός ενός µέτρου ως παρέχοντος οικονοµικό όφελος πρέπει
να λαµβάνει υπόψη την αρχή του ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος ενεργεί υπό συνθήκες
ελεύθερης αγοράς. ΄Ετσι είναι ανάγκη να εξετάζεται κάθε φορά, εάν ένας ιδιώτης θα
προέβαινε στην υλοποίηση των ίδιων ενεργειών, που αποτελούν το περιεχόµενο
της ενίσχυσης.
Παραδείγµατα:
- Εφόσον κρίνεται λ.χ. ότι µία ιδιωτική τράπεζα θα χορηγούσε δάνειο στην
συγκεκριµένη επιχείρηση και µε το ίδιο επιτόκιο, µε το οποίο την χρηµατοδοτεί το
κράτος, τότε δεν πρόκειται για κρατική ενίσχυση.
- Αντίστοιχα, εάν ένας ενδιαφερόµενος ιδιώτης αγόραζε µετοχές της συγκεκριµένης
εταιρίας, επειδή θα προσδοκούσε κέρδη, η συµµετοχή του κράτους στο κεφάλαιο της
εταιρίας αυτής µε όρους απολύτως όµοιους προς εκείνους της συµµετοχής του ιδιώτη
δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.
- Εάν, αντιθέτως, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας επενδυτής του ιδιωτικού τοµέα δεν θα
ενεργούσε όπως το οικείο κράτος, τότε υφίσταται κατ’αρχήν ζήτηµα κρατικής
ενίσχυσης και επιβάλλεται το µέτρο αυτό να υπαχθεί στο άρθρο 87 παρ.1.

Το οικονοµικό πλεονέκτηµα µπορεί, περαιτέρω, να έχει οποιαδήποτε µορφή και όχι
απαραίτητα τη µορφή άµεσης δαπάνης, όπως είναι η καταβολή χρηµάτων ή ένα
ευνοϊκό δάνειο, αλλά και τη µορφή απώλειας κρατικών εσόδων (π.χ. φορολογική
απαλλαγή). Αρκεί να µπορεί να αποτιµηθεί σε χρηµατική αξία, ώστε να
διαπιστώνεται το οικονοµικό όφελος που λαµβάνει ο δικαιούχος.
Οικονοµικό πλεονέκτηµα συνιστούν ενδεικτικά και:
•

οι κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις

•

οι κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων

•

οι κρατικές εισφορές ή συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων
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•

οι ιδιωτικοποιήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

•

η διαγραφή ή η ταχεία απόσβεση χρεών

•

η πώληση ή εκµίσθωση δηµόσιας έκτασης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις µε
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

•

η πώληση ή εκµίσθωση προς το δηµόσιο ιδιωτικής έκτασης σε τιµή
υψηλότερη της αγοραίας

•

το ευνοϊκό κοστολόγιο παροχής ειδών ή υπηρεσιών από κρατικό φορέα

•

η δωρεάν διαφήµιση σε κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς

Συµπέρασµα: ∆εδοµένου ότι η σύγχρονη πολυµορφία των συναλλαγών εφευρίσκει
συνεχώς νέους τρόπους παροχής ενισχύσεων, θα πρέπει να επιδεικνύετε ιδιαίτερη
προσοχή, για να µην οδηγηθείτε στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι ένα µέτρο δεν
συνιστά οικονοµικό πλεονέκτηµα, µόνον και µόνον επειδή η µορφή µε την οποία
χορηγείται δεν έχει µέχρι πρότινος χρησιµοποιηθεί.

!

Πότε υπάρχει κρατική χρηµατοδότηση;

Το χορηγούµενο οικονοµικό πλεονέκτηµα πρέπει να καλύπτεται, άµεσα ή έµµεσα,
από κρατικούς πόρους.
∆ιευκρινίζεται ότι ως κρατικοί πόροι λογίζονται όλοι οι δηµόσιοι πόροι, µε τους
οποίους εξοµοιώνονται και όσοι προέρχονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της
Κοινότητας και τους διαχειρίζεται το κράτος. Η επιβάρυνση του προϋπολογισµού
µπορεί να συνίσταται είτε σε κρατική δαπάνη είτε σε απώλεια κρατικών εσόδων.
Η έννοια της ενίσχυσης περιλαµβάνει τα πλεονεκτήµατα που χορηγούνται τόσο
απευθείας από το κράτος, όσο και από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς τους
οποίους έχει ορίσει ή ιδρύσει το κράτος (από φορείς που δεν ανήκουν κατ’
ακριβολογία στην κρατική µηχανή).
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Αυτό που έχει σηµασία είναι να διαβλέψετε εάν το κράτος φέρει την ευθύνη της
ενίσχυσης, επειδή ελέγχει π.χ. τον φορέα που χορηγεί την ενίσχυση και
υπαγορεύει την συµπεριφορά του.

!

Πότε υπάρχει πιθανή νόθευση του ανταγωνισµού και διατάραξη του
ενδοκοινοτικού εµπορίου;

Η νόθευση του ανταγωνισµού και η διατάραξη του ενδοκοινοτικού εµπορίου
αποτελούν δύο διαφορετικά κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα, για να
στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Αναλύονται, ωστόσο, από κοινού,
επειδή είναι τόσο στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους, ώστε τις περισσότερες φορές η
ύπαρξη του ενός συνεπάγεται και την ύπαρξη του άλλου.
Τονίζεται ότι αµφότερα αφορούν την κοινοτική αγορά και όχι τις εθνικές αγορές.
Συνήθως, πάντως, η όποια διαταραχή σε µια εθνική αγορά επηρεάζει ανάλογα και την
κοινή αγορά.
Ερµηνεύονται πάντα διασταλτικά. Αυτό σηµαίνει ότι αρκεί και η περιορισµένη
νόθευση του ανταγωνισµού ή διατάραξη του ενδοκοινοτικού εµπορίου, καθώς και η
απλή απειλή νόθευσης. Ακόµη λοιπόν και αν το ποσό της ενίσχυσης είναι µικρό ή αν
είναι εµφανές ότι η επιχείρηση θα είχε προβεί στη σχετική επένδυση ανεξάρτητα από
την χορήγηση της ενίσχυσης, µπορεί να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισµού.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόθευση του ανταγωνισµού ή η διατάραξη των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών είναι προφανής: το οικονοµικό πλεονέκτηµα που
αποκτά µία επιχείρηση, χωρίς να καταβάλει αντίτιµο, από τη φύση του ευνοεί την
θέση της επιχείρησης στην κοινή αγορά, επηρεάζει τον ανταγωνισµό στον
συγκεκριµένο κλάδο και της προσφέρει ένα προβάδισµα στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές. Κατά κανόνα λοιπόν τα κριτήρια αυτά εύκολα αποδεικνύονται ότι
υπάρχουν, χωρίς µάλιστα να απαιτείται να έχουν πράγµατι επέλθει οι συνέπειες
αυτές.
Συνήθως προηγείται κάποιου είδους οικονοµική ανάλυση, για να προσδιοριστεί η
επίδραση της χορηγούµενης ενίσχυσης στον ανταγωνισµό και στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές. ΄Ετσι, εξετάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριµένο κλάδο
πριν και µετά την χορήγηση της ενίσχυσης.
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Υπάρχει επίδραση στον ανταγωνισµό και στο ενδοκοινοτικό εµπόριο
- κατά τεκµήριο, σε όλους τους τοµείς όπου εκτελούνται διασυνοριακές συναλλαγές,
καθώς και όταν υπάρχει οξύς ανταγωνισµός και δη διεθνής
- ακόµη και όταν η ενισχυόµενη επιχείρηση δεν ασχολείται καθόλου µε εξαγωγές,
εφόσον η ενίσχυση της επιτρέπει να διατηρήσει µερίδιο της εθνικής αγοράς, το οποίο
σε διαφορετική περίπτωση θα µπορούσαν να διεκδικήσουν και να καταλάβουν
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις από άλλα κράτη µέλη
- ακόµη και όταν µία επιχείρηση εξάγει αποκλειστικά σε τρίτες χώρες (εκτός
Κοινότητας).

Λίγες, αντίθετα, είναι οι περιπτώσεις όπου δεν νοθεύεται ο ανταγωνισµός ή δεν
επηρεάζονται οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Παραδείγµατα:
- η περίπτωση των έργων υποδοµής (δρόµοι, σιδηρόδροµοι, κλπ.), επειδή
αποσκοπούν στο δηµόσιο συµφέρον και ωφελούν όλους τους καταναλωτές
αδιακρίτως
- οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis ενισχύσεις), λόγω της ασήµαντης
οικονοµικής τους αξίας (υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, βλ. Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Γ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

οι κρατικές ενισχύσεις δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά και τα κράτη µέλη
δεν επιτρέπεται κατ’αρχήν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις

•

η γενική αρχή για το ασυµβίβαστο των κρατικών ενισχύσεων δεν αφορά όλα τα
οικονοµικά πλεονεκτήµατα που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, αλλά µόνον όσα
πληρούν τα τέσσερα στοιχεία της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης

•

η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι ευρύτατη

•

ένα εθνικό µέτρο είναι κρατική ενίσχυση, όταν παρέχει σε µία συγκεκριµένη
επιχείρηση ή κατηγορία επιχειρήσεων ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα, το κόστος
του οποίου καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό και το οποίο έχει ως
πιθανό αποτέλεσµα την νόθευση του ανταγωνισµού εντός της Κοινότητας και την
διατάραξη των ενδοκοινοτικών συναλλαγών
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•

µία κρατική ενίσχυση µπορεί να λάβει, εκτός από τη µορφή της επιδότησης ή της
επιχορήγησης, και οποιαδήποτε άλλη µορφή που έχει ως αποτέλεσµα να µειώνει
τις επιβαρύνσεις για την ωφελούµενη επιχείρηση

Β. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση των κρατικών ενισχύσεων
Η γενική αρχή, που διατυπώθηκε παραπάνω για το ασυµβίβαστο των κρατικών
ενισχύσεων µε την κοινή αγορά, ούτε απόλυτη είναι ούτε άνευ όρων.
Η ίδια η Συνθήκη καθιερώνει εξαιρέσεις από την αρχή του ασυµβιβάστου.
Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι εξαιρέσεις αυτές, τότε µπορεί
ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα που θεωρείται κρατική ενίσχυση να κριθεί ότι
συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και να επιτραπεί η χορήγησή του.

!

Ποιος επιτρέπει την κατ’εξαίρεση χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ;

΄Ολες οι εξαιρέσεις, σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η
χορήγηση ενισχύσεων, ούτε λειτουργούν αυτόµατα ούτε ενεργοποιούνται µε την
µονοµερή δράση των εθνικών φορέων.
Η µόνη αρµόδια να εγκρίνει την κατ’εξαίρεση χορήγηση ενισχύσεων είναι η
Επιτροπή, η οποία ελέγχει όλες τις ενισχύσεις από την άποψη της συµβατότητάς τους.
Όλες οι ενισχύσεις χορηγούνται µόνο µετά από απόφαση της Επιτροπής που τις
κρίνει συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά. ∆ηλαδή δεν υπάρχει ενίσχυση η οποία να
µπορεί να τύχει εξαίρεσης χωρίς να την εξετάσει η Επιτροπή.
Για τον λόγο αυτόν, ως αρµόδιοι φορείς, οφείλετε, πριν χορηγήσετε µία ενίσχυση, να
την κοινοποιήσετε στην Επιτροπή και να περιµένετε την απόφασή της.
Απαγορεύεται να χορηγήσετε κρατική ενίσχυση, πριν την εξετάσει η Επιτροπή
και πριν εγκρίνει επισήµως και γραπτώς την χορήγησή της.
Η Επιτροπή, για να αποφανθεί εάν και πότε µία ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη µε την
κοινή αγορά και επιτρέπεται η κατ’εξαίρεση χορήγησή της, θα πρέπει προηγουµένως
να αποφασίσει εάν το συγκεκριµένο πλεονέκτηµα αποτελεί ή όχι κρατική ενίσχυση.
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Εξετάζει, δηλαδή, εάν συγκεντρώνει ή όχι τα τέσσερα στοιχεία της έννοιας της
ενίσχυσης, όπως αναπτύχθηκαν παραπάνω.
Τονίζεται λοιπόν ότι, σε περίπτωση που έχετε αµφιβολίες εάν ένα µέτρο αποτελεί
ή όχι κρατική ενίσχυση, πρέπει οπωσδήποτε να το κοινοποιείτε στην Επιτροπή.
Γιατί, εάν δεν κοινοποιήσετε και η Επιτροπή καταλήξει ενδεχοµένως σε διαφορετικό
συµπέρασµα

(ότι

δηλαδή

υφίσταται

κρατική

ενίσχυση),

το

µέτρο

αυτό

χαρακτηρίζεται ως τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση (επειδή δεν κοινοποιήθηκε ως
όφειλε) και υπόκειται σε αυστηρότερη διαδικασία και χρονοδιαγράµµατα, όταν η
Επιτροπή

ελέγχει

τη

συµβατότητά

του

(βλ.

και

παραπάνω

Εισαγωγικές

Επισηµάνσεις).
Η διαδικασία και η έκταση του ελέγχου που ασκεί η Επιτροπή σε κάθε ενίσχυση
διαφέρει κατά περίπτωση (για τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου των νέων
ενισχύσεων βλ. παρακάτω Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο Β).

!

Ποιες ενισχύσεις εξαιρούνται από την αρχή του ασυµβιβάστου και
επιτρέπεται η χορήγησή τους από την Επιτροπή;

Ο κατάλογος των εξαιρέσεων από την αρχή του ασυµβιβάστου είναι εξαντλητικός,
ρητός και συγκεκριµένος. Για τον λόγο αυτόν οι εξαιρέσεις ερµηνεύονται
συσταλτικά, δηλαδή δεν επιτρέπεται η χορήγηση άλλων ενισχύσεων εκτός από
εκείνες που προβλέπει η Συνθήκη και τα άλλα σχετικά κοινοτικά κείµενα.
Οι ενισχύσεις που εµπίτουν στις εξαιρέσεις από την αρχή του ασυµβιβάστου
διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
•

τις ενισχύσεις που είναι συµβατές µε την κοινή αγορά και

•

τις ενισχύσεις που κρίνονται από την Επιτροπή ως συµβατές µε την κοινή
αγορά

!

Ποιες είναι οι ενισχύσεις που είναι συµβατές µε την κοινή αγορά;

Πρόκειται για τις ενισχύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 87 παρ. 2 της
Συνθήκης. Χαρακτηρίζονται αυτοδίκαιες εξαιρέσεις, επειδή θεωρείται ότι εκ του
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νόµου συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, εάν πληρούν ορισµένα αντικειµενικά
κριτήρια.
Αυτό δεν σηµαίνει, ωστόσο, ότι τα κράτη µέλη µπορούν να τις χορηγήσουν, χωρίς
προηγουµένως να τις έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή για έγκριση. Υπόκεινται και
αυτές στον προληπτικό έλεγχο της Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει, εάν µία
ενίσχυση εµπίπτει σε µία από τις παρακάτω δύο υποκατηγορίες. Απλώς η διακριτική
ευχέρεια της Επιτροπής είναι περιορισµένη στην περίπτωση αυτή: από τη στιγµή που
θεωρήσει ότι εµπίπτει σε µία από τις δύο υποκατηγορίες, είναι υποχρεωµένη να
αποφανθεί ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και µπορεί
να επιτραπεί.
Οι ενισχύσεις αυτές είναι περιορισµένες και καλύπτουν τις εξής δύο υποκατηγορίες:
1) τις ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς µεµονωµένους καταναλωτές, υπό
τον όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων.
∆ιευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της κατηγορίας αυτής έχει στην πράξη
επεκταθεί και καλύπτει όχι µόνον την παροχή προϊόντων αλλά και υπηρεσιών.
Το ιδιαίτερο στοιχείο αυτών των ενισχύσεων είναι ο κοινωνικός τους χαρακτήρας,
ο οποίος θεωρείται ότι συντρέχει, όταν οι αποδέκτες της ενίσχυσης είναι
συγκεκριµένες και συνήθως ασθενείς κοινωνικές οµάδες, που χρειάζονται
κάποιου είδους οικονοµική στήριξη (π.χ. παιδιά, ανήλικοι, άτοµα που κατοικούν
σε υποβαθµισµένες περιοχές).
Μόνος περιορισµός είναι η ενίσχυση να µην δηµιουργεί διακρίσεις ως προς την
προέλευση του προϊόντος, γιατί τότε θεωρείται ότι ευνοεί τους παραγωγούς του
προϊόντος που είναι κατά κανόνα οι εγχώριες επιχειρήσεις και, εποµένως, η
ενίσχυση χάνει τον αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα της.
Εδώ υπάγονται οι ενισχύσεις που παρέχονται σε ορισµένες κατηγορίες επιβατών
µε τη µορφή του µειωµένου εισιτηρίου ή οι φοροαπαλλαγές υπέρ των αγοραστών
οχηµάτων µε καταλυτική εξάτµιση χωρίς να έχει σηµασία η µάρκα του
αυτοκινήτου.
2) τις ενισχύσεις για την επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή
άλλα έκτακτα γεγονότα
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Η κατηγορία αυτή χρησιµοποιείται συχνά από τις εθνικές αρχές, προκειµένου να
αντισταθµίσουν την απώλεια εισοδηµάτων των αγροτών, όταν καταστρέφεται η
εσοδεία τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (π.χ. πληµµύρες,
χιονοστιβάδες) ή άλλων φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισµοί) ή γενικότερων
έκτακτων καταστάσεων (π.χ. πόλεµος, πυρηνικό ατύχηµα, κρίση των «τρελών
αγελάδων» στην Αγγλία). Τέτοιες ενισχύσεις χορήγησε επίσης η γαλλική
κυβέρνηση σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, προκειµένου να αντιµετωπίσουν
τις ζηµίες τις οποίες προκάλεσε η επέκταση της πετρελαιοκηλίδας από το ναυάγιο
του πετρελαιοφόρου Erika.

Σε µια τρίτη υποκατηγορία εµπίπτουν οι ενισχύσεις προς την οικονοµία ορισµένων περιοχών της
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας οι οποίες θίγονται από την διαίρεση της Γερµανίας.
Οι ενισχύσεις αυτές δεν ενδιαφέρουν, όπως είναι προφανές, τις αρµόδιες ελληνικές αρχές.

!

Ποιες είναι οι ενισχύσεις που κρίνονται από την Επιτροπή ως συµβατές µε
την κοινή αγορά;

Η κατηγορία αυτή περιγράφεται στο άρθρο 87 παρ. 3, στοιχεία (α) έως (ε), της
Συνθήκης. Πρόκειται για τις λεγόµενες δυνητικές εξαιρέσεις, µε την έννοια ότι η
Επιτροπή διαθέτει διακριτική ευχέρεια ευρύτερη απ’ ό,τι στην περίπτωση των
αυτοδίκαιων εξαιρέσεων, τόσο για να υπαγάγει µία ενίσχυση σ’αυτή την κατηγορία
όσο και για να αποφασίσει ad hoc εάν η συγκεκριµένη ενίσχυση συµβιβάζεται µε την
κοινή αγορά.
Η Επιτροπή αξιολογεί την αναγκαιότητα για την χορήγηση µίας ενίσχυσης σε κάθε
περίπτωση ad hoc και όχι γενικά και αφηρηµένα. Κατά την Επιτροπή, για να
θεωρηθεί µία ενίσχυση της κατηγορίας αυτής συµβιβάσιµη και να επιτραπεί η
κατ’εξαίρεση χορήγησή της, θα πρέπει:
α) η ενίσχυση να τείνει στην ικανοποίηση του κοινοτικού συµφέροντος. Θα
πρέπει δηλαδή το όφελος για την κοινή αγορά να είναι πιο σηµαντικό από το
κόστος της στρέβλωσης του ανταγωνισµού που προκαλείται, ώστε η ενίσχυση να
µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµη και
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β) η ενίσχυση να ανταποκρίνεται στις αρχές της αποτελεσµατικότητας και της
αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι το ύψος και η χρονική διάρκεια της θα
πρέπει να περιορίζονται στον απολύτως απαραίτητο βαθµό.
Οι ενισχύσεις του άρθρου 87 παρ. 3 συστηµατοποιούνται σε δύο βασικές
υποκατηγορίες ανάλογα µε τη σηµασία τους. Στην πρώτη υποκατηγορία εντάσσονται
οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τα στοιχεία (α) και (γ) του άρθρου 87 παρ. 3, οι
οποίες αποτελούν και τον µεγάλο όγκο των χορηγούµενων ενισχύσεων. Στην δεύτερη
υποκατηγορία υπάγονται οι µικρότερης σηµασίας εξαιρέσεις που εφαρµόζονται
σπανιότερα και στην πράξη (στοιχεία (β), (δ) και (ε) του άρθρου 87).

#

Πρώτη υποκατηγορία – οµαδοποιεί ως εξής τις εξαιρέσεις του άρθρου 87 παρ. 3
στοιχεία (α) και (γ):

•

Περιφερειακές ενισχύσεις, που επιδιώκουν να µειώσουν τις περιφερειακές
ανισότητες µέσα στην Κοινότητα και να προωθήσουν την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή της, ευνοώντας τις περιοχές όπου υπάρχει υποανάπτυξη,
βιοτικό επίπεδο χαµηλότερο από εκείνο άλλων περιοχών είτε του ίδιου κράτους
µέλους είτε της Κοινότητας γενικά, ή σηµαντική ανεργία. Αποτελούν µακράν την
µεγαλύτερη κατηγορία ενισχύσεων.
∆ιακρίνονται στις:
α) περιφερειακές ενισχύσεις του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α), που στοχεύουν
στην ανάπτυξη των «περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως
χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση». Πρόκειται για
ενισχύσεις που δίδονται στις λεγόµενες «µειονεκτούσες περιφέρειες» της
Κοινότητας, όπου το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι
κατώτερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου.
β) περιφερειακές ενισχύσεις του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (γ), που στοχεύουν
«στην ανάπτυξη ορισµένων ... οικονοµικών περιοχών». Πρόκειται για
ενισχύσεις που δίδονται σε περιφέρειες που µειονεκτούν σε σύγκριση µε τον
εθνικό µέσον όρο και έχουν ως σηµείο αναφοράς την εθνική περιφερειακή
πολιτική. Στην κατηγορία αυτή µπορούν να ενταχθούν οι πιο καθυστερηµένες
περιφέρειες της χώρας, καθώς και οι αραιοκατοικηµένες περιοχές.
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•

Οριζόντιες ενισχύσεις (άρθρο 87 παρ. 3 (γ)), που αποσκοπούν να προωθήσουν
οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν ειδική σηµασία για την εξέλιξη της
ενιαίας αγοράς. Ο χαρακτήρας των ενισχύσεων αυτών είναι οριζόντιος, µε την
έννοια ότι αφορούν όλους τους τοµείς και όλες τις περιφέρειες (“cross-industry”).
Τέτοιες είναι π.χ. οι ενισχύσεις που δίδονται για την έρευνα και την ανάπτυξη,
την απασχόληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση, την υποστήριξη των
µικροµεσαίων

επιχειρήσεων,

τη

διάσωση

και

ανασυγκρότηση

των

προβληµατικών επιχειρήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
•

Τοµεακές ενισχύσεις (άρθρο 87 παρ. 3 (γ)), που αποσκοπούν να υποστηρίξουν
συγκεκριµένους τοµείς ή κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων κατά τρόπο που
ωφελεί το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον. Συνήθως δεν αφορούν τοµείς παροχής
υπηρεσιών (µε εξαίρεση τους τοµείς των θαλάσσιων και αεροπορικών
µεταφορών), αλλά τοµείς µεταποίησης που είναι επιρρεπείς σε κρίσεις ή
υπόκεινται σε έντονο ανταγωνισµό ή είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για το σύνολο
της οικονοµίας.
Τοµεακές είναι, αφενός, οι ενισχύσεις για τους επονοµαζόµενους «ευαίσθητους
τοµείς», όπως είναι η ναυπηγική βιοµηχανία, η αυτοκινητοβιοµηχανία, οι
συνθετικές ίνες, ο κλάδος σιδήρου και χάλυβα.
Τοµεακές είναι επίσης και οι ενισχύσεις στη γεωργία και αλιεία, στις θαλάσσιες
και αεροπορικές µεταφορές, καθώς και οι ενισχύσεις που δίδονται στις χερσαίες
και τις συνδυασµένες µεταφορές.

Προσοχή
1)

Οφείλετε να κατατάξετε την κάθε ενίσχυση σε µία κατηγορία ανάλογα µε
τον πρωτεύοντα στόχο της, τόσο για λόγους που σχετίζονται µε τον τρόπο
(έντυπο) κοινοποίησης της ενίσχυσης όσο και για να εφαρµοσθούν οι
αντίστοιχοι κανόνες που θα κρίνουν τη συµβατότητά της. Η Επιτροπή έχει
πάντως τη δυνατότητα να αλλάξει τη νοµική βάση της εξαίρεσης που
επιλέξατε εσείς για µία ενίσχυση, εάν θεωρεί ότι εκείνη είναι
καταλληλότερη.

2)

Για κάθε κατηγορία εξαιρέσεων η Επιτροπή έχει θεσπίσει ειδικούς κανόνες
σχετικά µε τη συµβατότητα και ενίοτε σχετικά µε την κοινοποίηση
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(Κατευθυντήριες Γραµµές, Κοινοτικό Πλαίσιο κλπ.). Κάθε ενίσχυση
πρέπει να υπαχθεί σε µία συγκεκριµένη κατηγορία, ώστε να εφαρµοθεί το
ρυθµιστικό πλαίσιο που ισχύει γι’αυτήν (βλ. παρακάτω Μέρος ΙΙΙ).
3)

Η ίδια ενίσχυση είναι πιθανό να µπορεί να εµπίπτει συγχρόνως και στους
κανόνες για τις περιφερειακές ενισχύσεις (επειδή π.χ. αφορά περιφέρεια
του άρθρου 87 παρ. 3 (α) ή (γ)), και στους κανόνες για τις τοµεακές
ενισχύσεις (εάν απευθύνεται π.χ. στον κλάδο των συνθετικών ινών). Ή
είναι πιθανό η ίδια ενίσχυση να µπορεί να εµπίπτει συγχρόνως και στους
κανόνες οριζόντιων ενισχύσεων (π.χ. της έρευνας και ανάπτυξης) και στους
κανόνες τοµεακών ενισχύσεων (επειδή αφορά π.χ. τον κλάδο της
αυτοκινητοβιοµηχανίας).
Στην περίπτωση αυτήν ο κανόνας είναι ότι υπερισχύει ο τοµεακός
χαρακτήρας της ενίσχυσης. Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµόζονται κατ’αρχήν οι
κανόνες του τοµεακού πλαισίου, για να κριθεί τόσο η συµβατότητα της
ενίσχυσης όσο και η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί (σηµειωτέον ότι τα
κριτήρια για τη συµβατότητα των τοµεακών ενισχύσεων είναι αυστηρότερα
από τα κριτήρια για τη συµβατότητα των οριζόντιων ενισχύσεων,
δεδοµένου ότι οι πρώτες είναι πιθανότερο να προκαλέσουν στρεβλώσεις
στον ανταγωνισµό απ’ό,τι οι δεύτερες).
α) Ως προς τη συµβατότητα: µία ενίσχυση περιφερειακή ή οριζόντια δεν
µπορεί κατ’αρχήν να θεωρηθεί ότι συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, εάν
έχει απαράδεκτες συνέπειες για ένα συγκεκριµένο κλάδο (π.χ. όταν η
ενίσχυση προκαλεί πλεονασµατική παραγωγική δυναµικότητα στον κλάδο
της χαλυβουργίας), παρόλο που µπορεί να είναι απόλυτα συνεπής και
αποδεκτή από περιφερειακή ή οριζόντια άποψη.
β) Ως προς τη διαδικασία: όταν µία ενίσχυση εµπίπτει τόσο στους κανόνες
περιφερειακών ή οριζόντιων ενισχύσεων όσο και στους κανόνες ενός
συγκεκριµένου

τοµέα,

προηγουµένως

στην

κατά

κανόνα

Επιτροπή,

εγκεκριµένου καθεστώτος.
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ακόµη

χρειάζεται
και

αν

να

κοινοποιηθεί

χορηγείται

βάσει

#

∆εύτερη υποκατηγορία – εξαιρέσεις του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχεία (β), (δ), (ε)

•

Σηµαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (άρθρο 87 παρ. 3
στοιχείο (β)): πρόκειται για ενισχύσεις που συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση
ενός σχεδίου, το οποίο πρέπει να είναι σαφές και συγκεκριµένο, να κρίνεται
σηµαντικό από ποιοτική και ποσοτική άποψη και βεβαίως επωφελές για την
εξυπηρέτηση του συνόλου της Κοινότητας.

•

Περίπτωση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους (άρθρο 87
παρ. 3 στοιχείο (β)). Η διαταραχή θα πρέπει να διαπιστώνεται στο σύνολο της
οικονοµίας του κράτους ή τουλάχιστον σε περισσότερους από έναν κλάδους
παραγωγής και να µην αφορά απλώς ορισµένες επιχειρήσεις ή οικονοµικές
δραστηριότητες.
Ως τέτοια ενίσχυση θεωρήθηκε το νοµικό πλαίσιο που υιοθέτησε η Ελλάδα για
την ανασυγκρότηση των προβληµατικών επιχειρήσεων (νόµος 1386/83), για να
ανταποκριθεί στα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας
κατά τη δεκαετία του ‘80.

•

Ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονοµίας (άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο (δ)). Η Επιτροπή διάκειται
ευνοϊκά απέναντι στις ενισχύσεις αυτές, των οποίων ο πολιτιστικός στόχος είναι
προφανής (όπως είναι π.χ. η εξάπλωση µιας γλώσσας ή η διάδοση της
λογοτεχνίας σε µια συγκεκριµένη γλώσσα). Εδώ εντάσσονται επίσης οι
ενισχύσεις για την έκδοση βιβλίων, την παραγωγή ταινιών (όπως π.χ. οι
ενισχύσεις που χορηγεί η ελληνική κυβέρνηση στην ελληνική κινηµατογραφική
βιοµηχανία για την παραγωγή ελληνικών ταινιών) κλπ.
Θα πρέπει βέβαια οι ενισχύσεις αυτές να συµβάλλουν στο κοινό (κοινοτικό)
συµφέρον και να µην ενισχύουν τάσεις καταµερισµού των αγορών στην Ευρώπη.

•

Άλλες κατηγορίες ενισχύσεων (άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο (ε)), που καθορίζει το
Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επί τη βάσει απαιτήσεων οικονοµικού
και κοινωνικού χαρακτήρα. Παρόλο που για έγκριση ενισχύσεων σε
συγκεκριµένους δικαιούχους το Συµβούλιο θα έπρεπε να χρησιµοποιεί µάλλον τη
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δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 88 παρ. 2 εδάφιο γ΄, στην πράξη προτίµησε
ορισµένες φορές το άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο (ε).
Στην κατηγορία αυτήν υπάγονται ενισχύσεις που ενέκρινε το Συµβούλιο για
ναυπηγεία.

!

Άλλες περιπτώσεις εξαιρέσεων από το ασυµβίβαστο των κρατικών
ενισχύσεων

Ορισµένες ενισχύσεις µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά
βάσει άλλων διατάξεων της Συνθήκης και είναι οι παρακάτω:
•

Ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε την
διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος (άρθρο 86 παρ. 2).
Σηµειωτέον ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν αναφέρονται στο κεφάλαιο της Συνθήκης
περί κρατικών ενισχύσεων, αλλά στο αντίστοιχο περί ανταγωνισµού και αφορούν
όλες τις γνωστές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος, όπως ταχυδροµεία,
τηλεπικοινωνίες, µεταφορές, ενέργεια κλπ. (βλ. παραπάνω Μέρος Ι, Κεφάλαιο Α).
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τα κράτη µέλη υποστηρίζουν
συνήθως οικονοµικά και χορηγούν διαφόρων ειδών πλεονεκτήµατα στις
επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Αυτό συµβαίνει γιατί η
παροχή των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος αποβαίνει κατά κανόνα ζηµιογόνα
για τις επιχειρήσεις. Επειδή, όµως, τα εν λόγω πλεονεκτήµατα είναι πιθανό να
αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, υπόκεινται και αυτά κατ’αρχήν στην αρχή του
ασυµβιβάστου. Ωστόσο, είναι δυνατόν να θεωρηθούν κατ’εξαίρεση συµβιβάσιµες
ενισχύσεις χάριν της εξυπηρέτησης του γενικού συµφέροντος, οπότε και θα κριθεί
ότι το συγκεκριµένο οικονοµικό πλεονέκτηµα επιτρέπεται να χορηγηθεί.
Κατά την νοµολογία των κοινοτικών οργάνων, εάν το χορηγούµενο πλεονέκτηµα
α) δεν ξεπερνά το κόστος το οποίο καταβάλλει η επιχείρηση για να ανταποκριθεί
στην ιδιαίτερη αποστολή που της έχει ανατεθεί και β) κρίνεται απαραίτητο για να
µπορέσει η επιχείρηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας που
υπέχει, τότε δεν αποτελεί απαγορευµένη ενίσχυση και καλώς χορηγείται.
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•

Περιπτώσεις µέτρων που λαµβάνονται κατά κανόνα σε επίπεδο κυβερνητικής
πολιτικής και δεν απασχολούν τους φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις:

α) Η περίπτωση κατά την οποία, όταν δικαιολογείται από εξαιρετικές περιστάσεις
ως προς έναν συγκεκριµένο τοµέα ή την οικονοµία της χώρας γενικότερα, το
Συµβούλιο εγκρίνει ως συµβιβάσιµη µια ενίσχυση κατά παρέκκλιση των άρθρων 87
και 89, µετά από αίτηση του κράτους µέλους (άρθρο 88 παρ. 2),
β) Οι περιπτώσεις δυσχερειών ή σοβαρής απειλής δυσχερειών στο ισοζύγιο
πληρωµών (άρθρο 119), καθώς και αιφνίδιας κρίσης του ισοζυγίου πληρωµών
ενός κράτους µέλους (άρθρο 120), κατά τις οποίες επιτρέπεται στο κράτος αυτό να
λάβει αναγκαία µέτρα διασφάλισης µετά από συννενόηση µε την Επιτροπή. Τα µέτρα
αυτά είναι τότε δυνατόν να συµπεριλαµβάνουν και κρατικές ενισχύσεις και
γ) Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε την παραγωγή και το εµπόριο
όπλων και πολεµικού υλικού για την προστασία της ασφάλειας της χώρας (άρθρο
296). Σύµφωνα µε την Επιτροπή, στην περίπτωση αυτή µπορεί το κράτος να
επιχορηγήσει την πολεµική βιοµηχανία του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 87 και 88,
ιδίως σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης.

!

Τι συµβαίνει µε τις ενισχύσεις στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και
των µεταφορών;

Για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας ισχύουν
ειδικοί κανόνες που απορρέουν από την κοινή οργάνωση αγορών, όπως προβλέπεται
από τα άρθρα 32-38 της Συνθήκης (βλ. ιδίως άρθρο 36). Μόνον εν µέρει
εφαρµόζονται οι γενικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 87-89.
Αρµόδιες για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς αυτούς είναι αντίστοιχα οι Γενικές
∆ιευθύνσεις Γεωργίας και Αλιείας της Επιτροπής.
Ο τοµέας των µεταφορών (αρµόδια η Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας & Μεταφορών
της Επιτροπής) διακρίνεται από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων σε δύο
κατηγορίες:
α) στις χερσαίες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές), για
τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων, επειδή αποτελούν
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αντικείµενο κοινής οργάνωσης αγορών και εφαρµόζεται κυρίως το άρθρο 73, ενώ
µόνον εν µέρει ισχύουν οι γενικοί κανόνες των άρθρων 87-89, και
β) στις θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, οι οποίες υπάγονται στους
γενικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 87-89 της Συνθήκης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

υπάρχουν εξαιρέσεις από την αρχή του ασυµβιβάστου των κρατικών ενισχύσεων

•

οι εξαιρέσεις αυτές είναι ρητές και συγκεκριµένες

•

για να επιτραπεί η χορήγηση µίας ενίσχυσης, πρέπει αυτή να εµπίπτει σε µία από
τις κατηγορίες των εξαιρέσων

•

η Επιτροπή ελέγχει, όταν της κοινοποιηθούν, όλες τις ενισχύσεις προτού αυτές
τεθούν σε ισχύ και αυτή µόνον επιτρέπει την κατ’εξαίρεση χορήγησή τους

•

οι αρχές χορήγησης των ενισχύσεων δεν µπορούν µόνες τους να εφαρµόζουν τις
εξαιρέσεις και να χορηγούν τις ενισχύσεις, χωρίς να περάσουν αυτές από τον
έλεγχο της Επιτροπής

•

εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι µία ενίσχυση εµπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες
των αυτοδίκαιων εξαιρέσεων, οφείλει να αποφανθεί ότι αυτή συµβιβάζεται µε την
κοινή αγορά και να την επιτρέψει

•

εάν µία ενίσχυση εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες των δυνητικών εξαιρέσεων,
η Επιτροπή διαθέτει αρκετά ευρεία διακριτική ευχέρεια για να την θεωρήσει
συµβιβάσιµη

•

για να κριθεί συµβιβάσιµη µία ενίσχυση, σηµασία έχει να ικανοποιεί το κοινοτικό
συµφέρον και να τηρεί τις αρχές της αποτελεσµατικότητας και της
αναλογικότητας

•

για να ζητήσετε να εξαιρεθεί µία ενίσχυση από τον κανόνα του ασυµβιβάστου και
να επιτραπεί τελικά η χορήγησή της, οφείλετε να την κατατάξετε σε µία
κατηγορία εξαίρεσης ανάλογα µε τον πρωτεύοντα στόχο της και να την
κοινοποιήσετε στην Επιτροπή, η οποία και θα εγκρίνει την εξαίρεση.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΠΟΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. Κοινοτικός µηχανισµός ελέγχου
Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή ελέγχει κατά πόσον οι κρατικές ενισχύσεις
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Ο κοινοτικός αυτός µηχανισµός ελέγχου
περιγράφεται σε γενικές γραµµές στο άρθρο 88 της Συνθήκης, ενώ στον Κανονισµό
659/1999 του Συµβουλίου αναλύεται λεπτοµερώς η διαδικασία του ελέγχου και οι
εξουσίες της Επιτροπής ανάλογα µε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 88
1. Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη εξετάζει διαρκώς τα καθεστώτα
ενισχύσεων που υφίστανται στα κράτη αυτά. Τους προτείνει τα κατάλληλα µέτρα που
απαιτεί η προοδευτική ανάπτυξη και η λειτουργία της κοινής αγοράς.
2. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει, αφού τάξει προηγουµένως στους ενδιαφεροµένους
προθεσµία για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, ότι ενίσχυση που χορηγείται από
ένα κράτος ή µε κρατικούς πόρους δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά κατά το άρθρο
87, ότι η ενίσχυση αυτή εφαρµόζεται καταχρηστικώς, αποφασίζει ότι το εν λόγω
κράτος οφείλει να την καταργήσει ή να την τροποποιήσει εντός προθεσµίας που η ίδια
καθορίζει.
Αν το εν λόγω κράτος δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή εντός της ταχθείσης
προθεσµίας, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο κράτος δύναται να
προσφύγει απευθείας στο ∆ικαστήριο, κατά παρέκκλιση των άρθρων 226 και 227.
Κατόπιν αιτήσεως κράτους µέλους, το Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει οµοφώνως
ότι ενίσχυση που έχει θεσπισθεί ή που πρόκειται να θεσπισθεί από το κράτος αυτό
θεωρείται συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 87 ή των προβλεποµένων από το άρθρο 89 κανονισµών, αν εξαιρετικές
περιστάσεις δικαιολογούν µια τέτοια απόφαση. Αν η Επιτροπή έχει κινήσει, ως προς
την ενίσχυση αυτή, τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
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παραγράφου, η αίτηση του ενδιαφεροµένου κράτους προς το Συµβούλιο έχει ως
αποτέλεσµα την αναστολή της σχετικής διαδικασίας µέχρις ότου αποφανθεί το
Συµβούλιο.
Αν το Συµβούλιο δεν αποφανθεί εντός τριών µηνών από την υποβολή της αιτήσεως,
αποφασίζει η Επιτροπή.
3. Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως περί των σχεδίων που αποβλέπουν να
θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε να δύναται να υποβάλει τις
παρατηρήσεις της. Αν κρίνει ότι σχέδιο ενισχύσεως δεν συµβιβάζεται µε την κοινή
αγορά, κατά το άρθρο 87, κινεί αµελλητί τη διαδικασία που προβλέπεται από την
προηγούµενη παράγραφο. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν δύναται να εφαρµόσει
τα σχεδιαζόµενα µέτρα πριν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση.

!

Ποιες είναι οι εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής;

Η Επιτροπή, ως αποκλειστικά αρµόδια να αξιολογεί και να ελέγχει όλες τις κρατικές
ενισχύσεις:
-

ελέγχει προληπτικά κάθε νέα ενίσχυση που της κοινοποιούν τα κράτη µέλη

-

έχει την εξουσία διαρκούς εξέτασης και ελέγχου των υφιστάµενων
καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων

-

παρεµβαίνει

στις

περιπτώσεις

καταχρηστικής

εφαρµογής

µιας

εγκεκριµένης ενίσχυσης, προκειµένου να την καταργήσει ή να την
τροποποιήσει
-

ελέγχει, τέλος, και τις τυπικά παράνοµες ενισχύσεις, είτε αυτεπάγγελτα είτε
κατόπιν καταγγελίας ή πληροφοριών

!

Ποιά είναι τα στάδια που περιλαµβάνει ο έλεγχος της Επιτροπής;

Ο έλεγχος της Επιτροπής περιλαµβάνει δύο στάδια:
-

την προκαταρκτική εξέταση και

-

την επίσηµη διαδικασία έρευνας.
39

Τα δύο αυτά στάδια ελέγχου ισχύουν κατ’αρχήν για όλες τις προαναφερθείσες
περιπτώσεις ενισχύσεων (νέες, υφιστάµενες, καταχρηστικές και παράνοµες).
Ωστόσο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης διαφοροποιείται και ο
τρόπος έναρξης και λήξης (αποφάσεις στις οποίες καταλήγει) του κάθε σταδίου.
Κατά τα άλλα, ανάλογα µε την ενίσχυση διαφοροποιείται η µορφή του ελέγχου, ενώ
ισχύουν διαφορετικές προθεσµίες και συνέπειες/κυρώσεις, όταν δεν τηρείται η
διαδικασία.

!

Κατηγορίες ενισχύσεων βάσει του Κανονισµού 659/1999

Για να προσδιορίσετε σε ποια κατηγορία από αυτές που προβλέπει ο Κανονισµός
659/1999 υπάγεται µία ενίσχυση, παραθέτουµε τους ορισµούς που δίνει ο ίδιος ο
Κανονισµός.
Υφιστάµενες ενισχύσεις
Στην έννοια των υφιστάµενων ενισχύσεων εµπίπτουν όσες ενισχύσεις
α) έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή ή το Συµβούλιο:
πρόκειται για την πιο σηµαντική κατηγορία υφιστάµενων ενισχύσεων, καθώς οι
περισσότερες ενισχύσεις χορηγούνται από τα κράτη µέλη βάσει καθεστώτων που
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή (αποτελούν δηλαδή συγκεκριµένες περιπτώσεις
εφαρµογής των καθεστώτων).
β) προϋπήρχαν της έναρξης ισχύος της Συνθήκης στο οικείο κράτος µέλος:
για την Ελλάδα είναι όλες οι ατοµικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από το
1981 και όλα τα καθεστώτα που βρίσκονταν σε ισχύ το 1981 (θεωρείται µάλλον
σπάνιο να συναντάται σήµερα ενίσχυση η οποία χορηγείται βάσει καθεστώτος που
προϋπήρχε του 1981, λόγω της γενικής υποχρέωσης των εθνικών αρχών να
προσαρµόζουν τα υφιστάµενα καθεστώτα στους εκάστοτε κοινοτικούς κανόνες,
όπως είναι οι Κατευθυντήριες Γραµµές κλπ.)
γ) θεωρείται ότι εγκρίθηκαν σιωπηρά από την Επιτροπή, αφού η τελευταία δεν
αποφάνθηκε επ’αυτών εντός της δίµηνης προθεσµίας:
πρόκειται για περίπτωση που επιχειρεί να καλύψει το κράτος µέλος, ώστε να µην
εµποδίζεται αυτό να χορηγήσει την ενίσχυση από καθυστέρηση της Επιτροπής να
λάβει απόφαση.
δ) έχουν παραγραφεί µετά από πάροδο δέκα ετών από τη χορήγησή τους:
έτσι, µετά την δεκαετή παραγραφή της, µία ενίσχυση δεν µπορεί να ανακτηθεί.
ε) δεν ήταν εξ αρχής αλλά µεταβλήθηκαν σε ενισχύσεις λόγω εξέλιξης της κοινής
αγοράς και χωρίς να έχουν τροποποιηθεί από τα κράτη µέλη:
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αφορά κυρίως τις περιπτώσεις ελευθέρωσης κάποιου τοµέα και αποφεύγει
προβλήµατα σχετικά µε την ανάκτηση της ενίσχυσης.

Νέες ενισχύσεις
Νέες είναι
α) όλες οι ενισχύσεις που δεν είναι υφιστάµενες:
περιλαµβάνει τόσο τα καθεστώτα όσο και τις ατοµικές ενισχύσεις και
β) όσες αποτελούν µεταβολές υφιστάµενων ενισχύσεων:
τέτοια µεταβολή αποτελεί π.χ. η παράταση ισχύος ενός µέτρου που είχε εγκριθεί
για ορισµένη χρονική περίοδο. ∆εν αποτελούν συνήθως µεταβολές οι τεχνικές
αλλαγές, η µείωση της έντασης ή του ποσού της ενίσχυσης.

Τυπικά παράνοµες ενισχύσεις
Τυπικά παράνοµες είναι όσες νέες ενισχύσεις εφαρµόζονται κατά παράβαση του
άρθρου 88 παρ. 3, δηλαδή:
α) οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν, χωρίς να κοινοποιηθούν,
β) οι ενισχύσεις που κοινοποιήθηκαν, αλλά τέθηκαν σε ισχύ πριν τις εγκρίνει η
Επιτροπή, είτε ρητά είτε σιωπηρά (δεν τήρησαν δηλαδή την υποχρέωση αναστολής)
και
γ) οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από το κράτος µέλος, χωρίς αυτό να τηρήσει την
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής (π.χ. χορήγησε µεγαλύτερο ποσό από εκείνο που
εγκρίθηκε)
προσοχή: εάν υπεύθυνος που δεν τήρησε την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής
είναι ο δικαιούχος της ενίσχυσης, και όχι το κράτος, τότε έχουµε καταχρηστική
εφαρµογή της ενίσχυσης (βλ. παρακάτω)

Καταχρηστική εφαρµογή ενίσχυσης
Θεωρείται ότι υπάρχει καταχρηστική εφαρµογή ενίσχυσης, όταν ο δικαιούχος της
ενίσχυσης την εφάρµοσε κατά παράβαση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής (η
οποία µπορεί να είναι είτε απόφαση για µη διατύπωση αντιρρήσεων είτε θετική
απόφαση είτε υπό όρους απόφαση).
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Προσοχή:
•

στην παραπάνω κατηγοριοποίηση (νέες, υφιστάµενες, καταχρηστικές και
παράνοµες

ενισχύσεις)

προβαίνει

ο

Κανονισµός

659/1999,

για

να

διαφοροποιήσει για κάθε περίπτωση την µορφή του ελέγχου, τις προθεσµίες και
τις συνέπειες/κυρώσεις, όταν δεν τηρείται η διαδικασία
•

όµως οι κατηγορίες αυτές δεν είναι στεγανές µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι:
- µία νέα ενίσχυση, όταν εγκριθεί από την Επιτροπή, µετατρέπεται αυτόµατα
σε υφιστάµενη
- µία νέα ενίσχυση που δεν κοινοποιήθηκε ή που κοινοποιήθηκε µεν αλλά
χορηγήθηκε πριν λάβει το «πράσινο φως» της Επιτροπής, αποκτά το
καθεστώς της τυπικά παράνοµης ενίσχυσης
- µία νέα ενίσχυση που χρησιµοποιείται από τον δικαιούχο της κατά
παράβαση της απόφασης της Επιτροπής που την ενέκρινε, θεωρείται
καταχρηστική

!

∆ιάκριση καθεστώτος ενισχύσεων – ατοµικής ενίσχυσης

Τόσο µία υφιστάµενη όσο και µια νέα ενίσχυση µπορούν να επέχουν είτε θέση
καθεστώτος είτε θέση ατοµικής ενίσχυσης.
Η διάκριση µεταξύ καθεστώτος και ατοµικής ενίσχυσης – στην οποία επίσης
προβαίνει ο Κανονισµός 659/1999 – επηρεάζει κυρίως την κοινοποίηση. Στην
περίπτωση καθεστώτος ενισχύσεων κοινοποιείται µόνο το καθεστώς, ενώ κατά
κανόνα δεν κοινοποιούνται οι ενισχύσεις που χορηγούνται κατ’εφαρµογήν του
εγκεκριµένου αυτού καθεστώτος· αντίθετα, οι ατοµικές ενισχύσεις πρέπει πάντα να
κοινοποιούνται (βλ. παρακάτω Κεφάλαιο Β).
Η διάκριση µεταξύ καθεστώτος και ατοµικής ενίσχυσης αποκτά επίσης ιδιαίτερη
σηµασία όσον αφορά τις υφιστάµενες ενισχύσεις, καθώς η διαδικασία του διαρκούς
ελέγχου εφαρµόζεται µόνο στα υφιστάµενα καθεστώτα και όχι στις υφιστάµενες
ατοµικές ενισχύσεις.
Καθεστώς ενισχύσεων
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Καθεστώς ενισχύσεων θεωρείται:
α) κάθε πράξη βάσει της οποίας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω µέτρα εκτέλεσης,
µπορούν να χορηγούνται ατοµικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται
στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρηµένο ή
β) κάθε πράξη βάσει της οποίας µπορεί να χορηγείται ενίσχυση µη συνδεόµενη µε
συγκεκριµένο σχέδιο σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό
διάστηµα ή/και για απροσδιόριστο ποσό.
Παράδειγµα καθεστώτος είναι ο νόµος 2601/1998 για τις «Ενισχύσεις ιδιωτικών
επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας», γνωστός ως
«αναπτυξιακός νόµος». Ο νόµος αυτός παρέχει επενδυτικά κίνητρα σε συγκεκριµένες
οµάδες επιχειρήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται και οριοθετούνται περιοριστικά
στον νόµο ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανά περιοχή και ανά είδος
επένδυσης.
Ατοµική ενίσχυση
Ατοµική θεωρείται η ενίσχυση
α) η οποία δεν χορηγείται µε βάση καθεστώς ενισχύσεων ή
β) η οποία χορηγείται µε βάση καθεστώς ενισχύσεων αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί
(όταν π.χ. υπερβαίνει ένα όριο).
Παράδειγµα ατοµικής ενίσχυσης αποτελεί η επενδυτική ενίσχυση που δίδεται σε
ορισµένη επιχείρηση για συγκεκριµένο σκοπό: π.χ. ενίσχυση στην «Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε.», ύψους 37,98 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην Αττική και στην
Κεντρική Μακεδονία στα πλαίσια του πολυτοµεακού πλαισίου για τις περιφερειακές
ενισχύσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

και για τις τέσσερις κατηγορίες ενισχύσεων ο έλεγχος της συµβατότητάς τους από
την Επιτροπή περιλαµβάνει δύο στάδια (την προκαταρκτική εξέταση και την
επίσηµη διαδικασία έρευνας), αν και µε διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο
έναρξης και λήξης του κάθε σταδίου

•

ανάλογα µε τον χαρακτηρισµό µιας ενίσχυσης ως νέας, παράνοµης, υφιστάµενης
ή καταχρηστικής, ακολουθείται διαφορετική µορφή ελέγχου, ενώ ισχύουν και
διαφορετικές προθεσµίες και συνέπειες/κυρώσεις, όταν δεν τηρείται η διαδικασία
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Β. ∆ιαδικασία ελέγχου των νέων ενισχύσεων

!

Σε τι στοχεύει ο έλεγχος των νέων ενισχύσεων από την Επιτροπή;

Η Επιτροπή ελέγχει εάν οι νέες ενισχύσεις συµβιβάζονται ή όχι µε την κοινή αγορά,
ώστε ανάλογα να τις επιτρέψει ή να τις απαγορεύσει. Η ελεγκτική αρµοδιότητα της
Επιτροπής στο κοινοτικό σύστηµα των κρατικών ενισχύσεων εφαρµόζεται
κατ’εξοχήν στις νέες ενισχύσεις, ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε αρνητική
κατάσταση για τον ενδοκοινοτικό ανταγωνισµό.

!

Βασικός κανόνας: η προηγούµενη κοινοποίηση κάθε νέας ενίσχυσης στην
Επιτροπή

Όπως ήδη προαναφέρθηκε (βλ. Εισαγωγικές Επισηµάνσεις), το κλειδί που θέτει σε
λειτουργία τον κοινοτικό µηχανισµό ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων είναι η
προηγούµενη κοινοποίηση κάθε σχεδίου ενίσχυσης στην Επιτροπή, η οποία είναι
έτσι σε θέση να αποφασίσει για τη συµβατότητά του. Η αρχή αυτή βέβαια του
προληπτικού ελέγχου ισχύει µόνο για τις νέες ενισχύσεις, για τις οποίες και υπέχετε
ορισµένες ιδιαίτερες υποχρεώσεις.
Πρωταρχικός κανόνας είναι ότι θα πρέπει να κοινοποιείτε κάθε σχέδιο ενίσχυσης
στην Επιτροπή.
Οφείλετε να κοινοποιείτε την ενίσχυση πριν υιοθετηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο
(πριν π.χ. ψηφισθεί ο νόµος) που θεσπίζει την ενίσχυση, όσο δηλαδή αυτό
βρίσκεται σε µορφή σχεδίου (π.χ. νοµοσχέδιο).

!

Βασική υποχρέωση: αναστολή εφαρµογής της ενίσχυσης
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Αλλά και µετά την κοινοποίηση, οφείλετε να µην εφαρµόσετε την ενίσχυση µέχρι η
Επιτροπή να την εγκρίνει ή µέχρι να θεωρηθεί ότι την έχει εγκρίνει σιωπηρά
(standstill obligation). Η αναστολή χορήγησης της ενίσχυσης ισχύει, συνεπώς,
καθ’όλη την διάρκεια τόσο της προκαταρκτικής εξέτασης όσο και της επίσηµης
έρευνας (βλ. και παρακάτω στο ίδιο Κεφάλαιο).
Πρέπει να αναµείνετε την απόφαση της Επιτροπής που θα κρίνει την ενίσχυση
συµβιβάσιµη, ακόµη και εάν είστε σίγουροι ότι τελικά θα κριθεί συµβιβάσιµη.
Προσοχή: από την στιγµή που η νέα ενίσχυση εγκριθεί από την Επιτροπή
µετατρέπεται σε υφιστάµενη· πράγµα που σηµαίνει ότι, εάν είναι καθεστώς, τότε θα
θεωρηθούν κατ’αρχήν υφιστάµενες και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του
υφιστάµενου καθεστώτος.

Πότε θεωρείται ότι έχει εφαρµοσθεί µία ενίσχυση
Μία ενίσχυση θεωρείται ότι έχει εφαρµοσθεί, όταν τίθεται σε ισχύ το νοµοθετικό
πλαίσιο (νόµος, υπουργική απόφαση, προεδρικό διάταγµα κλπ.) που επιτρέπει τη
χορήγησή της στον δικαιούχο χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.
Έτσι, µία ενίσχυση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί, ακόµη και αν το ποσό της δεν
καταβλήθηκε στον δικαιούχο.

Θεωρείται ότι έχετε χορηγήσει (παράνοµα) την ενίσχυση, εάν π.χ.
- ψηφίσθηκε νόµος για την θεσµοθέτηση καθεστώτος ενίσχυσης, χωρίς να έχετε
προηγουµένως κοινοποιήσει το σχέδιο του νόµου αυτού στην Επιτροπή ή
- καταβάλατε την ενίσχυση στον δικαιούχο, παρόλο που συµπεριλάβατε ρήτρα
αναθεώρησης για τήρηση των κοινοτικών κανόνων (τέτοιες ρήτρες δεν γίνονται
δεκτές και δεν µπορούν να διορθώσουν τον παράνοµο χαρακτήρα της ενίσχυσης,
γιατί αυτή έχει ήδη παραγάγει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα).
Θεωρείται ότι δεν έχετε χορηγήσει την ενίσχυση και είστε νόµιµοι, εφόσον π.χ.
- στον νόµο, µε τον οποίο χορηγήσατε την ενίσχυση, θέσατε ρήτρα ότι δεν θα
προβείτε σε καταβολές παρά µόνο µετά την έγκριση της ενίσχυσης από την Επιτροπή
(ρήτρα αναστολής).
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Πάντως, συνιστάται πρώτα να εγκρίνει η Επιτροπή την ενίσχυση και στη
συνέχεια να προβείτε στην χορήγησή της, ώστε να µην δηµιουργηθούν
προβλήµατα και ανεπιθύµητες καταστάσεις από τυχόν τροποποιήσεις που θα
χρειαστεί να γίνουν στην ενίσχυση.

∆ιπλή, συνεπώς, η υποχρέωσή σας:
•

αφενός, να κοινοποιήσετε εγκαίρως το σχέδιο ενίσχυσης στην Επιτροπή
και

•

αφετέρου, να µην εφαρµόσετε την σχεδιαζόµενη ενίσχυση µέχρι να την
εγκρίνει η Επιτροπή.

!

Υπάρχουν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης;

Ναι. ∆εν χρειάζεται να γίνει προηγούµενη κοινοποίηση στις εξής περιπτώσεις:
1) Όταν η ενίσχυση χορηγείται κατ’εφαρµογήν εγκεκριµένου καθεστώτος.
Πράγµατι, όταν η Επιτροπή εγκρίνει ένα νέο καθεστώς ενίσχυσης, η έγκριση του
καθεστώτος θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνει και την έγκριση όλων των ενισχύσεων
που χορηγούνται βάσει αυτού, οπότε δεν χρειάζεται αυτοτελής κοινοποίηση των
τελευταίων. Με τον τρόπο αυτόν απαλλάσσονται τα κράτη µέλη από πολλαπλές
κοινοποιήσεις ατοµικών µέτρων ενίσχυσης, ενώ παράλληλα ελαφρύνεται και το έργο
της Επιτροπής.
Εν προκειµένω οφείλετε να επαληθεύετε µόνον τα στοιχεία που ελέγχει και η
Επιτροπή: δηλαδή, εάν η συγκεκριµένη ενίσχυση συνιστά επακριβή περίπτωση
εφαρµογής του εγκεκριµένου καθεστώτος, καθώς και αν τηρεί τους όρους που τυχόν
είχε θέσει στην απόφαση µε την οποία ενέκρινε το καθεστώς.
Π.χ. όταν ένα κράτος κοινοποιεί ένα νέο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων, η
Επιτροπή ζητά από το κράτος να αποδεχθεί ρητά ότι, για κάθε περίπτωση εφαρµογής
του καθεστώτος αυτού, θα τηρήσει όχι µόνο τα γενικά κριτήρια σχετικά µε τις
περιφερειακές ενισχύσεις, αλλά και άλλους αυστηρότερους κανόνες που ισχύουν σε
συγκεκριµένους τοµείς.
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Ωστόσο, κατ’εξαίρεση, πρέπει να γίνει χωριστή κοινοποίηση ορισµένων
ενισχύσεων που χορηγούνται κατ’εφαρµογήν ενός εγκεκριµένου καθεστώτος:
•

εάν το ορίζει η απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνει το καθεστώς ή

•

όταν το προβλέπει το ρυθµιστικό πλαίσιο της ενίσχυσης (βλ. π.χ. Κοινοτικό

Πλαίσιο για τις ενισχύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη όσον αφορά τις περιπτώσεις
που η ενίσχυση υπερβαίνει ένα ποσό· παρακάτω Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΣΤ) ή
•

συνήθως σε όλες τις ενισχύσεις στους «ευαίσθητους τοµείς».

Τότε η Επιτροπή δεν περιορίζεται απλώς να ελέγξει εάν η κοινοποιούµενη ενίσχυση,
η οποία χορηγείται βάσει του εγκεκριµένου καθεστώτος, πληροί τους όρους της
απόφασης που ενέκρινε το καθεστώς, αλλά προβαίνει σε πλήρη και αυτοτελή έλεγχο
της συµβατότητάς της.
2) Όταν πρόκειται για ενισχύσεις που υπάγονται σε «απαλλακτικούς
Κανονισµούς» (προς το παρόν οι ενισχύσεις de minimis, οι ενισχύσεις σε ΜΜΕ
και οι ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση· βλ. παρακάτω Μέρος ΙΙΙ,
Κεφάλαια Γ, ∆ και Ε).
Στους Κανονισµούς αυτούς η Επιτροπή προβλέπει ότι οι συγκεκριµένες κατηγορίες
κρατικών ενισχύσεων συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, επειδή πληρούν ορισµένες
προϋποθέσεις, και, συνεπώς, δεν απαιτείται να κοινοποιούνται ούτε να εγκρίνονται
προκαταβολικά από την Επιτροπή.
Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν δεν
σηµαίνει ότι µπορείτε να είστε λιγότερο προσεκτικοί. Αντίθετα, επειδή εσείς
κατ’αρχάς θα αποφασίσετε ότι στην συγκεκριµένη ενίσχυση εφαρµόζεται ο
απαλλακτικός Κανονισµός, πρέπει να ενεργήσετε ως εξής:
•

οφείλετε να διασφαλίζετε ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση πράγµατι εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του σχετικού απαλλακτικού Κανονισµού, µε την έννοια ότι
πληροί όλες τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει, ώστε να µην χρειάζεται να
κοινοποιηθεί

•

εάν δεν προβείτε στον παραπάνω έλεγχο και η Επιτροπή στη συνέχεια κρίνει ότι
ο Κανονισµός δεν εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη ενίσχυση, η τελευταία θα
θεωρήσει την ενίσχυση τυπικά παράνοµη, επειδή θα έπρεπε να την είχατε
κοινοποιήσει.
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Συνεπώς, εάν διαπιστώσετε ότι µία ενίσχυση δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός
απαλλακτικού Κανονισµού, έχετε δύο εναλλακτικές δυνατότητες: είτε να την
τροποποιήσετε, ώστε να υπαχθεί στον Κανονισµό και να µην χρειάζεται
κοινοποίηση, είτε να την κοινοποιήσετε κανονικά και να ζητήσετε την έγκρισή της
από την Επιτροπή.

!

Ποιες είναι οι συνέπειες από την µη κοινοποίηση µιας νέας ενίσχυσης ή
από την χορήγηση της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης πριν αυτή εγκριθεί από
την Επιτροπή;

1) Κατ’αρχήν η νέα ενίσχυση που δεν κοινοποιήθηκε ή που κοινοποιήθηκε µεν, αλλά
χορηγήθηκε πριν λάβει την έγκριση της Επιτροπής, θεωρείται τυπικά παράνοµη.
Αυτό σηµαίνει ότι η ενίσχυση δεν είναι πλέον νέα, αλλά µεταπίπτει στην
κατηγορία της τυπικά παράνοµης ενίσχυσης, µε αποτέλεσµα να εφαρµόζεται
εφεξής η διαδικασία που ισχύει για τις παράνοµες ενισχύσεις.
Ακόµη όµως και η τυπικά παράνοµη ενίσχυση εξετάζεται ως προς τη συµβατότητά
της από την Επιτροπή. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. Εισαγωγικές Επισηµάνσεις), ο
ουσιαστικός έλεγχος της συµβατότητας είναι ανεξάρτητος από την τυπική παρανοµία
που αφορά παράβαση της διαδικασίας. ∆ηλαδή, η τυπική παρανοµία δεν προδικάζει
και το πόρισµα της Επιτροπής ως προς τη συµβατότητα της ενίσχυσης.
Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιµήσετε την έλλειψη κοινοποίησης, γιατί η
«ταµπέλα» της τυπικά παράνοµης ενίσχυσης ακολουθεί την ενίσχυση. Αυτό
σηµαίνει ότι ο έλεγχος της συµβατότητας για την ενίσχυση αυτή διενεργείται στο
πλαίσιο της διαδικασίας που ισχύει για τις παράνοµες ενισχύσεις· διαδικασία που
είναι κατά κανόνα αυστηρότερη από εκείνη που ισχύει για τις κοινοποιούµενες
ενισχύσεις. Αποτέλεσµα εφαρµογής της αυστηρής αυτής διαδικασίας είναι ότι:
•

δεν τηρείται ούτε η δίµηνη ούτε η δεκαοκτάµηνη προθεσµία, εντός των
οποίων η Επιτροπή οφείλει να περατώσει αντίστοιχα την προκαταρκτική
εξέταση και την επίσηµη διαδικασία έρευνας της νέας ενίσχυσης και να λάβει
απόφαση ως προς τη συµβατότητά της. Έτσι, το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν
κατέληξε σε κάποια απόφαση µέσα στο δίµηνο δεν καθιστά την τυπικά
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παράνοµη ενίσχυση υφιστάµενη, όπως θα συνέβαινε εάν η ενίσχυση είχε
κοινοποιηθεί κανονικά,
•

οι κυρώσεις είναι αρκετά δυσµενείς: η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει µέχρι
και την ανάκτηση της ενίσχυσης, και µάλιστα έντοκα, εάν κρίνει τελικά ότι
ήταν µη συµβιβάσιµη, και

•

µέχρι να αποφασίσει για το συµβιβάσιµο ή µη της ενίσχυσης µε την κοινή
αγορά, η Επιτροπή διαθέτει αυξηµένες εξουσίες: µπορεί µε προσωρινά µέτρα
να διατάξει το κράτος µέλος να αναστείλει ή και να ανακτήσει προσωρινά
την ενίσχυση, καθώς και να παράσχει απαραίτητες πληροφορίες.

2) Καθώς αυτή καθεαυτή η µη κοινοποίηση του σχεδίου ενίσχυσης ή η εφαρµογή της
ενίσχυσης πριν η Επιτροπή αποφανθεί για τη συµβατότητά της αποτελούν
παραβάσεις της διάταξης του άρθρου 88 παρ. 3 της Συνθήκης ΕΚ, το κράτος µέλος
διατρέχει τον κίνδυνο να εναχθεί ενώπιον του ∆ΕΚ από την Επιτροπή ή από άλλο
κράτος µέλος για παράβαση της υποχρέωσης κοινοποίησης ή για παράβαση της
υποχρέωσης να αναστείλει την εφαρµογή της ενίσχυσης µέχρι να την εγκρίνει η
Επιτροπή (άρθρο 226 ή 227 της Συνθήκης)
3) Επίσης, δεν αποκλείεται και η δυνατότητα προσφυγής µιας επιχείρησης στα
ελληνικά δικαστήρια, προκειµένου να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα µιας
κρατικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε σε ανταγωνιστή της.
Τονίζεται πάντως ότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν µπορούν να ασχοληθούν µε το
περιεχόµενο της ενίσχυσης και κυρίως να την κρίνουν συµβατή, επειδή θεωρούν ότι
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Αντίθετα, θα πρέπει να διασφαλίσουν µε κάθε
τρόπο την αρµοδιότητα της Επιτροπής να αποφανθεί για τη συµβατότητα της
ενίσχυσης.

Συνεπώς, προσοχή: πρέπει να φροντίσετε να κοινοποιήσετε εκ των προτέρων την
ενίσχυση και να µην την εφαρµόσετε, πριν σας δώσει το «πράσινο φως» η Επιτροπή,
ώστε να αποφευχθούν οι παραπάνω συνέπειες, που µπορεί να αποβούν ιδιαίτερα
επιζήµιες και χρονοβόρες για τον δικαιούχο της ενίσχυσης.
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Ποιος πρέπει να κάνει την κοινοποίηση ενός σχεδίου ενίσχυσης;

Αρµόδιο να κοινοποιήσει το σχέδιο ενίσχυσης στην Επιτροπή είναι το κράτος και όχι
η επιχείρηση που λαµβάνει την ενίσχυση. Με την υποχρέωση κοινοποίησης
επιφορτίζονται, εποµένως, οι αρχές (του κράτους) που χορηγούν την ενίσχυση.

!

Πότε πρέπει να προβείτε στην κοινοποίηση ενός σχεδίου ενίσχυσης;

Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να κοινοποιήσετε την ενίσχυση όσο αυτή βρίσκεται
ακόµη σε µορφή σχεδίου. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να διαβλέψετε εγκαίρως εάν
η συγκεκριµένη χρηµατοδότηση συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του
άρθρου 87 παρ. 1 της Συνθήκης.
Πρόκειται για τη λεγόµενη προκαταρκτική φάση, κατά την οποία ενδέχεται να µην
είστε ακόµη βέβαιοι εάν εφαρµόζονται ή όχι στη συγκεκριµένη περίπτωση οι
κανόνες των κρατικών ενισχύσεων (βλ. αναλυτικότερα Εισαγωγικές Επισηµάνσεις).
Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσετε εάν το συγκεκριµένο µέτρο πληροί όλα τα
κριτήρια του άρθρου 87 παρ. 1, ώστε να το κοινοποιήσετε. Επειδή όµως, όπως
προαναφέρθηκε (Μέρος Ι, Κεφάλαιο Β), η έννοια της κρατικής ενίσχυσης είναι πολύ
ευρεία και διαρκώς εξελισσόµενη, συνιστάται να κοινοποιείτε στην Επιτροπή σε
κάθε περίπτωση που έχετε αµφιβολίες εάν ένα µέτρο αποτελεί ή όχι κρατική
ενίσχυση, ώστε να επιτυγχάνεται η νοµική βεβαιότητα που παρέχει η απόφαση της
Επιτροπής.
∆ιαφορετικά, εάν αποφασίσετε ότι δεν είναι κρατική ενίσχυση και δεν
κοινοποιήσετε, διακινδυνεύετε, εάν η Επιτροπή καταλήξει σε διαφορετικό
συµπέρασµα (ότι δηλαδή αποτελεί κρατική ενίσχυση), το µέτρο αυτό να
χαρακτηρισθεί εκ των υστέρων τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση (επειδή δεν
κοινοποιήθηκε ως όφειλε). Αυτό σηµαίνει ότι θα υπαχθεί σε αυστηρότερη
διαδικασία και χρονοδιαγράµµατα, όταν η Επιτροπή ελέγξει τη συµβατότητά του.
Χρήσιµο είναι επίσης να αναπτύξετε δίοδο άτυπης επικοινωνίας µε την Επιτροπή
(πάντα µέσω της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας), η οποία είναι πρόθυµη να
σας συµβουλεύει µε non-papers για συγκεκριµένα θέµατα. Με τον τρόπο αυτόν

50

δηµιουργείται ένα θετικό κλίµα συνεργασίας σας µε την Επιτροπή, στο πλαίσιο του
οποίου µπορείτε να επιλύσετε σε ένα έγκαιρο στάδιο ιδιαίτερα προβλήµατα
κοινοποίησης.
Τέλος, υποχρέωση κοινοποίησης έχετε ανεξαιρέτως σε κάθε περίπτωση που
υπάρχει ενίσχυση, ακόµη και αν είστε βέβαιοι ότι η Επιτροπή θα κρίνει πως
αυτή συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις µιας
αυτοδίκαιης ή µιας δυνητικής ή άλλης εξαίρεσης (βλ. Μέρος Ι). Μόνον η
Επιτροπή είναι αρµόδια να αποφανθεί για τη συµβατότητα µιας ενίσχυσης και να την
επιτρέψει. ∆εν µπορείτε, εποµένως, να παραλείψετε την κοινοποίηση, µε την
δικαιολογία ότι είναι βέβαιο πως η ενίσχυση αυτή θα εγκριθεί ως συµβιβάσιµη από
την Επιτροπή.

!

Ποια είναι η διαδικασία της κοινοποίησης;

Αφού ετοιµάσετε την κοινοποίηση, πρέπει να την αποστείλετε στην Μόνιµη
Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στις Βρυξέλλες, η οποία µε τη σειρά της θα την
στείλει στην Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής ή στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού. Ειδικά για κοινοποίηση ενισχύσεων στη γεωργία, στην αλιεία και
στις µεταφορές αρµόδιες είναι οι Γενικές ∆ιευθύνσεις Γεωργίας, Αλιείας και
Ενέργειας & Μεταφορών αντίστοιχα.
Η Επιτροπή ενηµερώνει µε επιστολή την ΜΕΑ ότι παρέλαβε την κοινοποίηση. Στην
επιστολή αναφέρεται η ηµεροµηνία παραλαβής και υπενθυµίζεται στο κράτος µέλος
η υποχρέωσή του να µην χορηγήσει την ενίσχυση πριν η ίδια αποφασίσει για τη
συµβατότητά της. Συνήθως µάλιστα στην επιστολή αυτή η Επιτροπή δηλώνει ότι
επιφυλάσσεται να ζητήσει σε 15 µέρες περαιτέρω πληροφορίες, σε περίπτωση που
κρίνει ότι η κοινοποίηση δεν είναι πλήρης.
Για την κοινοποίηση των νέων ενισχύσεων τα κράτη µέλη συµπληρώνουν τα
τυποποιηµένα έντυπα που εκδίδει η Επιτροπή. Τέτοια έντυπα για τις περιφερειακές
ενισχύσεις και τις ενισχύσεις στην επαγγελµατική εκπαίδευση (κατάρτιση) µπορείτε
να

βρείτε

στην

ηλεκτρονική

www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/.
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διεύθυνση

Συνήθως η Επιτροπή επισυνάπτει τα ειδικά έντυπα κοινοποίησης στις Ανακοινώσεις,
τις Κατευθυντήριες Γραµµές ή τις Επιστολές που απευθύνει προς τα κράτη µέλη για
κάθε κατηγορία ενισχύσεων. Έτσι, για παράδειγµα, η Επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό
έντυπο κοινοποίησης για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά
σχέδια του Πολυτοµεακού Πλαισίου (βλ. και παρακάτω Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Β).
Πρακτική συµβουλή: Αποφεύγετε να ζητάτε έγκριση ενισχύσεων από την Επιτροπή
τους καλοκαιρινούς µήνες, και ιδιαίτερα τον µήνα Αύγουστο.

Κοινοποίηση στον ΠΟΕ
Με την από 22.12.1994 απόφαση του Συµβουλίου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε
τη συµφωνία ίδρυσης του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) και δεσµεύτηκε
ως προς το τµήµα της συµφωνίας που εµπίπτει στην αρµοδιότητά της. Ειδικότερα,
όσον αφορά τις επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα (ΕΑΜ), τα µέλη
συµφώνησαν στην υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης των επιδοτήσεων, ώστε
τα υπόλοιπα µέλη του ΠΟΕ να µπορούν να αξιολογούν τις συνέπειες που προκύπτουν
για το εµπόριο και να αντιλαµβάνονται τον τρόπο εφαρµογής των γνωστοποιούµενων
προγραµµάτων επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Συµφωνία ΕΑΜ προβλέπει:
•

υποχρέωση εκ των υστέρων γνωστοποίησης των επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν
ή διατηρήθηκαν στα κράτη µέλη το προηγούµενο έτος. Πρόκειται ουσιαστικά
για ετήσια έκθεση σχετικά µε τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων.

•

δυνατότητα

προηγούµενης

κοινοποίησης

των

περιφερειακών

και

περιβαλλοντικών ενισχύσεων, καθώς και των ενισχύσεων στην έρευνα και
ανάπτυξη. Όταν λαµβάνει χώρα µία τέτοια κοινοποίηση (είναι προαιρετική), δεν
µπορούν πλέον να ληφθούν για τις εν λόγω ενισχύσεις αντίµετρα, δηλαδή δεν
µπορούν να υποβληθούν σε αντισταθµιστικούς δασµούς ή να αποτελέσουν
αντικείµενο διαδικασίας διαφορών.
Τόσο την ετήσια έκθεση όσο και την κοινοποίηση των καθεστώτων τα κράτη µέλη
συντάσσουν στα αγγλικά, γαλλικά ή ισπανικά και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή, η
οποία µε τη σειρά της τις αποστέλλει στον ΠΟΕ. Για λόγους ταχύτητας των
διαδικασιών, για τον ΠΟΕ συµπληρώνεται το Τµήµα Β των τυποποιηµένων εντύπων
ετήσιας έκθεσης και κοινοποίησης που χρησιµοποιούνται για την Κοινότητα.
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Πότε η κοινοποίηση είναι πλήρης;

Πλήρης κοινοποίηση σηµαίνει ότι το κράτος παρέχει στην Επιτροπή όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να αποφασίσει εάν η ενίσχυση
συµβιβάζεται ή όχι µε την κοινή αγορά.
Απαραίτητο στοιχείο της πλήρους κοινοποίησης είναι να κάνετε ρητή αναφορά στο
άρθρο 88 παρ. 3 της Συνθήκης.
Σηµασία πλήρους κοινοποίησης
Η διαδικασία εξέτασης της κοινοποίησης (προκαταρκτική εξέταση) πρέπει να
ολοκληρώνεται σε δύο µήνες, οπότε η Επιτροπή οφείλει να καταλήξει στην απόφασή
της.
Είναι πολύ σηµαντικό να κάνετε σωστά µία πλήρη κοινοποίηση, γιατί µόνο µετά από
την πλήρη κοινοποίηση θα αρχίσει να µετρά η δίµηνη προθεσµία, εντός της
οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση από την Επιτροπή.
Έτσι, όταν η κοινοποίηση δεν είναι πλήρης, η διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης
εκτείνεται σίγουρα πέραν του διµήνου.
Η κοινοποίηση τεκµαίρεται ότι είναι πλήρης εάν, εντός δύο µηνών από την
παραλαβή της ή από την παραλαβή οποιασδήποτε πληροφορίας που ζητήθηκε, η
Επιτροπή δεν ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες. Εάν δηλαδή η Επιτροπή δεν προβεί
σε οποιαδήποτε κίνηση για δύο µήνες, το κράτος µέλος αποκτά αναδροµικά την
βεβαιότητα ότι η κοινοποίηση ήταν πλήρης.
Προσοχή: εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε µέτρο που κοινοποιήθηκε στην
Επιτροπή, τότε οφείλετε να ενεργήσετε ως εξής:
#

εάν µεν η Επιτροπή δεν έχει ακόµη λάβει απόφαση ως προς την αρχική
κοινοποίηση του µέτρου, πληροφορείτε για τις τροποποιήσεις την Επιτροπή,
χωρίς να προβείτε σε χωριστή κοινοποίησή τους,

#

εάν όµως η Επιτροπή έχει ήδη λάβει απόφαση για την αρχική κοινοποίηση
του µέτρου, τότε πρέπει να κάνετε νέα κανονική κοινοποίηση των
τροποποιήσεων στην Επιτροπή.
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Τι γίνεται αν η κοινοποίηση δεν είναι πλήρης;

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι η κοινοποίηση δεν είναι πλήρης, ζητά από το κράτος
συµπληρωµατικές πληροφορίες. Την δυνατότητα αυτήν έχει η Επιτροπή καθ’όλη την
διάρκεια της δίµηνης προθεσµίας που διαρκεί η προκαταρκτική εξέταση, αν και
συνήθως φροντίζει να τις ζητήσει εντός 15 ηµερών, όπως προαναφέρθηκε. Το κράτος
οφείλει τότε να υποβάλει, κατά κανόνα εντός 20 ηµερών, τις συµπληρωµατικές
πληροφορίες.
Η αίτηση συµπληρωµατικών πληροφοριών αναστέλλει την έναρξη της δίµηνης
προθεσµίας για την προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης. Η δίµηνη προθεσµία
αρχίζει εκ νέου από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε τις ζητηθείσες
πληροφορίες (η νέα χρονική στιγµή βεβαιώνεται από σχετική βεβαίωση της
Επιτροπής ότι έλαβε τις πληροφορίες).
Προσοχή λοιπόν: εάν η διαδικασία αίτησης συµπληρωµατικών πληροφοριών
επαναληφθεί περισσότερες φορές, λόγω του ότι το κράτος δεν παρέχει κάθε φορά
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, η συνέπεια είναι ότι η Επιτροπή θα καθυστερήσει
να ξεκινήσει την προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης· µια τέτοια χρονοβόρα
κατάσταση µόνον αρνητικές συνέπειες µπορεί να έχει για την ενδιαφερόµενη
επιχείρηση.

!

Έλεγχος της νέας ενίσχυσης από την Επιτροπή

Αφού η Επιτροπή συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα πλήρη
στοιχεία µιας νέας ενίσχυσης, προβαίνει στον έλεγχο της συµβατότητάς της.
Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία ελέγχου µιας ενίσχυσης από την Επιτροπή
περιλαµβάνει δύο στάδια: την προκαταρκτική εξέταση και την επίσηµη διαδικασία
έρευνας.
Τα στάδια αυτά ισχύουν, εκτός από τις νέες ενισχύσεις, και στις άλλες τρεις
κατηγορίες ενισχύσεων (παράνοµες, υφιστάµενες και καταχρηστικές). Για να
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αποφευχθούν όµως άσκοπες επαναλήψεις, αναλύονται στο σηµείο αυτό, ενώ στις
υπόλοιπες κατηγορίες επισηµαίνονται απλώς οι διαφορές και παρατίθεται η πορεία
της εκάστοτε διαδικασίας.

Πρώτο στάδιο: προκαταρκτική εξέταση

!

Πόσο διαρκεί η προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης;

Η προκαταρκτική εξέταση της κοινοποίησης διαρκεί δύο µήνες.
Η δίµηνη αυτή προθεσµία αρχίζει να µετρά από τότε που η Επιτροπή έλαβε πλήρη
κοινοποίηση της ενίσχυσης και λήγει µε την απόφαση της Επιτροπής.

!

Αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή µετά την προκαταρκτική εξέταση

Με τη λήξη της δίµηνης προθεσµίας η Επιτροπή λαµβάνει µία από τις παρακάτω
αποφάσεις:
α) Απόφαση ότι το εξεταζόµενο µέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση
Στην περίπτωση αυτή µπορείτε να θέσετε σε ισχύ το εξεταζόµενο µέτρο, καθώς έχετε
την νοµική βεβαιότητα για τον χαρακτηρισµό του. Σε ένα τέτοιο µέτρο που δεν
αποτελεί ενίσχυση, η Επιτροπή δεν µπορεί να επιβάλλει όρους και υποχρεώσεις.
Επίσης, ακόµη και αν η Επιτροπή αλλάξει γνώµη στο µέλλον και θεωρήσει ότι το εν
λόγω µέτρο αποτελεί τελικά ενίσχυση, αυτό µπορεί να το κάνει µόνο για το µέλλον
και δεν µπορεί να διατάξει ανάκτηση της ενίσχυσης.

β) Απόφαση για τη µη διατύπωση αντιρρήσεων
Η απόφαση αυτή σηµαίνει ότι το εξεταζόµενο µέτρο αποτελεί µεν ενίσχυση, η οποία
όµως είναι συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε κάποια από τις εξαιρέσεις
που προβλέπονται στη Συνθήκη (η Επιτροπή οφείλει να αναφέρει στην απόφασή της
την συγκεκριµένη εξαίρεση που εφαρµόζεται). Μετά από µία τέτοια εγκριτική
απόφαση της Επιτροπής, µπορείτε να χορηγήσετε την ενίσχυση, η οποία τότε από νέα
µετατρέπεται σε υφιστάµενη (καθώς έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής).
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Την απόφαση της Επιτροπής µπορεί να συνοδεύουν ορισµένες υποχρεώσεις για το
κράτος µέλος, όπως:
-

υποχρέωση κοινοποίησης ενισχύσεων που χορηγούνται µε βάση εγκεκριµένο
καθεστώς, επειδή υπερβαίνουν κάποιο όριο,

-

υποχρέωση τήρησης ετήσιων εκθέσεων των ενισχύσεων που χορηγούνται µε
βάση το εγκεκριµένο καθεστώς,

-

υποχρέωση κοινοποίησης ενός καθεστώτος ενίσχυσης, µετά από κάποιο
διάστηµα, ενόψει της συνέχισής του ή της επαναχρηµατοδότησής του.

γ) Απόφαση για κίνηση επίσηµης διαδικασίας έρευνας
Στην απόφαση αυτή η Επιτροπή καταλήγει, όταν έχει αµφιβολίες για το κατά πόσον
το εξεταζόµενο µέτρο συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. Τότε δεν µπορείτε να θέσετε
την ενίσχυση σε ισχύ αλλά οφείλετε να αναµείνετε το αποτέλεσµα της επίσηµης
διαδικασίας έρευνας (βλ. αναλυτικότερα αµέσως παρακάτω δεύτερο στάδιο).

Από τις τρεις παραπάνω αποφάσεις οι δύο πρώτες είναι εγκριτικές του εξεταζόµενου
µέτρου, ενώ η τελευταία παραπέµπει σε περαιτέρω διαδικασία.

!

∆ηµοσιεύονται οι αποφάσεις προκαταρκτικής εξέτασης της Επιτροπής;

Για τις δύο πρώτες αποφάσεις της Επιτροπής (το εξεταζόµενο µέτρο δεν αποτελεί
ενίσχυση, µη διατύπωση αντιρρήσεων), δηµοσιεύεται σύντοµη ανακοίνωση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά C).
Η τρίτη απόφαση για κίνηση της επίσηµης διαδικασίας έρευνας δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (σειρά C) στην αυθεντική
γλωσσσική της απόδοση µε περιεκτική περίληψη σε κάθε γλώσσα.

!

Τι γίνεται αν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση µέσα στη δίµηνη προθεσµία
της προκαταρκτικής εξέτασης;
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Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση, όταν λήξει η δίµηνη προθεσµία της
προκαταρκτικής εξέτασης, το κράτος µέλος ειδοποιεί την Επιτροπή ότι θα θέσει σε
εφαρµογή την ενίσχυση. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός 15 ηµερών από
την παραλαβή της ειδοποίησης, το κράτος µπορεί να εφαρµόσει την ενίσχυση
θεωρώντας ότι αυτή έχει εγκριθεί σιωπηρά.
Η ενίσχυση αυτή καθίσταται τότε υφιστάµενη (βλ. και παραπάνω), χωρίς όµως να
σηµαίνει ότι είναι και συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά. Τη συµβατότητά της µπορεί
να ελέγξει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τις
υφιστάµενες ενισχύσεις.

∆εύτερο στάδιο: επίσηµη διαδικασία έρευνας

!

Πότε η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας;

Όποτε η Επιτροπή, κατά την προκαταρκτική εξέταση, και παρά τις διευκρινίσεις από
το κράτος µέλος διατηρεί αµφιβολίες για το αν το κοινοποιηθέν µέτρο συµβιβάζεται
µε την κοινή αγορά, οφείλει να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας.
#

Αποτελούν συνήθως ενδείξεις ότι η Επιτροπή πρόκειται να κινήσει επίσηµη
έρευνα:
- οι µακρόχρονες προκαταρκτικές συζητήσεις µεταξύ Επιτροπής και κράτους
- το γεγονός ότι το αρχικό σχέδιο ενίσχυσης πρέπει να τροποποιηθεί, για να
µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµο

#

Αντίθετα, η Επιτροπή δεν εξαρτά την κίνηση επίσηµης έρευνας από:
- το ύψος και/ή τη σηµασία της ενίσχυσης,
- το αν πρόκειται για κοινοποιηµένη ή τυπικά παράνοµη (µη κοινοποιηµένη)
ενίσχυση,
- την επιµέρους περίπτωση του άρθρου 87 που εφαρµόζεται

!

Τι περιλαµβάνει η απόφαση της Επιτροπής για κίνηση της επίσηµης
διαδικασίας έρευνας;
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Η απόφαση της Επιτροπής για την κίνηση της επίσηµης διαδικασίας έρευνας
αναφέρει συνοπτικά τα σηµαντικότερα πραγµατικά και νοµικά ζητήµατα,
περιλαµβάνει µια προσωρινή εκτίµηση σχετικά µε τον χαρακτήρα του σχεδιαζόµενου
µέτρου, καθώς και τις αµφιβολίες της Επιτροπής για το συµβατό του µέτρου µε την
κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται µε επιστολή στο οικείο κράτος µέλος
καλώντας το να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.
Ταυτόχρονα, περίληψη της απόφασης δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καλούνται τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους.

!

Πόσο διαρκεί η επίσηµη διαδικασία έρευνας;

Η επίσηµη διαδικασία έρευνας διαρκεί µέχρι να αρθούν οι αµφιβολίες της Επιτροπής,
ώστε να µπορέσει αυτή να λάβει την απόφασή της. Ως ανώτατο όριο µέσα στο οποίο
η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την επίσηµη έρευνα τίθενται οι 18 µήνες από την
έναρξή της. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε κοινή συµφωνία της
Επιτροπής µε το οικείο κράτος µέλος. Ωστόσο, η Επιτροπή µπορεί οπωσδήποτε να
λάβει απόφαση νωρίτερα από το 18µηνο, εάν έχουν αρθεί οι αµφιβολίες της.
Μετά την εκπνοή της 18µηνης προθεσµίας και εάν το ζητήσει το κράτος µέλος, η
Επιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός 2 µηνών βάσει των πληροφοριών που διαθέτει.
Εν ανάγκη, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν αρκούν για τη διαπίστωση της
συµβατότητας, η Επιτροπή λαµβάνει αρνητική απόφαση.

!

Ποια είναι τα επόµενα βήµατα µετά την απόφαση της Επιτροπής για
κίνηση επίσηµης διαδικασίας έρευνας;

1) Μέσα σε ένα µήνα συνήθως (προθεσµία που µπορεί όµως να παραταθεί από την
Επιτροπή) από την παραλαβή της επιστολής της Επιτροπής, µε την οποία σας
ανακοινώνει την απόφασή της για κίνηση της επίσηµης έρευνας, θα πρέπει να
απαντήσετε στην Επιτροπή. Φροντίστε να εξηγήσετε αναλυτικά και λεπτοµερώς
τους λόγους για τους οποίους αποκρούετε τις συγκεκριµένες αµφιβολίες της
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Επιτροπής, ακόµη και αν είχαν προϋπάρξει ουσιαστικές συνοµιλίες σας µαζί της.
Για την απάντησή σας αυτή ισχύει η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για την
κοινοποίηση (µέσω ΜΕΑ).
2) Μέσα σε προθεσµία ενός µήνα από τη δηµοσίευση της περίληψης της απόφασης
στην Επίσηµη Εφηµερίδα, τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη υποβάλλουν στην
Επιτροπή τις παρατηρήσεις που ενδεχοµένως έχουν σχετικά µε την ενίσχυση.
3) Στη συνέχεια η Επιτροπή σας διαβιβάζει τις παρατηρήσεις των ενδιαφεροµένων
µερών, στις οποίες πρέπει να απαντήσετε µέσα σε 15 ηµέρες κατά κανόνα.
4) Τέλος, η Επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις που µπορεί να έχει µε εσάς όσον
αφορά λεπτοµέρειες για την ενίσχυση, λαµβάνει την οριστική της απόφαση.
Η µέγιστη διάρκεια της επίσηµης διαδικασίας έρευνας (από την απόφαση για κίνησή
της µέχρι την οριστική απόφαση της Επιτροπής) είναι, όπως προαναφέρθηκε, 18
µήνες.

!

Αποφάσεις που λαµβάνει η Επιτροπή µετά την επίσηµη διαδικασία
έρευνας

Μετά τη λήξη της 18µηνης προθεσµίας η Επιτροπή λαµβάνει µία από τις παρακάτω
οριστικές αποφάσεις:
α) Απόφαση ότι το εξεταζόµενο µέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση
Η απόφαση αυτή της Επιτροπής είναι οριστική και όχι απλώς µία προκαταρκτική
εκτίµηση, όπως συµβαίνει µε την αντίστοιχη απόφαση που µπορεί να λάβει στο
πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Προκειµένου η Επιτροπή να καταλήξει σε µια τέτοια απόφαση, το κράτος µέλος
µπορεί να χρειαστεί να υιοθετήσει ορισµένες τροποποιήσεις ύστερα από
διαβούλευση µε την Επιτροπή.

β) Θετική απόφαση
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Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή κρίνει ότι το µέτρο είναι µεν κρατική ενίσχυση,
αλλά συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά. Στην απόφαση αναφέρεται η εξαίρεση της
Συνθήκης που εφαρµόσθηκε, για να θεωρηθεί συµβιβάσιµη η ενίσχυση.
Και στην περίπτωση αυτή, όπως και στην προηγούµενη, είναι πιθανό το κράτος
µέλος να υποχρεωθεί να τροποποιήσει το αρχικό σχέδιο ενίσχυσης.

γ) Υπό όρους απόφαση
Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή θεωρεί ότι το µέτρο είναι κρατική ενίσχυση
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά, µόνον εφόσον τηρεί κάποιους όρους. Σε µία
τέτοια απόφαση η Επιτροπή µπορεί να θεσπίσει υποχρεώσεις, για να ελέγχει την
τήρηση της απόφασής της.
Εάν χορηγήσετε την ενίσχυση παραβιάζοντας τους όρους ή τις υποχρεώσεις που η
Επιτροπή σας έχει θέσει µε µία υπό όρους απόφαση, τότε η ενίσχυση αυτή θεωρείται
τυπικά παράνοµη. Τότε η Επιτροπή αλλά και κάθε άλλο κράτος µέλος µπορούν να
προσφύγουν εναντίον της Ελλάδας απευθείας στο ∆ΕΚ κατά παρέκκλιση των
άρθρων 226 και 227.
Εάν οι όροι ή οι υποχρεώσεις αφορούν την επιχείρηση που λαµβάνει την ενίσχυση,
τότε η µη τήρησή τους από την επιχείρηση καθιστά την ενίσχυση καταχρηστική και
εφαρµόζεται η διαδικασία για την καταχρηστική εφαρµογή των ενισχύσεων: κινεί
δηλαδή και εδώ η Επιτροπή την επίσηµη διαδικασία έρευνας, αυτή τη φορά για
καταχρηστική εφαρµογή.

δ) Αρνητική απόφαση
Η Επιτροπή λαµβάνει αρνητική απόφαση, όταν θεωρεί ότι το εξεταζόµενο µέτρο
είναι κρατική ενίσχυση που δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά.
Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται να χορηγήσετε την ενίσχυση.
Εάν όµως χορηγήσετε την ενίσχυση παρά την αρνητική απόφαση της Επιτροπής,
τόσο η Επιτροπή όσο και κάθε άλλο κράτος µέλος µπορούν να προσφύγουν
απευθείας στο ∆ΕΚ κατά παρέκκλιση των άρθρων 226 και 227 (η προσφυγή
στρέφεται κατά της Ελλάδας ως κράτους και όχι κατά της συγκεκριµένης αρχής
που χορήγησε την ενίσχυση).
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Από τις τέσσερις παραπάνω αποφάσεις, οι τρεις πρώτες εγκρίνουν το εξεταζόµενο
µέτρο (πλήρως ή υπό όρους), ενώ η τελευταία το απαγορεύει. Στην πράξη η
Επιτροπή µπορεί να ολοκληρώσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας µε µια απόφαση
που να περιέχει τόσο µια θετική όσο και µια αρνητική απόφαση. Αυτό συµβαίνει,
όταν η Επιτροπή ενέκρινε ένα σκέλος του εξεταζόµενου µέτρου ενίσχυσης, ενώ ένα
άλλο σκέλος το έκρινε µη συµβιβάσιµο.

!

Συνολική διάρκεια εξέτασης της ενίσχυσης (προκαταρκτική εξέταση και
επίσηµη διαδικασία έρευνας)

Σε περίπτωση που µία ενίσχυση ελεγχθεί από την Επιτροπή τόσο µε προκαταρκτική
εξέταση όσο και στο πλαίσιο επίσηµης έρευνας, η συνολική διάρκεια εξέτασής της
ανέρχεται σε 20 µήνες (2+18).

Προσοχή: Οι νέες ενισχύσεις δεν τίθενται σε εφαρµογή πριν από την απόφαση της
Επιτροπής ότι εγκρίνει την ενίσχυση.
Η ρήτρα αναστολής ενεργοποιείται από τη στιγµή που κοινοποιείται η νέα ενίσχυση,
συνεχίζεται

καθ’όλη

την

διάρκεια

ελέγχου

της

συµβατότητάς

της

(προκαταρκτική εξέταση και επίσηµη διαδικασία έρευνας) και ισχύει µέχρι την
λήψη απόφασης από την Επιτροπή ως προς τη συµβατότητα ή µη της ενίσχυσης
(συµπεριλαµβανοµένης και της σιωπηρής έγκρισης της ενίσχυσης από την Επιτροπή,
όταν παρέλθει άπρακτη η δίµηνη προθεσµία της προκαταρκτικής διαδικασίας).
Αυτό σηµαίνει ότι η κίνηση της επίσηµης διαδικασίας έρευνας έχει ως αποτέλεσµα
να παρατείνει το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η ενίσχυση είναι υπό αναστολή.

!

Ανάκληση των αποφάσεων της Επιτροπής

Η Επιτροπή µπορεί να ανακαλέσει µία (εγκριτική) απόφαση που έλαβε είτε κατά την
προκαταρκτική εξέταση (απόφαση ότι δεν είναι ενίσχυση, απόφαση για τη µη

61

διατύπωση αντιρρήσεων) είτε κατά την επίσηµη διαδικασία έρευνας (απόφαση ότι
δεν είναι ενίσχυση, θετική απόφαση, υπό όρους απόφαση), εάν αυτές βασίσθηκαν σε
εσφαλµένες πληροφορίες που υπήρξαν καθοριστικές για την απόφασή της.
Στην περίπτωση αυτήν η Επιτροπή κατά πρώτον δίδει την ευκαιρία στο κράτος µέλος
να υποβάλει τις παρατηρήσεις του· στη συνέχεια, κινεί την επίσηµη διαδικασία
έρευνας και τέλος λαµβάνει µία νέα οριστική απόφαση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν όσα σχέδια νέων ενισχύσεων
συνιστούν:

α) καθεστώτα ενισχύσεων ή
β) ατοµικές ενισχύσεις ή
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται κατ’εφαρµογήν εγκεκριµένου καθεστώτος, σε
ορισµένες µόνον περιπτώσεις (κατ’εξαίρεση του γενικού κανόνα για µη κοινοποίησή
τους)
•

δεν χρειάζεται να κοινοποιείτε α) κατά κανόνα, τις ενισχύσεις που χορηγούνται
κατ’εφαρµογήν εγκεκριµένου καθεστώτος, καθώς και β) όσες ενισχύσεις
υπάγονται σε «απαλλακτικούς Κανονισµούς» (de minimis, ενισχύσεις σε ΜΜΕ,
ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση)

•

η ενίσχυση που δεν έχει κοινοποιηθεί ή που δεν έχει εγκριθεί προηγουµένως από
την Επιτροπή χαρακτηρίζεται τυπικά παράνοµη

•

από την στιγµή που κοινοποιήσατε την ενίσχυση και µέχρι να την εγκρίνει η
Επιτροπή, δεν µπορείτε να εφαρµόσετε την ενίσχυση (ρήτρα αναστολής)

•

από τη στιγµή που η νέα ενίσχυση εγκριθεί από την Επιτροπή θεωρείται
υφιστάµενη

•

η ενίσχυση πρέπει να κοινοποιείται όσο βρίσκεται ακόµη σε µορφή σχεδίου

•

εάν παραλείψετε να κοινοποιήσετε, οι συνέπειες για τον δικαιούχο της ενίσχυσης
είναι ιδιαίτερα επιζήµιες
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•

σε κάθε περίπτωση που έχετε αµφιβολίες εάν ένα µέτρο αποτελεί ή όχι κρατική
ενίσχυση, συνιστάται να το κοινοποιείτε στην Επιτροπή

•

αρµόδιες να κοινοποιήσουν το σχέδιο ενίσχυσης στην Επιτροπή είναι οι αρχές
(του κράτους) που χορηγούν την ενίσχυση και όχι η επιχείρηση που λαµβάνει την
ενίσχυση

•

υποχρέωση κοινοποίησης έχετε ανεξαιρέτως σε κάθε περίπτωση που υπάρχει
ενίσχυση, ακόµη και αν είστε βέβαιοι ότι αυτή θα εγκριθεί ως συµβιβάσιµη από
την Επιτροπή

•

φροντίζετε να κάνετε σωστά πλήρη κοινοποίηση στα ειδικά έντυπα και να την
αποστείλετε µέσω ΜΕΑ στη Γενική Γραµµατεία της Επιτροπής

•

αποφεύγοντας να υποβάλλετε πλήρη στοιχεία για την ενίσχυση στην Επιτροπή,
απλώς και µόνο χρονοτριβείτε, αφού καθυστερεί να ξεκινήσει η διαδικασία
προκαταρκτικής εξέτασης της κοινοποίησης

σχετικά µε την προκαταρκτική εξέταση:
•

κατα την προκαταρκτική εξέταση, που διαρκεί 2 µήνες, η Επιτροπή λαµβάνει είτε
απόφαση ότι το κοινοποιηθέν µέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση, είτε απόφαση για τη
µη διατύπωση αντιρρήσεων, είτε απόφαση για κίνηση επίσηµης διαδικασίας
έρευνας

•

εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση µετά τη λήξη του διµήνου, το κράτος
µπορεί να θέσει σε εφαρµογή την ενίσχυση, αφού ειδοποιήσει σχετικά την
Επιτροπή και αυτή δεν λάβει απόφαση εντός 15θηµέρου

σχετικά µε την επίσηµη διαδικασία έρευνας:
•

κατα την επίσηµη διαδικασία έρευνας, που διαρκεί 18 µήνες, η Επιτροπή
λαµβάνει είτε απόφαση ότι το κοινοποιηθέν µέτρο δεν αποτελεί ενίσχυση, είτε
θετική απόφαση, είτε υπό όρους απόφαση, είτε αρνητική απόφαση

•

µετά την εκπνοή της 18µηνης προθεσµίας και εάν το ζητήσει το κράτος µέλος, η
Επιτροπή λαµβάνει απόφαση εντός 2 µηνών βάσει των πληροφοριών που
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διαθέτει. Εν ανάγκη, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν αρκούν για τη διαπίστωση
της συµβατότητας, η Επιτροπή λαµβάνει αρνητική απόφαση
•

η συνολική διαδικασία ελέγχου της ενίσχυσης (προκαταρκτική εξέταση και
επίσηµη έρευνα) διαρκεί κατ’ανώτατο όριο 20 µήνες (υπάρχει και δυνατότητα
παράτασης), καθ’όλη τη διάρκεια του οποίου η ενίσχυση τελεί υπό αναστολή
εφαρµογής

•

σε περίπτωση που το κράτος χορηγήσει την ενίσχυση παραβιάζοντας την υπό
όρους απόφαση της Επιτροπής, η ενίσχυση αυτή θεωρείται τυπικά παράνοµη

•

σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης παραβιάσει την υπό όρους
απόφαση της Επιτροπής, κινείται εκ νέου η επίσηµη διαδικασία έρευνας για
καταχρηστική εφαρµογή

•

σε περίπτωση που χορηγήσετε την ενίσχυση παρόλο που η Επιτροπή εξέδωσε
αρνητική απόφαση, η Επιτροπή ή κάθε άλλο κράτος µέλος µπορούν να
προσφύγουν κατά της Ελλάδας κατά παρέκκλιση των άρθρων 226 και 227

Γ. ∆ιαδικασία ελέγχου των παράνοµων ενισχύσεων

!

Σε τι στοχεύει ο έλεγχος των παράνοµων ενισχύσεων από την Επιτροπή;

Η Επιτροπή ελέγχει τις παράνοµες ενισχύσεις, για να διαπιστώσει κατά πόσον αυτές
συµβιβάζονται ή όχι µε την κοινή αγορά. Με άλλα λόγια, το γεγονός ότι µία
ενίσχυση είναι παράνοµη δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι είναι και µη συµβιβάσιµη (βλ.
Εισαγωγικές Επισηµάνσεις). Η τήρηση της διαδικασίας αποτελεί αυτόνοµη
υποχρέωση του κράτους και δεν αφορά τη συµβατότητα ή µη της ενίσχυσης µε την
κοινή αγορά. Έτσι π.χ. µπορεί µια ενίσχυση να συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά και,
συνεπώς, επί της ουσίας να µην υπάρχει πρόβληµα για τη χορήγησή της, αλλά η µη
τήρηση της διαδικασίας κοινοποίησης και προηγούµενης έγκρισής της από την
Επιτροπή να την καθιστά τυπικά παράνοµη.
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Έτσι, όσον αφορά την παρανοµία της ενίσχυσης, που προκύπτει από τη µη τήρηση
της διαδικασίας κοινοποίησης ή έγκρισης της ενίσχυσης, η Επιτροπή συνάγει
ορισµένες κυρώσεις.
Όσον αφορά δε τη συµβατότητα της ενίσχυσης, η Επιτροπή ελέγχει το ουσιαστικό
περιεχόµενο της ενίσχυσης και καταλήγει στην απόφασή της.

!

Πώς ελέγχει η Επιτροπή τις παράνοµες ενισχύσεις;

Ο έλεγχος των παράνοµων ενισχύσεων ακολουθεί την εξής σειρά:
1)

Κατ’αρχήν η Επιτροπή πληροφορείται ότι µία ενίσχυση είναι παράνοµη από
διάφορες πηγές (είτε αυτεπάγγελτα, είτε από καταγγελία ανταγωνίστριας
επιχείρησης, είτε από τον Τύπο, είτε ως αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ
εθνικών δικαστηρίων και Επιτροπής).

2)

Η Επιτροπή εξετάζει «αµελλητί» τις πληροφορίες αυτές, ζητώντας εν ανάγκη
από το κράτος µέλος να της υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες µέσα σε
εύλογη προθεσµία. Σε περίπτωση που το κράτος µέλος δεν παράσχει
εµπρόθεσµα τις ζητούµενες πληροφορίες ή τις παράσχει ελλιπώς, η Επιτροπή
µπορεί να εκδώσει απόφαση µε την οποία να απαιτεί την παροχή των
πληροφοριών αυτών (πρόκειται για το προσωρινό µέτρο της «διαταγής
παροχής πληροφοριών» που αναλύεται παρακάτω).

3)

Μετά τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, η Επιτροπή εξετάζει την
ενίσχυση. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει τα ίδια στάδια που ακολουθεί η
Επιτροπή και για τις νέες ενισχύσεις, δηλαδή προκαταρκτική εξέταση και
επίσηµη διαδικασία έρευνας, και µπορεί να καταλήξει στις ίδιες αποφάσεις
που προαναφέρθηκαν για κάθε στάδιο ελέγχου (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Β).

4)

Καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (και όχι απαραίτητα από την αρχή) και
µέχρι η Επιτροπή να λάβει απόφαση για το συµβατό της παράνοµης ενίσχυσης
µε την κοινή αγορά, µπορεί να λάβει και άλλα προσωρινά µέτρα (αναστολή και
προσωρινή ανάκτηση), προκειµένου να µην διατηρείται η διατάραξη του
ανταγωνισµού.
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5)

Επιπλέον, στην ειδική περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η τυπικά
παράνοµη ενίσχυση είναι µη συµβιβάσιµη, µπορεί να λάβει απόφαση για
ανάκτηση της ενίσχυσης.

∆ικαίωµα καταγγελίας
Στη διαδικασία καταγγελίας µπορεί να καταφύγει µία επιχείρηση – και µάλιστα,
χωρίς να τηρήσει συγκεκριµένες διατυπώσεις – που επιθυµεί να επιτύχει, όχι µόνο
την αναστολή της χορήγηση µιας ενίσχυσης σε ανταγωνίστρια επιχείρηση, αλλά και
την κατάργησή της. Και τούτο διότι µόνον η Επιτροπή (και όχι τα ελληνικά
δικαστήρια) µπορεί να κρίνει την συµβατότητα της ενίσχυσης µε την κοινή αγορά.
∆ικαίωµα να ενηµερώσει την Επιτροπή για την ύπαρξη παράνοµης ενίσχυσης και
καταχρηστικής εφαρµογής ενίσχυσης (βλ. παρακάτω Κεφάλαιο ∆) έχει κάθε
ενδιαφερόµενο µέρος (δηλαδή, κάθε κράτος µέλος και κάθε πρόσωπο, επιχείρηση ή
ένωση επιχειρήσεων, τα συµφέροντα των οποίων µπορούν να θιγούν από της
χορήγηση µιας ενίσχυσης, όπως είναι οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι
επαγγελµατικές ενώσεις).
Αν, για παράδειγµα, υποπέσει στην αντίληψη µιας ανταγωνίστριας εταιρίας η µη
κοινοποίηση ενίσχυσης που χορηγείται σε µια εταιρία του κλάδου, η εταιρία αυτή
έχει το δικαίωµα να ενηµερώσει την Επιτροπή για την µη κοινοποίηση της
ενίσχυσης.
Από την πλευρά της η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες και, είτε κρίνει ότι δεν
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να εξετάσει την περίπτωση είτε την εξετάζει σύµφωνα
µε την προβλεπόµενη διαδικασία περί παράνοµων ενισχύσεων ή περί καταχρηστικής
εφαρµογής ενισχύσεων και εκδίδει απόφαση. Και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή
οφείλει να ενηµερώσει σχετικά το ενδιαφερόµενο µέρος.

!

Ποια προσωρινά µέτρα µπορεί να λάβει η Επιτροπή στην περίπτωση των
τυπικά παράνοµων ενισχύσεων;

Η Επιτροπή µπορεί να λάβει τριών ειδών προσωρινά µέτρα:
α) ∆ιαταγή παροχής πληροφοριών
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Την διαταγή αυτή µπορεί να εκδώσει η Επιτροπή, όταν το κράτος µέλος, για το οποίο
έχει στοιχεία ότι χορήγησε την παράνοµη ενίσχυση, δεν της παρέχει εµπρόθεσµα τις
συµπληρωµατικές πληροφορίες που του ζήτησε ή τις παρέχει ελλιπώς.
Σε περίπτωση που το κράτος µέλος δεν της παρέχει ούτε τότε τις συµπληρωµατικές
πληροφορίες, η Επιτροπή δικαιούται να λάβει απόφαση βάσει των διαθέσιµων
πληροφοριών.

β) ∆ιαταγή αναστολής
Με την διαταγή αυτή η Επιτροπή διατάζει το κράτος µέλος, αφού του δώσει τη
δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, να αναστείλει τη χορήγηση της
παράνοµης ενίσχυσης. ∆εν χρειάζεται η Επιτροπή να εξετάσει ούτε να αιτιολογήσει
τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισµού για τον οποίον εκδίδει την διαταγή.
Καθώς η αναστολή λειτουργεί µόνο για το µέλλον, είναι αυτονόητο ότι έχει νόηµα
µόνο για τα καθεστώτα ενισχύσεων και για τις ενισχύσεις που χορηγούνται
τµηµατικά σε διαδοχικές φάσεις και όχι για τις ατοµικές ενισχύσεις που έχουν
χορηγηθεί άπαξ.

γ) ∆ιαταγή προσωρινής ανάκτησης
Η Επιτροπή µπορεί, αφού δώσει στο κράτος µέλος τη δυνατότητα να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του, να το διατάξει να ανακτήσει προσωρινά την παράνοµη ενίσχυση,
αλλά µόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής τρία κριτήρια:
• δεν υπάρχουν αµφιβολίες ότι το συγκεκριµένο µέτρο αποτελεί ενίσχυση,
• επιβάλλεται να αναληφθεί επείγουσα δράση και
• υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προξενηθεί ουσιώδης και ανεπανόρθωτη ζηµία σε
ανταγωνιστή.
Επειδή είναι πολύ δύσκολο να συντρέχουν ταυτόχρονα και τα τρία κριτήρια, για να
εκδώσει η Επιτροπή την διαταγή αυτήν, πιθανολογείται ότι σπάνια θα εφαρµοσθεί
στην πράξη.

Σε κάθε περίπτωση που το κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε µία από τις δύο
τελευταίες διαταγές, η Επιτροπή µπορεί να προσφύγει απευθείας στο ∆ΕΚ και να του
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ζητήσει να διαπιστώσει ότι αυτή η µη συµµόρφωση αποτελεί παράβαση της
Συνθήκης.

!

Ποιες συνέπειες υπάρχουν, όταν η Επιτροπή αποφανθεί ότι µία τυπικά
παράνοµη ενίσχυση δεν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά;

Εάν η Επιτροπή καταλήξει ότι µια τυπικά παράνοµη ενίσχυση δεν συµβιβάζεται µε
την κοινή αγορά (λάβει δηλαδή µία αρνητική απόφαση), εκδίδει απόφαση
ανάκτησης, µε την οποία ζητά από το κράτος µέλος να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα
για την ανάκτηση της ενίσχυσης από τον δικαιούχο, εκτός αν αυτό αντίκειται σε
κάποια γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου.
∆εδοµένου ότι η απόφαση ανάκτησης στοχεύει να αποκαταστήσει τα πράγµατα στην
προτέρα κατάσταση, αποτελεί τον µόνο τρόπο για να επανορθωθεί η αδικαιολόγητη
στρέβλωση του ανταγωνισµού. Για τον λόγο αυτόν, εκτός από το αρχικό ποσό της
ενίσχυσης, πρέπει να ανακτηθούν και οι τόκοι από την ηµέρα που η παράνοµη
ενίσχυση τέθηκε στην διάθεση του δικαιούχου µέχρι την ηµεροµηνία ανάκτησής της
(το επιτόκιο καθορίζεται από την Επιτροπή).
Την ανάκτηση της ενίσχυσης οφείλει να πραγµατοποιήσει «αµελλητί» το κράτος
µέλος σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Αυτό σηµαίνει ότι το κράτος µέλος οφείλει
να προσπαθήσει όσο πιο άµεσα και αποτελεσµατικά, για να ανακτήσει την ενίσχυση.
Οποιαδήποτε εθνική διάταξη καθυστερεί, αναστέλλει ή εµποδίζει την ανάκτηση,
έτσι ώστε αυτή να την καθιστά αδύνατη στην πράξη, θα πρέπει να µείνει
ανεφάρµοστη, γιατί παραβιάζει τον Κανονισµό 659/1999.
Η απόφαση της Επιτροπής για ανάκτηση της ενίσχυσης είναι, όπως όλες οι
αποφάσεις της, δεσµευτική. Συνεπώς, το κράτος µέλος οφείλει να εκτελέσει την
απόφαση και να ανακτήσει την ενίσχυση. Αν το κράτος µέλος δεν συµµορφωθεί µε
την απόφαση ανάκτησης, υπό την έννοια ότι δεν κατέβαλε όλες τις αναγκαίες
προσπάθειες και δεν κατόρθωσε να ανακτήσει την ενίσχυση, η Επιτροπή ή
οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος µπορούν να ασκήσουν προσφυγή παράβασης στο
∆ΕΚ, κατά παρέκκλιση των άρθρων 226 και 227 της Συνθήκης.
Προσοχή: Ακόµα και στην περίπτωση που είτε το κράτος µέλος είτε ένα
ενδιαφερόµενο µέρος έχουν προσφύγει ενώπιον του ∆ΕΚ ή του Πρωτοδικείου
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αντιστοίχως, προκειµένου να ακυρώσουν την απόφαση της Επιτροπής που
χαρακτηρίζει µη συµβιβάσιµη την ενίσχυση, η υποχρέωση ανάκτησης εξακολουθεί
να ισχύει. Η άσκηση προσφυγής ακύρωσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα (εκτός
εάν το ∆ΕΚ διατάξει ως ασφαλιστικό µέτρο την αναστολή ανάκτησης της ενίσχυσης
µέχρι την έκδοση της απόφασής του σχετικά µε τη συµβατότητα της ενίσχυσης,
πράγµα που όµως συµβαίνει σπανιότατα).
Έτσι, το κράτος µέλος οφείλει να ανακτήσει άµεσα την ενίσχυση χωρίς να περιµένει
την κρίση του ∆ΕΚ ή του ΠΕΚ επί της ουσίας της υπόθεσης, έστω και αν ελπίζει ότι
θα ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής που χαρακτηρίζει µη συµβιβάσιµη την
ενίσχυση. Με το δεδοµένο ότι η απόφαση ανάκτησης δηµιουργεί αυτοτελή
υποχρέωση, ανεξάρτητη από την έκβαση της προσφυγής ακύρωσης, η µη εκτέλεσή
της από το κράτος µέλος θα µπορούσε να έχει ως συνέπεια την καταδίκη του κράτους
από το ∆ΕΚ στο πλαίσιο απευθείας προσφυγής, όπως προαναφέρθηκε.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που η Επιτροπή
δεν ζητά την ανάκτηση της παράνοµης ενίσχυσης



Εάν η ανάκτηση αντίκειται σε κάποια γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου
(πρόκειται ιδίως για την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης) και µόνο για τις
περιπτώσεις εκείνες, όπου η ίδια η Επιτροπή δηµιούργησε στον δικαιούχο την
εντύπωση ότι η ενίσχυση είναι νόµιµη.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο δικαιούχος µιας τυπικά παράνοµης ενίσχυσης δεν
µπορεί να έχει νόµιµες προσδοκίες και η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει την
ανάκτηση.



Εάν έχει παρέλθει η προθεσµία παραγραφής, δηλαδή δέκα έτη από την χορήγηση
της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση καθίσταται υφιστάµενη (βλ.
παραπάνω Κεφάλαιο Α).
Εάν ένα καθεστώς ενίσχυσης τέθηκε σε ισχύ πριν τον κρίσιµο χρόνο των δέκα
ετών, για κάθε ενίσχυση που χορηγείται βάσει του καθεστώτος αυτού
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(περιπτώσεις εφαρµογής) η προθεσµία των δέκα ετών αρχίζει εκ νέου από την
ηµεροµηνία χορήγησής της, και όχι από την ηµεροµηνία ισχύος του καθεστώτος.

Και οι δύο εξαιρέσεις εφαρµόζονται σπάνια.

!

Ποιες συνέπειες υπάρχουν, όταν η Επιτροπή αποφανθεί ότι µία τυπικά
παράνοµη ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά;

Σε κάθε περίπτωση η µη κοινοποίηση αποτελεί παράβαση υποχρέωσης που έχουν
τα κράτη µέλη από την ίδια την Συνθήκη. Άρα µπορεί να εναχθούν γι’αυτό το λόγο
ενώπιον του ∆ΕΚ (άρθρο 226 ή 227 της Συνθήκης).
∆εν αρκεί όµως αυτή η παράβαση, για να δικαιολογήσει απόφαση για ανάκτηση της
ενίσχυσης, η οποία προβλέπεται µόνο για τις µη συµβιβάσιµες ενισχύσεις.
Ωστόσο, για το ενδιάµεσο διάστηµα από την πραγµατική χορήγηση της ενίσχυσης
µέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής που διαπιστώνει τη συµβατότητά της, η
Επιτροπή θα µπορούσε πιθανότατα να επιβάλει στο κράτος να απαιτήσει τόκους από
την ενισχυθείσα επιχείρηση.
Ειδικά για την περίπτωση που ένα καθεστώς ενισχύσεων εφαρµόσθηκε πριν εγκριθεί
από την Επιτροπή, αλλά στη συνέχεια κρίθηκε συµβιβάσιµο, η Επιτροπή έχει την
άποψη ότι οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί κατ’ εφαρµογή του καθεστώτος πριν αυτό
κριθεί συµβιβάσιµο (περιπτώσεις εφαρµογής του καθεστώτος) δεν καλύπτονται από
τη συµβατότητα του καθεστώτος, αλλά θα υπαχθούν σε ξεχωριστό έλεγχο σαν να
ήταν ατοµικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν παράνοµα.

!

Ποιες είναι, συνεπώς, οι βασικές διαφορές στις διαδικασίες ελέγχου των
νέων και των τυπικά παράνοµων ενισχύσεων;

1) Μια αρχική διαφορά αφορά τον τρόπο έναρξης της διαδικασίας ελέγχου: ενώ στις
νέες ενισχύσεις ο έλεγχος ξεκινά από τότε που κοινοποιείται η ενίσχυση, στις τυπικά
παράνοµες ενισχύσεις, η Επιτροπή αρχίζει να ελέγχει από τότε που θα λάβει
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οποιαδήποτε

πληροφορία

για

την

ύπαρξη

παράνοµης

ενίσχυσης,

συµπεριλαµβανοµένης και της αυτεπάγγελτης εξέτασης.
2) Η βασική όµως διαφορά έγκειται στις προθεσµίες ελέγχου: ενώ στις νέες
ενισχύσεις η προκαταρκτική εξέταση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός διµήνου και η
επίσηµη διαδικασία έρευνας εντός δεκαοκταµήνου, όταν η Επιτροπή ελέγχει τυπικά
παράνοµες ενισχύσεις, δεν δεσµεύεται από τις παραπάνω προθεσµίες. Αυτό βέβαια
δεν σηµαίνει ότι η Επιτροπή µπορεί επ’αόριστον να εξετάζει µια τυπικά παράνοµη
ενίσχυση· οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχό της απλώς µέσα σε εύλογη προθεσµία.
Μόνον εφόσον το κράτος µέλος, όσο διαρκεί ο έλεγχος της ενίσχυσης, ανακτήσει την
ενίσχυση από τον δικαιούχο της, είτε υπακούοντας σε διαταγή προσωρινής
ανάκτησης είτε µε δική του πρωτοβουλία, η Επιτροπή δεσµεύεται να λάβει την
απόφασή της µέσα στις προθεσµίες που ισχύουν για τις κοινοποιούµενες ενισχύσεις,
καθώς θεωρείται ότι η ανάκτηση έχει αποκαταστήσει τα πράγµατα σε κατάσταση
αντίστοιχη της κοινοποίησης µιας νέας ενίσχυσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

η Επιτροπή ελέγχει τις τυπικά παράνοµες ενισχύσεις, για να διαπιστώσει εάν
συµβιβάζονται ή όχι µε την κοινή αγορά

•

µία τυπικά παράνοµη ενίσχυση δεν είναι απαραίτητα και µη συµβατή µε την
κοινή αγορά

•

η Επιτροπή διαθέτει αυξηµένες εξουσίες ελέγχου:
α) δεν υποχρεούται να τηρήσει τη δίµηνη και τη δεκαοκτάµηνη προθεσµία της
προκαταρκτικής εξέτασης και της επίσηµης διαδικασίας έρευνας αντίστοιχα που
ισχύουν κατά τον έλεγχο των νέων ενισχύσεων
β) καθ’όλη τη διάρκεια του ελέγχου µπορεί να λάβει προσωρινά µέτρα (διαταγή
παροχής πληροφοριών, διαταγή αναστολής, διαταγή προσωρινής ανάκτησης)
γ) µπορεί να επιβάλει την έντοκη ανάκτηση της τυπικά παράνοµης ενίσχυσης
που κρίθηκε µη συµβιβάσιµη
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∆. ∆ιαδικασία ελέγχου της καταχρηστικής εφαρµογής µιας ενίσχυσης

!

Σε τι στοχεύει ο έλεγχος της καταχρηστικής εφαρµογής ενίσχυσης από την
Επιτροπή;

Όπως προκύπτει και από τον ορισµό της καταχρηστικής εφαρµογής µιας ενίσχυσης
(βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Α), για να υπάρχει καταχρηστική εφαρµογή µιας
ενίσχυσης, πρέπει να προϋπάρχει απόφαση της Επιτροπής που να εγκρίνει την
ενίσχυση (η οποία µπορεί να είναι είτε απόφαση για µη διατύπωση αντιρρήσεων είτε
θετική απόφαση είτε υπό όρους απόφαση)· έχει δηλαδή προϋπάρξει τουλάχιστον η
προκαταρκτική εξέταση της ενίσχυσης.
∆ιευκρινίζεται και πάλι ότι, όταν ο Κανονισµός 659/1999 αναφέρεται στην
«καταχρηστική εφαρµογή», για την οποία και προβλέπει την παρούσα διαδικασία
ελέγχου, εννοεί µόνον εκείνην όπου υπεύθυνος για την κατάχρηση είναι ο
δικαιούχος της ενίσχυσης· ενώ, όταν υπεύθυνο για την κατάχρηση είναι το κράτος,
εφαρµόζεται η διαδικασία ελέγχου που ισχύει για τις παράνοµες ενισχύσεις.

!

Πώς ελέγχει η Επιτροπή την καταχρηστική εφαρµογή ενίσχυσης;

Επειδή η καταχρηστική εφαρµογή µιας ενίσχυσης έχει παρόµοια αποτελέσµατα για
τον ανταγωνισµό µε εκείνα µιας τυπικά παράνοµης ενίσχυσης, η διαδικασία ελέγχου
είναι κατ’αρχήν παρόµοια µε αυτή των παράνοµων ενισχύσεων.
Ο έλεγχος της καταχρηστικής εφαρµογής ενίσχυσης ακολουθεί, συνεπώς, και εν
προκειµένω την εξής σειρά:
1)

Η Επιτροπή πληροφορείται την καταχρηστική εφαρµογή µιας ενίσχυσης από
διάφορες πηγές (είτε αυτεπάγγελτα, είτε από καταγγελία ανταγωνίστριας
επιχείρησης, είτε από τον Τύπο, είτε ως αποτέλεσµα συνεργασίας µεταξύ
εθνικών δικαστηρίων και Επιτροπής).

2)

Η Επιτροπή εξετάζει «αµελλητί» τις πληροφορίες αυτές, ζητώντας εν ανάγκη
από το κράτος µέλος να της υποβάλει συµπληρωµατικές πληροφορίες µέσα σε
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εύλογη προθεσµία. Σε περίπτωση που το κράτος µέλος δεν παράσχει
εµπρόθεσµα τις ζητούµενες πληροφορίες ή τις παράσχει ελλιπώς, η Επιτροπή
µπορεί να εκδώσει απόφαση µε την οποία να απαιτεί την παροχή των
πληροφοριών

αυτών

(προσωρινό

µέτρο

της

«διαταγής

παροχής

πληροφοριών»).
3)

Η Επιτροπή κινεί την επίσηµη διαδικασία έρευνας, για να διαπιστώσει εάν
υπάρχει καταχρηστική εφαρµογή (οριστική απόφαση).

4)

Καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (και όχι απαραίτητα από την αρχή) και
µέχρι η Επιτροπή να εκδόσει την απόφασή της, µπορεί να λάβει το προσωρινό
µέτρο της αναστολής της ενίσχυσης, προκειµένου να µην διατηρείται η
διατάραξη του ανταγωνισµού.

5)

Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι ο δικαιούχος εφάρµοσε καταχρηστικά την
ενίσχυση που του χορηγήθηκε, µπορεί να ζητήσει την έντοκη ανάκτηση της
ενίσχυσης (απόφαση ανάκτησης).

!

Ποιες είναι, συνεπώς, οι βασικές διαφορές στις διαδικασίες ελέγχου
µεταξύ της παράνοµης και της καταχρηστικής εφαρµογής ενίσχυσης;

1) Στις περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρµογής ενίσχυσης, η Επιτροπή οφείλει να
κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας, προκειµένου να αποφανθεί ότι η
ενίσχυση εφαρµόζεται καταχρηστικώς, ενώ στις παράνοµες ενισχύσεις µπορεί να
αποφασίσει να µην διατυπώσει αντιρρήσεις χωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία
έρευνας..
Ο λόγος είναι ότι µε την νέα της απόφαση η Επιτροπή τροποποιεί προς το αρνητικό
(καταχρηστική εφαρµογή) την πρώτη της απόφαση (που είχε εγκρίνει την ενίσχυση).
2) Επίσης, κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταχρηστικής εφαρµογής µιας
ενίσχυσης, η Επιτροπή δεν µπορεί να διατάξει την προσωρινή της ανάκτηση, όπως
µπορεί να συµβεί µε τις παράνοµες ενισχύσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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•

η διαδικασία για την καταχρηστική εφαρµογή ενίσχυσης εφαρµόζεται µόνον
όταν υπεύθυνος για την κατάχρηση είναι ο δικαιούχος της ενίσχυσης

•

όταν υπεύθυνος για την κατάχρηση είναι το κράτος που χορήγησε την ενίσχυση,
υπό την έννοια ότι παραβίασε την απόφαση της Επιτροπής που ενέκρινε την
ενίσχυση, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία για τις τυπικά παράνοµες ενισχύσεις

•

για να αποφανθεί η Επιτροπή ότι µία ενίσχυση εφαρµόζεται καταχρηστικώς,
οφείλει να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας

•

καθ’όλη τη διάρκεια του ελέγχου η Επιτροπή µπορεί να λάβει προσωρινά µέτρα
(διαταγή παροχής πληροφοριών, διαταγή αναστολής)

•

η Επιτροπή δεν µπορεί να διατάξει την προσωρινή ανάκτηση µιας
καταχρηστικής ενίσχυσης (προσωρινό µέτρο)

•

εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι ο δικαιούχος εφάρµοσε καταχρηστικά την
ενίσχυση που του χορηγήθηκε, µπορεί να ζητήσει την έντοκη ανάκτηση της
ενίσχυσης

Ε. ∆ιαδικασία ελέγχου των υφιστάµενων ενισχύσεων

!

Σε ποιες υφιστάµενες ενισχύσεις εφαρµόζεται η παρούσα διαδικασία
ελέγχου;

Στην παρούσα διαδικασία, που αφορά διαρκή έλεγχο, υποβάλλει η Επιτροπή µόνο τα
υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων.
Η διαδικασία αυτή διαφέρει από όλες τις προηγούµενες κατά το ότι ο έλεγχος της
Επιτροπής είναι διαρκής, µπορεί δηλαδή να λάβει χώρα ανά πάσα στιγµή για
οποιοδήποτε καθεστώς.
Πράγµατι, ένα υφιστάµενο καθεστώς ενισχύσεων, που επιτρέπει να χορηγηθούν
µελλοντικά ατοµικά µέτρα ενισχύσεων βάσει αυτού, είναι από τη φύση του
διαχρονικό και η συµβατότητά του µε την κοινή αγορά µπορεί πιθανότατα να
επηρεασθεί από την εξέλιξη των οικονοµικών και κανονιστικών συνθηκών. Για τον
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λόγο αυτόν και έχει νόηµα να υπόκειται η συµβατότητά του σε µία συνεχή επίβλεψη
και έναν διαρκή έλεγχο από την Επιτροπή.
Εάν έτσι η Επιτροπή κρίνει π.χ. ότι ένα υφιστάµενο καθεστώς δεν συµβιβάζεται πια
µε την κοινή αγορά παρά υπό νέες προϋποθέσεις, τότε και οι µελλοντικές ενισχύσεις
που θα χορηγηθούν βάσει του καθεστώτος αυτού θα υπαχθούν στις νέες
προϋποθέσεις που έθεσε η Επιτροπή.

!

Σε ποιες υφιστάµενες ενισχύσεις δεν ισχύει η παρούσα διαδικασία του
διαρκούς ελέγχου;

∆εν ισχύει η παρούσα διαδικασία του διαρκούς ελέγχου, όταν η υφιστάµενη ενίσχυση
έχει χορηγηθεί άπαξ στο παρελθόν. Πρόκειται για τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:
α) ενίσχυση που έχει ήδη χορηγηθεί βάσει του εγκεκριµένου υφιστάµενου
καθεστώτος και
β) υφιστάµενη ατοµική ενίσχυση, που έχει εγκριθεί και έχει χορηγηθεί στον
δικαιούχο της.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν έχει νόηµα να επανελέγχεται η συµβατότητά τους,
καθώς οι συνέπειές τους εξαντλήθηκαν στο παρελθόν.

!

Πώς ελέγχει η Επιτροπή τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων;

Ο διαρκής έλεγχος των υφιστάµενων καθεστώτων ενισχύσεων ακολουθεί την εξής
σειρά:
1)

Η Επιτροπή εξετάζει, σε συνεργασία µε το κάθε κράτος µέλος, τα υφιστάµενα
καθεστώτα ενισχύσεων. Την πρωτοβουλία της διαδικασίας ελέγχου έχει η
Επιτροπή, η οποία διαθέτει διακριτική ευχέρεια (και όχι υποχρέωση) να την
ξεκινήσει για κάθε υφιστάµενο καθεστώς.

2)

Η Επιτροπή ξεκινά την διαδικασία ελέγχου ενός υφιστάµενου καθεστώτος
ενισχύσεων, όταν θεωρήσει ότι αυτό δεν είναι συµβιβάσιµο ή δεν είναι πλέον
συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά. Ενηµερώνει τότε το κράτος µέλος για την
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προκαταρκτική της γνώµη και του δίνει προθεσµία ενός µήνα, για να υποβάλει
τις παρατηρήσεις του.
3)

Εάν η Επιτροπή, βάσει των στοιχείων που της έδωσε το κράτος, συµπεράνει ότι
πράγµατι το υφιστάµενο καθεστώς δεν είναι συµβιβάσιµο ή δεν είναι πλέον
συµβιβάσιµο, εκδίδει σύσταση µε την οποία προτείνει στο κράτος τα
κατάλληλα µέτρα: είτε ουσιαστική τροποποίηση του καθεστώτος είτε επιβολή
διαδικαστικών όρων είτε κατάργηση του καθεστώτος. ∆εν προβλέπεται κάποια
συγκεκριµένη προθεσµία µέσα στην οποία η Επιτροπή οφείλει να προτείνει τα
κατάλληλα µέτρα.
Τα στάδια (2) και (3) αποτελούν ουσιαστικά την προκαταρκτική εξέταση του
υφιστάµενου καθεστώτος, η οποία όµως καταλήγει εν προκειµένω στη
διατύπωση σύστασης. Στο σηµείο αυτό και διαφέρει από την προκαταρκτική
εξέταση των νέων και παράνοµων ενισχύσεων, όπου η Επιτροπή καταλήγει στα
προαναφερθέντα τρία είδη αποφάσεων (βλ. παραπάνω Κεφάλαια Β και Γ).

4)

Εάν το κράτος δεχθεί τα προτεινόµενα µέτρα, ενηµερώνει την Επιτροπή
γι’αυτό και υποχρεούται να τα εφαρµόσει (χωρίς να προβλέπεται, ωστόσο,
κάποια συγκεκριµένη προθεσµία για την εφαρµογή). Η αποδοχή των µέτρων
από το κράτος δηµοσιεύεται µε σύντοµη ανακοίνωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η αποδοχή των µέτρων σηµαίνει ότι το κράτος δεσµεύεται να τροποποιήσει
µελλοντικά τους όρους χορήγησης του υφιστάµενου καθεστώτος. Εάν στο
µεταξύ, πριν δηλαδή το κράτος αποδεχθεί τα κατάλληλα µέτρα που υπέδειξε η
Επιτροπή, χορηγήθηκαν ενισχύσεις βάσει του εν λόγω καθεστώτος, αυτές
εξακολουθούν να ισχύουν και δεν επηρεάζονται καθόλου από την τροποποίηση
του καθεστώτος.

5)

Εάν το κράτος δεν δεχθεί τα προτεινόµενα µέτρα της Επιτροπής και η Επιτροπή
εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία, η τελευταία κινεί την
επίσηµη διαδικασία έρευνας, για να καταλήξει σε οριστική απόφαση (δεύτερο
στάδιο ελέγχου· βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Β).
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Από το σηµείο αυτό αρχίζουν να ισχύουν οι διαδικαστικοί κανόνες για τις νέες
ενισχύσεις, πλην της ρήτρας αναστολής εφαρµογής της ενίσχυσης (standstill
clause).
Εάν η επίσηµη διαδικασία έρευνας καταλήξει σε αρνητική απόφαση της
Επιτροπής, το υφιστάµενο καθεστώς, εφόσον βέβαια δεν µεταβλήθηκε ή
καταργήθηκε στο µεταξύ ακολουθώντας τα προτεινόµενα µέτρα, µετατρέπεται
από εκείνη τη στιγµή σε παράνοµο.

!

Τι συµβαίνει µε τα υφιστάµενα καθεστώτα, όταν η Επιτροπή υιοθετεί
νέους κανόνες συµβατότητας ενισχύσεων για έναν τοµέα;

Εφόσον η Επιτροπή υιοθετήσει νέους κανόνες για τη συµβατότητα των ενισχύσεων
σε κάποιον τοµέα (Κατευθυντήριες Γραµµές, Κοινοτικό Πλαίσιο κ.ά.), κάθε κράτος
µέλος οφείλει να επανεξετάσει τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων που υπάρχουν
στον τοµέα αυτόν και να τα τροποποιήσει, ώστε να τα προσαρµόσει στους νέους
αυτούς κανόνες. Η προσαρµογή αυτή έχει σηµασία, προκειµένου οι µελλοντικές
ενισχύσεις, που θα χορηγηθούν βάσει του υφιστάµενου καθεστώτος στον τοµέα
αυτόν, να τηρούν τα νέα κριτήρια συµβατότητας που θέσπισε η Επιτροπή µε τις
νέες Κατευθυντήριες Γραµµές.
Η κανονική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί έχει ως εξής: η Επιτροπή, από τη
στιγµή που θα υιοθετήσει τις νέες Κατευθυντήριες Γραµµές, τις απευθύνει στα κράτη
µέλη ως «κατάλληλα µέτρα» και τους ζητά να προσαρµόσουν εφεξής τα υφιστάµενα
καθεστώτα τους για τον τοµέα αυτόν στους νέους κανόνες συµβατότητας που
υιοθέτησε.
Εάν το κράτος δεχθεί, θα πρέπει να φροντίσει να προσαρµόσει τα υφιστάµενα
καθεστώτα του στους νέους κανόνες συµβατότητας. Εάν το κράτος δεν δεχθεί, η
Επιτροπή κατά κανόνα µπορεί να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας και να
επιβάλει την προσαρµογή στους νέους κανόνες µε µία δεσµευτική οριστική απόφαση
που θα εκδόσει.
Στην πράξη όµως η Επιτροπή, αντί να προτείνει στα κράτη µέλη να τροποποιήσουν
άµεσα τα υφιστάµενα καθεστώτα τους, προβλέπει συνήθως µία µεταβατική περίοδο
ορισµένων ετών κατά τη διάρκεια της οποίας επανεξετάζει όλα τα υφιστάµενα
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καθεστώτα στον τοµέα αυτόν σε κάθε κράτος µέλος και ζητά την προσαρµογή τους
στους νέους κανόνες.

!

Γιατί είναι σηµαντικό να χαρακτηρισθεί µία ενίσχυση ως υφιστάµενη;

Ο χαρακτηρισµός µιας ενίσχυσης ως υφιστάµενης έχει ιδιαίτερα ευεργετικές
συνέπειες:
α) η Επιτροπή δεν µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή της ενίσχυσης
β) όταν ένα κράτος υποστηρίζει ότι µία συγκεκριµένη ενίσχυση χορηγείται
κατ’εφαρµογήν υφιστάµενου καθεστώτος (συνήθως πρόκειται για καθεστώς που
έχει εγκριθεί), η Επιτροπή ελέγχει κατά κανόνα µόνον εάν η ενίσχυση αποτελεί
πράγµατι περίπτωση εφαρµογής του υφιστάµενου καθεστώτος και τηρεί τους όρους
του καθεστώτος αυτού:
•

εάν η Επιτροπή καταλήξει ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύµφωνη µε την
απόφαση που ενέκρινε το καθεστώς, τότε θεωρείται ότι και αυτή
καλύπτεται από την παραπάνω έγκριση και αποτελεί, συνεπώς, οµοίως
υφιστάµενη ενίσχυση. Εποµένως, δεν χρειάζεται να κοινοποιηθεί ούτε
και να ανασταλεί η εφαρµογή της.

•

εάν όµως η Επιτροπή καταλήξει ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν συµφωνεί µε
την απόφαση που ενέκρινε το καθεστώς, τότε η έγκριση του καθεστώτος
δεν την καλύπτει και θεωρείται νέα ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτήν
εφαρµόζεται η διαδικασία που ισχύει για τις νέες ενισχύσεις, οπότε πρέπει
να κοινοποιηθεί αυτοτελώς, ενώ αναστέλλεται και η εφαρµογή της
µέχρι να εγκριθεί από την Επιτροπή.

Όπως όµως προαναφέρθηκε, κατ’εξαίρεση πρέπει να κοινοποιούνται χωριστά
και να εξετάζεται αυτοτελώς εάν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά οι
ενισχύσεις που χορηγούνται κατ’εφαρµογήν υφιστάµενου καθεστώτος, σε
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις: είτε εάν το ορίζει η απόφαση της Επιτροπής που
ενέκρινε το καθεστώς είτε όταν το προβλέπει το ρυθµιστικό πλαίσιο της
ενίσχυσης (π.χ. Κατευθυντήριες Γραµµές, Κοινοτικό Πλαίσιο κ.ά.) είτε
συνήθως σε όλες τις ενισχύσεις στους «ευαίσθητους τοµείς».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

η διαδικασία του διαρκούς ελέγχου των υφιστάµενων ενισχύσεων αφορά µόνο τα
υφιστάµενα καθεστώτα

•

δεν υπάγονται στην διαδικασία αυτήν οι ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί
βάσει υφιστάµενου καθεστώτος και οι υφιστάµενες ατοµικές ενισχύσεις που
έχουν χορηγηθεί άπαξ στο παρελθόν

•

την πρωτοβουλία του διαρκούς ελέγχου έχει η Επιτροπή

•

εάν η Επιτροπή συµπεράνει ότι το υφιστάµενο καθεστώς δεν είναι συµβιβάσιµο
ή δεν είναι πλέον συµβιβάσιµο, εκδίδει σύσταση µε την οποία προτείνει στο
κράτος τα κατάλληλα µέτρα: είτε ουσιαστική τροποποίηση του καθεστώτος είτε
επιβολή διαδικαστικών όρων είτε κατάργηση του καθεστώτος

•

η αποδοχή των µέτρων από το κράτος σηµαίνει ότι αυτό δεσµεύεται να
τροποποιήσει µελλοντικά τους όρους χορήγησης του υφιστάµενου καθεστώτος

•

εάν το κράτος δεν δεχθεί τα προτεινόµενα µέτρα της Επιτροπής και η Επιτροπή
καταλήξει σε αρνητική απόφαση, το υφιστάµενο καθεστώς µετατρέπεται από
εκείνη τη στιγµή σε παράνοµο

•

εάν η Επιτροπή υιοθετήσει νέους κανόνες για τη συµβατότητα των ενισχύσεων
σε κάποιον τοµέα (Κατευθυντήριες Γραµµές, Κοινοτικό Πλαίσιο κ.ά.), κάθε
κράτος µέλος οφείλει να επανεξετάσει τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων
που υπάρχουν στον τοµέα αυτόν και να τα τροποποιήσει, ώστε να τα
προσαρµόσει στους νέους αυτούς κανόνες.
Οι µελλοντικές ενισχύσεις, που θα χορηγηθούν βάσει υφιστάµενου καθεστώτος
στον τοµέα αυτόν, θα πρέπει να τηρούν τα νέα κριτήρια συµβατότητας

•

Ο χαρακτηρισµός µιας ενίσχυσης ως υφιστάµενης έχει ιδιαίτερα ευεργετικές
συνέπειες:

α) η Επιτροπή δεν µπορεί να αναστείλει την εφαρµογή της ενίσχυσης
β) όταν ένα κράτος υποστηρίζει ότι µία συγκεκριµένη ενίσχυση χορηγείται
κατ’εφαρµογήν υφιστάµενου καθεστώτος, η Επιτροπή ελέγχει κατά κανόνα µόνον
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εάν η ενίσχυση αποτελεί πράγµατι περίπτωση εφαρµογής του υφιστάµενου
καθεστώτος και τηρεί τους όρους του καθεστώτος αυτού.

ΣΤ. Εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων – Έννοµη
προστασία

!

Με ποιον τρόπο ελέγχει η Επιτροπή εάν τα κράτη µέλη τηρούν τους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις;

Για να µπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων από τα κράτη µέλη, έχει στη διάθεσή της τα δύο παρακάτω µέσα:
1.

Κατ’αρχήν υποχρεώνει τα κράτη µέλη να της υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις
σχετικά µε όλα τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων. Με αυτόν τον τρόπο η
Επιτροπή συλλέγει όλα τα στοιχεία που της είναι απαραίτητα για να επιτύχει τον
διαρκή έλεγχο των υφιστάµενων καθεστώτων, ενώ παράλληλα ενηµερώνεται και
για τα υφιστάµενα καθεστώτα που τυχόν προϋπήρχαν της προσχώρησης του
κράτους µέλους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα οποία διαφορετικά µάλλον
δεν θα τα γνώριζε η Επιτροπή.
Υπενθυµίζεται ότι η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τα κράτη µέλη να της
υποβάλουν ετήσια έκθεση κατά την έγκριση ενός κοινοποιηµένου καθεστώτος.

2.

Επίσης η Επιτροπή έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους για
οποιαδήποτε ενίσχυση, εάν έχει σοβαρές αµφιβολίες κατά πόσον τηρούνται οι
αποφάσεις της για τη µη διατύπωση αντιρρήσεων, οι θετικές αποφάσεις της ή οι
υπό όρους αποφάσεις της (ιδίως εάν τηρήθηκαν οι όροι που αυτή επέβαλε).
Οι εντεταλµένοι υπάλληλοι της Επιτροπής, συνεπικουρούµενοι εν ανάγκη από
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, έχουν το δικαίωµα να εισέλθουν σε όλες τις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης που έλαβε την ενίσχυση, να ζητήσουν
προφορικές διευκρινίσεις και να εξετάσουν τα βιβλία και άλλα επαγγελµατικά
έγγραφα, καθώς και να πάρουν αντίγραφα.
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Ο Κανονισµός 659/1999 προβλέπει σχετικά την εξής διαδικασία:
•

η Επιτροπή λαµβάνει απόφαση για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και
ενηµερώνει γραπτώς το κράτος µέλος για την επιτόπια επίσκεψη και για τα
ονόµατα των εντεταλµένων υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων, ώστε αυτό να
υποβάλει παρατηρήσεις

•

το κράτος δίνει άδεια στην Επιτροπή να προβεί στον επιτόπιο έλεγχο

•

εάν το κράτος έχει δεόντως αιτιολογηµένες αντιρρήσεις για τους
εµπειρογνώµονες που επέλεξε η Επιτροπή, διορίζονται νέοι µε κοινή
συµφωνία

•

για να διενεργήσουν τον έλεγχο, οι εντεταλµένοι υπάλληλοι και οι
εµπειρογνώµονες επιδεκνύουν γραπτό ένταλµα

•

κατά την επίσκεψη ελέγχου, µπορούν να είναι παρόντες και οι εντεταλµένοι
υπάλληλοι του κράτους

•

µετά τον επιτόπιο έλεγχο οι υπάλληλοι της Επιτροπής συντάσσουν έκθεση,
αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στο κράτος µέλος

•

τα κράτη µέλη όφειλαν να λάβουν, µέσα σε 18 µήνες από την έναρξη ισχύος
του Κανονισµού (δηλαδή µέχρι τον Οκτώβριο του 2000), τα αναγκαία
µέτρα, ώστε να παρέχουν στην Επιτροπή την απαραίτητη συνδροµή για να
διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους, σε περίπτωση που µια επιχείρηση
αντιτίθεται σε έναν τέτοιο έλεγχο.

!

Ποια έννοµη προστασία υπάρχει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής;

Τα κράτη µέλη ή οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος (συνήθως επιχείρηση ανταγωνίστρια
της δικαιούχου µιας ενίσχυσης) µπορούν να ζητήσουν έννοµη προστασία κατά όλων
των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον του ∆ΕΚ και του Πρωτοδικείου Ε.Κ. µέσω
των συνήθων δικονοµικών ρυθµίσεων που ισχύουν (όπως προσφυγή ακύρωσης,
προσφυγή παράλειψης, προσφυγή αποζηµίωσης, αναστολή εκτέλεσης και προσωρινά
µέτρα), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν να προσφύγουν και στα εθνικά
δικαστήρια.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Α. Ειδικοί κανόνες για κάθε κατηγορία ενισχύσεων

!

Σκοπός θέσπισης ειδικών κανόνων

Η πρώτη µεγάλη υποκατηγορία ενισχύσεων (περιφερειακές, οριζόντιες και τοµεακές
ενισχύσεις), όπου οµαδοποιούνται όσες ενισχύσεις εγκρίνονται βάσει των εξαιρέσεων
του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχεία (α) και (γ), περιλαµβάνει τον µεγάλο όγκο των
χορηγούµενων ενισχύσεων.
Η Επιτροπή, τόσο επειδή τηρούσε διαφορετική στάση απέναντι σε καθεµία από τις
ενισχύσεις αυτές όσο και για λόγους αποτελεσµατικότερου ελέγχου τους, αποφάσισε
ότι θα ήταν σκόπιµο να υιοθετήσει κριτήρια συµβατότητας για κάθε κατηγορία
χωριστά.
Κατά καιρούς υιοθετεί έτσι η Επιτροπή και δηµοσιεύει ειδικούς κανόνες για κάθε
κατηγορία, που χρησιµεύουν να απλουστευθεί και να τυποποιηθεί η έγκριση ή
απόρριψη των ενισχύσεων. Πρόκειται για τις Κατευθυντήριες Γραµµές, Κοινοτικά
Πλαίσια, Κανονισµούς, Ανακοινώσεις κ.ά., που περιλαµβάνουν κανόνες-κριτήρια
σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής, τη συµβατότητα, τις επιλέξιµες δαπάνες, τη
σώρευση, τα ανώτατα όρια ενίσχυσης, την κοινοποίηση κ.λπ. Υπήρξαν και
περιπτώσεις, όπου η Επιτροπή εξέδωσε τέτοιους ειδικούς κανόνες, όχι για ορισµένη
κατηγορία ενισχύσεων, αλλά για µια συγκεκριµένη µορφή υπό την οποία
χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις σε διάφορες κατηγορίες (π.χ. για τις πωλήσεις
οικοπέδων ή για τις κρατικές εγγυήσεις).
Με το σύστηµα αυτό οι εθνικές αρχές µπορούν εκ των προτέρων να πιθανολογήσουν
εάν µία ενίσχυση, που σκοπεύουν να χορηγήσουν, µπορεί νόµιµα και βάσιµα να
εγκριθεί από την Επιτροπή, αλλά και, αντιστρόφως, να φροντίσουν να τηρήσουν τους
ειδικούς κανόνες της Επιτροπής, ώστε αυτή να εγκρίνει την ενίσχυση.
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Η υπαγωγή κάθε ενίσχυσης σε µία κατηγορία είναι λοιπόν πολύ σηµαντική,
επειδή παραπέµπει στην εφαρµογή των αντίστοιχων κανόνων βάσει των οποίων
θα κριθεί εάν η συγκεκριµένη ενίσχυση συµβιβάζεται ή όχι µε την κοινή αγορά.
Επειδή όµως για κάθε κρατική ενίσχυση που χορηγείται θα πρέπει να εφαρµοσθεί
κατ’αρχήν µόνον ένα ρυθµιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να αποφασίσετε µε βάση τον
πρωτεύοντα στόχο της κρατικής ενίσχυσης σε ποια κατηγορία θα την εντάξετε.
Τονίζεται βέβαια ότι η Επιτροπή, όταν θα ελέγξει την ενίσχυση, έχει τη δυνατότητα
να την υπαγάγει σε άλλη, καταλληλότερη κατά τη γνώµη της, κατηγορία εξαίρεσης,
εάν θεωρεί ότι µε τον τρόπο αυτόν µπορεί ορθότερα να τεκµηριώσει τη συµβατότητά
της.
Σε περίπτωση που σε µία ενίσχυση, λόγω των δευτερευόντων στόχων που έχει,
µπορούν να εφαρµοσθούν και κανόνες άλλης κατηγορίας, εξετάζεται ad hoc εάν
και κατά πόσον αυτοί µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη
συµβατότητα της ενίσχυσης.

Προσοχή: το γεγονός ότι σε µία ενίσχυση εφαρµόζονται ορισµένες Κατευθυντήριες
Γραµµές και θεωρείτε βέβαιο ότι µε βάση αυτές η Επιτροπή τελικά θα την εγκρίνει,
δεν σηµαίνει ότι απαλλάσσεσθε από την υποχρέωσή σας να κοινοποιήσετε την
ενίσχυση στην Επιτροπή.
Υπογραµµίζεται λοιπόν ότι όλες οι ενισχύσεις των επιµέρους κατηγοριών που
αναπτύσσονται παρακάτω κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
χορηγούνται µόνο µετά από δική της απόφαση (ισχύει δηλαδή και γι’αυτές η
διαδικασία, όπως περιγράφηκε στο Μέρος ΙΙ).
∆εν χρειάζεται να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή µόνον:
•

οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει απαλλακτικών Κανονισµών (δηλαδή,
προς το παρόν οι ενισχύσεις για την επαγγελµατική κατάρτιση και οι
ενισχύσεις σε ΜΜΕ) και

•

οι ενισχύσεις de minimis.
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Στα παρακάτω Κεφάλαια που αναλύουν την κάθε κατηγορία ενισχύσεων δεν
επαναλαµβάνεται κάθε φορά η υποχρέωση κοινοποίησης. Μόνο στις περιπτώσεις
όπου κατ’εξαίρεση δεν χρειάζεται κοινοποίηση, γίνεται ειδική υπενθύµιση.

!

Ποιες επιµέρους κατηγορίες ενισχύσεων περιλαµβάνονται στο παρόν
Κεφάλαιο;

Υπογραµµίζεται κατ’αρχήν ότι οι κανόνες για τις επιµέρους κατηγορίες ενισχύσεων
παρουσιάζονται

σχετικά

συνοπτικά

και

παρέχουν

απλώς

τις

στοιχειώδεις

πληροφορίες. Εάν θέλετε να χορηγήσετε ενίσχυση µε βάση τους κανόνες αυτούς,
απαραίτητο είναι να ανατρέξετε στα σχετικά πρωτότυπα κείµενα.
Οι

επιµέρους

κατηγορίες

ενισχύσεων,

που

περιλαµβάνονται

στο

παρόν,

συστηµατοποιούνται σε δύο οµάδες:
Οι ενισχύσεις της πρώτης οµάδας, που περιγράφονται εκτενέστερα, περιλαµβάνουν
α) όσες κατηγορίες ενισχύσεων κρίθηκε ότι αφορούν περισσότερο την ελληνική
πραγµατικότητα, β) τις περιπτώσεις για τις οποίες ισχύουν «απαλλακτικοί
Κανονισµοί» και γ) τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis):
•

Περιφερειακές ενισχύσεις

•

Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis)

•

Eνισχύσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

•

Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση

•

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη

•

Ενισχύσεις στην απασχόληση

•

Ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθωση προβληµατικών επιχειρήσεων

•

Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ενισχύσεων (δεύτερη οµάδα) παρατίθεται απλώς η
παραποµπή στα σχετικά κοινοτικά κείµενα:
•

Ενισχύσεις και επιχειρηµατικά κεφάλαια

•

Πωλήσεις γηπέδων, οικοπέδων και κτιρίων από τις δηµόσιες αρχές

•

Κρατικές εγγυήσεις
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•

•

•

Eνισχύσεις στους ευαίσθητους τοµείς
#

βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

#

αυτοκινητοβιοµηχανία

#

βιοµηχανία συνθετικών ινών

#

ναυπηγική βιοµηχανία

Ενισχύσεις ΕΚΑΧ
#

βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

#

βιοµηχανία άνθρακα

Ενισχύσεις στις µεταφορές
#

χερσαίες µεταφορές (οδικές, σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές
µεταφορές)

#

θαλάσσιες µεταφορές

#

αεροπορικές µεταφορές

•

Ενισχύσεις στην γεωργία

•

Ενισχύσεις στην αλιεία

Β. Περιφερειακές ενισχύσεις
Τα δύο βασικά κοινοτικά κείµενα που ισχύουν στις περιφερειακές ενισχύσεις είναι 1)
οι Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα (EE C 74 της 10.3.1998) και 2) το Πολυτοµεακό Πλαίσιο για τις
περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 70 της 19.3.2002).

1)

!

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΙΣ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Σε ποιες περιφερειακές ενισχύσεις εφαρµόζονται οι Κατευθυντήριες
Γραµµές;
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Οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές εφαρµόζονται στις περιφερειακές ενισχύσεις
που χορηγούνται σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας, εκτός από εκείνους που
αφορούν:
•

την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων του παραρτήµατος
Ι της Συνθήκης,

•

την αλιεία και

•

την βιοµηχανία του άνθρακα.

Ειδικοί κανόνες ισχύουν:
•

στις µεταφορές

•

στη χαλυβουργία

•

στις ναυπηγικές εργασίες

•

στις συνθετικές ίνες

•

στην αυτοκινητοβιοµηχανία

•

στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια.

Προσοχή: Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές το
2003.

!

Ποιες είναι οι επιλέξιµες περιφέρειες;

Οι περιφερειακές ενισχύσεις προορίζονται για συγκεκριµένες περιοχές µε στόχο την
ανάπτυξή τους. Επιλέξιµες περιφέρειες είναι οι:
•

περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α), δηλαδή οι περιφέρειες µε
βιοτικό επίπεδο ασυνήθιστα χαµηλό ή µε αυξηµένη ανεργία. Πρόκειται για τις
«µειονεκτούσες περιφέρειες» της Κοινότητας NUTS II, όπου το κατά κεφαλήν
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι κατώτερο του 75% του κοινοτικού
µέσου όρου.

•

περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (γ), δηλαδή οι πιο καθυστερηµένες
περιοχές της χώρας, καθώς και οι αραιοκατοικηµένες περιοχές.
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!
Η

Σε τι χρησιµεύει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων;
Επιτροπή

ελέγχει

τη

συµβατότητα

των

κοινοποιούµενων

καθεστώτων

περιφερειακών ενισχύσεων βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων περιλαµβάνει τις περιοχές του κράτους στις
οποίες µπορούν να χορηγηθούν περιφερειακές ενισχύσεις (επιλέξιµες περιφέρειες), τα
είδη των ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν και τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια
έντασης των ενισχύσεων για καθεµία από τις επιλέξιµες περιοχές.
Έτσι, η Επιτροπή, κάθε φορά που καλείται να εγκρίνει µία περιφερειακή ενίσχυση που
της έχει κοινοποιηθεί, ανατρέχει στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων του οικείου
κράτους και αρκείται να επαληθεύσει α) εάν η ενισχυόµενη περιοχή υπάγεται στις
επιλέξιµες περιφέρειες, β) εάν πρόκειται για αποδεκτή ενίσχυση και γ) εάν η ένταση
της ενίσχυσης βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων που έχουν ορισθεί για τη
συγκεκριµένη περιφέρεια.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει τον εθνικό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,
σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης όλων των περιφερειών της Κοινότητας βάσει
των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat).
Τον Χάρτη αυτόν κοινοποιεί στην Επιτροπή, που µε τη σειρά της είναι αρµόδια για την
έγκριση και τη θέση του σε ισχύ.
Κάθε Χάρτης ισχύει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και αναθεωρείται περιοδικά,
για να αποτυπώσει την οικονοµική εξέλιξη των περιοχών σε σχέση τόσο µε τον εθνικό
όσο και µε τον κοινοτικό µέσο όρο.

Τονίζεται,

τέλος,

ότι

η

Επιτροπή,

για

λόγους

αποτελεσµατικότητας

του

προγραµµατισµού της, φροντίζει να αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι
Χάρτες Περιφερειακών Ενισχύσεων των κρατών µελών µε τις περιφέρειες που
αφορούν οι στόχοι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.

88

Έτσι, οι περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α) αντιστοιχούν κατ’αρχήν µε τις
αναπτυξιακά καθυστερηµένες περιφέρειες του στόχου 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων,
ενώ οι περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (γ) θα πρέπει να αντιστοιχούν µε τις
περιοχές που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήµατα του στόχου 2.

!

Ποιες είναι οι επιλέξιµες δαπάνες;

Οι περιφερερειακές ενισχύσεις µπορούν να αποσκοπούν µόνο:
1) στην υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων (αρχικές επενδύσεις). Οι σχετικές
δαπάνες αφορούν
•

υλικές επενδύσεις (π.χ. γήπεδα, κτίρια, εξοπλισµός)

•

ορισµένες κατηγορίες άυλων επενδύσεων και µέχρις ενός περιορισµένου
ποσού (π.χ. µεταφορά τεχνολογίας υπό την µορφή απόκτησης διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας)

2) στη δηµιουργία απασχόλησης που συνδέεται µε την πραγµατοποίηση κάποιας
επένδυσης (δαπάνες για καθαρή αύξηση του αριθµού των θέσεων εργασίας σε
µία επιχείρηση)
3) µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να γίνει δεκτή και η χορήγηση
ενισχύσεων λειτουργίας, ενισχύσεων δηλαδή που αποσκοπούν να µειώσουν τις
τρέχουσες δαπάνες µίας επιχείρησης (π.χ. ενοίκιο, µισθοί):
•

στις περιοχές του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α), και µόνον εφόσον α)
δικαιολογούνται από τη συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και
τον χαρακτήρα τους, β) το ύψος τους είναι ανάλογο προς τα προβλήµατα
που καλούνται να αντιµετωπίσουν και γ) έχουν περιορισµένη χρονική
διάρκεια και µειώνονται προοδευτικά. Οι ενισχύσεις αυτές λαµβάνουν
συνήθως τη µορφή φορολογικών απαλλαγών ή µείωσης των κοινωνικών
εισφορών.

•

σε ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιοχές και σε περιοχές χαµηλής
δηµογραφικής πυκνότητας του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχεία (α) και (γ), για
να αντισταθµίσουν µέρος των πρόσθετων µεταφορικών δαπανών, υπό
ορισµένες ειδικές προϋποθέσεις.
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Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι λειτουργικές ενισχύσεις που
χορηγούνται για την προώθηση των εξαγωγών µεταξύ των κρατών µελών.

Ποιες είναι αρχικές επενδύσεις
Αρχικές επενδύσεις µπορούν να είναι:
- επένδυση παγίου κεφαλαίου η οποία αφορά τη δηµιουργία νέας επιχείρησης, την
επέκταση υφιστάµενης επιχείρησης ή την έναρξη δραστηριότητας η οποία
συνεπάγεται θεµελιώδη αλλαγή του προϊόντος ή της µεθόδου παραγωγής µίας
υφιστάµενης επιχείρησης
- επένδυση παγίου κεφαλαίου υπό µορφή εξαγοράς εγκαταστάσεων που είχαν κλείσει
ή που θα είχαν κλείσει χωρίς την εξαγορά αυτήν, εκτός αν οι εγκαταστάσεις ανήκουν
σε προβληµατική επιχείρηση (οπότε εφαρµόζονται οι Κατευθυντήριες Γραµµές για τη
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, βλ. παρακάτω Κεφάλαιο
Η).

Προσοχή – ειδικός όρος απαραίτητος για την χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων:
η αρχική επένδυση ή οι θέσεις απασχόλησης που δηµιουργήθηκαν πρέπει να
διατηρηθούν για µία τουλάχιστον πενταετία από την ηµεροµηνία χορήγησης της
ενίσχυσης.

!

Ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των περιφερειακών ενισχύσεων

Τι είναι η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση της ενίσχυσης
Η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση της ενίσχυσης αφορά το ανώτατο ποσοστό που
επιτρέπεται να συνιστά η ενίσχυση σε σχέση µε το συνολικό ποσό της επένδυσης. Τα
ανώτατα αυτά ποσοστά ορίζονται σε καθαρό ισοδύναµο επιχορήγησης (ΚΙΕ).
Η Επιτροπή αποφασίζει για κάθε κατηγορία ενισχύσεων τα ανώτατα όρια έντασης, τα
οποία δεν πρέπει να υπερβεί το κράτος µέλος. Τα όρια αυτά προσαυξάνονται ή
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µειώνονται ανάλογα µε διάφορες συνθήκες-παραµέτρους που ισχύουν κάθε φορά
(π.χ. συνήθως υπάρχει προσαύξηση του ανώτατου ορίου, όταν η ενίσχυση αφορά
ΜΜΕ).
Εντός των ανωτάτων ορίων, η ένταση της ενίσχυσης διαµορφώνεται κάθε φορά
ανάλογα µε τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η ενίσχυση.

Όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις:
•

η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση διαφοροποιείται από τη µία περιφέρεια στην
άλλη, ανάλογα εάν πρόκειται για περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α)
ή στοιχείο (γ)

•

το ανώτατο όριο έντασης προσαυξάνεται, όταν η περιφερειακή ενίσχυση
χορηγείται σε ΜΜΕ ή όταν αφορά επαγγελµατική εκπαίδευση

•

σε κάθε περίπτωση, η ένταση µιας περιφερειακής ενίσχυσης πρέπει να
αντιστοιχεί στη φύση και την ένταση των σχετικών περιφερειακών
προβληµάτων.

Καθαρό Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΚΙΕ)
Για να µπορέσει η Επιτροπή να συγκρίνει µεταξύ τους τα καθεστώτα επενδυτικών
ενισχύσεων, τα αξιολογεί υπολογίζοντας το ΚΙΕ. Με το ΚΙΕ όλες οι µορφές
επενδυτικών ενισχύσεων ανάγονται σε έναν κοινό παρονοµαστή, ανεξάρτητο από το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.
Το ΚΙΕ δεν είναι λοιπόν παρά η καθαρή ένταση της ενίσχυσης που χορηγείται στον
δικαιούχο και αντιπροσωπεύει το τελικό όφελος που λογίζεται ότι αυτός αποκοµίζει
από την ενίσχυση, σε σχέση µε την αξία εκτός φόρων (κυρίως ΦΠΑ) της
επιδοτούµενης επένδυσης.
Η µέθοδος υπολογισµού του ΚΙΕ χρησιµοποιείται από την Επιτροπή και
δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα Ι των Κατευθυντηρίων Γραµµών.
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!

Σώρευση των περιφερειακών ενισχύσεων

Τι σηµαίνει σώρευση ενισχύσεων
Όταν ένα κράτος θέλει να χορηγήσει πολλές διαφορετικές ενισχύσεις υπέρ της
ίδιας επιλέξιµης δαπάνης, τότε έχουµε σώρευση περισσότερων ενισχύσεων.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτήν δεν θα πρέπει να ισχύσουν για κάθε
ξεχωριστή ενίσχυση τα ανώτατα όρια που ορίζονται για την κατηγορία της, αλλά θα
πρέπει το σύνολο των σωρευοµένων ενισχύσεων να υπαχθεί σε ένα ανώτατο όριο.
Η σώρευση υπάγεται σε συγκεκριµένους κανόνες, ώστε να αποφεύγονται αδικίες και
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού από τη δυσανάλογη εύνοια προς ορισµένες
επιχειρήσεις.
Για να µπορεί η Επιτροπή να ελέγχει εάν πράγµατι το σύνολο των σωρευοµένων
ενισχύσεων τηρεί το ανώτατο όριο έντασης, απαιτεί από τα κράτη µέλη να της
κοινοποιούν εκ των προτέρων τις σηµαντικές περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων
ενισχύσεων υπέρ του ίδιου επενδυτικού σχεδίου, ακόµη και αν κατ’αρχήν δεν
υποχρεούνται να το κάνουν, επειδή πρόκειται για ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει
εγκεκριµένου καθεστώτος.

Στις περιφερειακές ενισχύσεις ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες σώρευσης:
1) Τα ανώτατα όρια έντασης που ορίζονται για τις αρχικές επενδύσεις ισχύουν για
το σύνολο της ενίσχυσης:
•

σε περίπτωση ταυτόχρονης εφαρµογής περισσότερων καθεστώτων
περιφερειακών ενισχύσεων και

•

ανεξάρτητα από το αν η πηγή της ενίσχυσης είναι τοπική,
περιφερειακή, εθνική ή κοινοτική.

2) Οι ενισχύσεις για τη δηµιουργία απασχόλησης που συνδέεται µε την
πραγµατοποίηση µιας αρχικής επένδυσης και οι ενισχύσεις για αρχικές
επενδύσεις µπορούν να σωρευθούν µεταξύ τους, στο πλαίσιο του ανώτατου
ορίου έντασης που έχει καθορισθεί για την εκάστοτε περιοχή.
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3) Οι ενισχύσεις για τη δηµιουργία απασχόλησης που συνδέεται µε την
πραγµατοποίηση µιας αρχικής επένδυσης και οι ενισχύσεις για αρχικές
επενδύσεις δεν σωρεύονται µε τις ενισχύσεις για τη δηµιουργία απασχόλησης
που χορηγούνται στο πλαίσιο των Κατευθυντηρίων Γραµµών του 1995
(παρακάτω Κεφάλαιο Ζ).
4) ΄Οταν οι επιλέξιµες δαπάνες για περιφερειακές ενισχύσεις είναι πλήρως ή εν
µέρει επιλέξιµες για ενισχύσεις άλλης κατηγορίας, το κοινό τµήµα υπόκειται στο
ευνοϊκότερο ανώτατο όριο.

2)

!

ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ

Σε ποιες ενισχύσεις εφαρµόζεται το Πολυτοµεακό Πλαίσιο;

Το νέο Πολυτοµεακό Πλαίσιο, που ισχύει µέχρι την 31.12.2009, εφαρµόζεται:
•

στις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (όταν δηλαδή
η συνολική ενίσχυση υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ) και

•

για επενδυτικά σχέδια σε ορισµένους ευαίσθητους τοµείς (προς το παρόν, στη
χαλυβουργία ΕΚΑΧ από 24.7.2002 και στην αυτοκινητοβιοµηχανία και στον
τοµέα των συνθετικών ινών από 1.1.2003).
Από 1.1.2004 θα εφαρµοστεί και σε άλλους ευαίσθητους τοµείς µε σοβαρά
διαρθρωτικά προβλήµατα, τους οποίους στο µεταξύ θα έχει καθορίσει η
Επιτροπή.

Το παρόν Πολυτοµεακό Πλαίσιο δεν εφαρµόζεται στους παρακάτω τοµείς, για τους
οποίους εξακολουθούν να ισχύουν ειδικοί κανόνες:
• γεωργία
• αλιεία
• µεταφορές
• βιοµηχανία άνθρακα
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Προσοχή:
Το

νέο

Πολυτοµεακό

Πλαίσιο

αναθεώρησε

ουσιαστικά

το

προηγούµενο

Πολυτοµεακό Πλαίσιο του 1998 (ΕΕ C 107/1998), καθώς ενσωµάτωσε σ’αυτό, εκτός
από τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια, και ορισµένους
προς το παρόν ευαίσθητους τοµείς οι οποίοι προηγουµένως ρυθµίζονταν από
αυτοτελή Κοινοτικά Πλαίσια.

!

Ανώτατα όρια ενίσχυσης

Το Πολυτοµεακό Πλαίσιο στοχεύει να περιορίσει το επίπεδο των κινήτρων που
παρέχονται για µεγάλα επενδυτικά σχέδια, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι
περιττές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού.
Για τον λόγο αυτόν, όταν πρόκειται για ενίσχυση µεγάλου επενδυτικού σχεδίου,
προσαρµόζει τα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων (που ορίζονται στις
Κατευθυντήριες Γραµµές) σε χαµηλότερα επίπεδα.
Τα ίδια ανώτατα όρια ισχύουν και για τις επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγούνται
στους ευαίσθητους τοµείς.

!

Κοινοποίηση

Ισχύει ειδικό έντυπο κοινοποίησης που επισυνάπτεται στο Πολυτοµεακό Πλαίσιο (για
την κοινοποίηση των διαφόρων περιπτώσεων ενισχύσεων δυνάµει του παρόντος, βλ.
τις λεπτοµερείς διατάξεις του Πολυτοµεακού Πλαισίου).

94

Γ. Ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis)
Τις ενισχύσεις de minimis ρυθµίζει ο Κανονισµός 69/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 10
της 13.1.2001).
Πρόκειται για Κανονισµό, ο οποίος απαλλάσσει από την υποχρέωση κοινοποίησης
των ενισχύσεων που ρυθµίζει, εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι που θέτει. Η
διάρκεια του Κανονισµού είναι µέχρι την 31.1.2006.

!

Ποιες είναι οι ενισχύσεις de minimis;

Πρόκειται για ποσά µικρής οικονοµικής αξίας, τα οποία εκτιµάται ότι δεν
διαταράσσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ούτε θίγουν τον ανταγωνισµό.
Άρα οι de minimis ενισχύσεις δεν αποτελούν ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου
87 παρ. 1, οπότε και δεν εφαρµόζονται οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές ισχύει ο κανόνας de minimis.
Κανόνας de minimis
Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων de minimis που χορηγούνται στην ίδια
επιχείρηση σε µία τριετία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

!

Κοινοποιούνται οι ενισχύσεις de minimis στην Επιτροπή;

Οι ενισχύσεις de minimis δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή, αφού δεν
εφαρµόζονται σ’αυτές οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Η µη κοινοποίηση
συνεπάγεται αυτόµατα την ταχύτερη χορήγηση της ενίσχυσης στην δικαιούχο
επιχείρηση.
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς που χορηγούν τέτοιες
ενισχύσεις µπορούν να τις χορηγούν ανεξέλεγκτα. Αντίθετα, κατά τη χορήγηση
ενισχύσεων de minimis, δεσµεύονται από τις ρυθµίσεις του Κανονισµού 69/2001.
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!

Σε ποιες επιχειρήσεις χορηγούνται οι ενισχύσεις de minimis;

Οι ενισχύσεις de minimis χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
όλους τους τοµείς, εκτός από:
•

την παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων γεωργίας και αλιείας του
παραρτήµατος Ι της Συνθήκης

•

τις µεταφορές.

Επίσης, δεν χορηγούνται ενισχύσεις de minimis, όταν:
•

αφορούν εξαγωγές, στον βαθµό που οι ενισχύσεις είτε συνδέονται άµεσα µε τις
εξαγόµενες ποσότητες και την δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής, είτε
καλύπτουν άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγωγική
δραστηριότητα, ή

•

χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιµοποίησης εγχώριων προϊόντων σε βάρος των
εισαγόµενων.

!

Υποχρεώσεις εθνικών φορέων, όταν χορηγούν de minimis ενισχύσεις

Κάθε φορά που προτίθεσθε να χορηγήσετε ενίσχυση de minimis, πρέπει να
βεβαιώνεστε ότι τηρείται ο Κανονισµός 69/2001. Οφείλετε λοιπόν να επαληθεύετε:
1) ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση δίδεται ως ενίσχυση de minimis, αποκτά δηλαδή
αυτόν τον χαρακτηρισµό.
Αυτό τονίζεται, γιατί είναι δυνατόν να χορηγηθεί σε µία επιχείρηση µία ενίσχυση
κάτω των 100.000 ευρώ χωρίς αυτή να χαρακτηρισθεί ως de minimis, αλλά π.χ.
ως ενίσχυση σε ΜΜΕ. Ο χαρακτηρισµός αυτός είναι σηµαντικός, γιατί ανάλογα
θα εφαρµοσθούν και οι κανόνες που αφορούν τη συµβατότητα της ενίσχυσης,
2) ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 69/2001 για την
χορήγηση ενισχύσεων de minimis και
3) ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση δεν έλαβε µέσα στην προηγούµενη τριετία
ενισχύσεις de minimis που να ξεπερνούν συνολικά τα 100.000 ευρώ.
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Είναι προφανές ότι η περίοδος της τριετίας είναι κινητή, υπό την έννοια ότι για
κάθε νέα χορήγηση de minimis ενίσχυσης θα πρέπει να εξετάζονται τα τρία
προηγούµενα χρόνια.
Έτσι, µπορείτε να χορηγήσετε ενίσχυση de minimis σε µία επιχείρηση, δηλαδή
ενίσχυση κάτω των 100.000 ευρώ, µόνον αφού εξακριβώσετε ότι µε την ενίσχυση
αυτή δεν αυξάνεται πέρα από τα 100.000 ευρώ το συνολικό ποσό των ενισχύσεων de
minimis που έλαβε η εν λόγω επιχείρηση µέσα στην προηγούµενη τριετία.
Να θυµάστε ότι το ανώτατο όριο των 100.000 ευρώ:
•

εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τη µορφή και το στόχο της εκάστοτε de minimis
ενίσχυσης (απαγορεύονται µόνον οι de minimis ενισχύσεις για εξαγωγές) και

•

εκφράζεται

ως

επιχορήγηση

σε

µετρητά.

Σε

όλες

τις

περιπτώσεις

χρησιµοποιούνται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή προ άµεσων φόρων. Εάν η
ενίσχυση χορηγείται σε µορφή άλλη από την επιχορήγηση, το ποσό της
ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησής της.

!

Σώρευση de minimis ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις de minimis σωρεύονται µόνο µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι για τον
υπολογισµό των 100.000 ευρώ, που αποτελούν το ανώτατο όριο σώρευσης,
αθροίζονται µόνον οι de minimis ενισχύσεις της κρίσιµης τριετίας. ∆εν µπορεί
δηλαδή να σωρευθεί µία de minimis ενίσχυση µε µία κρατική ενίσχυση άλλης
κατηγορίας, για να υπολογισθεί εάν καλύφθηκε το όριο των 100.000 ευρώ.
Ωστόσο, µπορεί να χορηγηθεί στην ίδια επιχείρηση µία de minimis ενίσχυση
επιπρόσθετα προς µία κρατική ενίσχυση άλλης κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή
δεν πρόκειται για σώρευση, αλλά για ταυτόχρονη ύπαρξη δύο διαφορετικών
ενισχύσεων.

!

Πώς παρακολουθούν τα κράτη µέλη εάν τηρείται το ανώτατο όριο
σώρευσης που ισχύει για τις de minimis ενισχύσεις;
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Εφόσον οι ενισχύσεις de minimis δεν κοινοποιούνται στην Επιτροπή, τα κράτη µέλη
είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για να παρακολουθούν, εάν η ενισχυόµενη επιχείρηση
έχει κάθε φορά υπερβεί ή όχι για την κρίσιµη τριετία το ανώτατο όριο σώρευσης των
ενισχύσεων de minimis, που είναι τα 100.000 ευρώ.
Ο Κανονισµός προτείνει στα κράτη µέλη δύο εναλλακτικές δυνατότητες, για να
παρακολουθούν τη σώρευση των de minimis ενισχύσεων:
•

είτε µε την τήρηση ενός κεντρικού µητρώου ενισχύσεων, όπου καταχωρούνται
όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις de minimis ενισχύσεις που δόθηκαν σε
οποιαδήποτε επιχείρηση από οποιαδήποτε αρχή του κράτους.
Η µέθοδος αυτή είναι και η συστηµατικότερη, γιατί επιτρέπει να υπολογίζεται
αυτόµατα κάθε φορά η κρίσιµη τριετής περίοδος για την υπέρβαση του ορίου
των 100.000 ευρώ.

•

είτε µε την πληροφόρηση από την ίδια την ενδιαφερόµενη επιχείρηση: κάθε φορά
δηλαδή που το κράτος προτίθεται να χορηγήσει σε µία επιχείρηση de minimis
ενίσχυση, την ενηµερώνει ότι πρόκειται για de minimis ενίσχυση και της ζητά να
την πληροφορήσει για όλες τις de minimis ενισχύσεις που έχει λάβει τα
προηγούµενα τρία χρόνια. Μόνον αφού το κράτος βεβαιωθεί ότι δεν έχει
εξαντληθεί το ανώτατο όριο των 100.000 ευρώ την προηγούµενη τριετία, χορηγεί
την νέα de minimis ενίσχυση.
Τονίζεται, πάντως, ότι ενώ η δεύτερη αυτή µέθοδος είναι φαινοµενικά
απλούστερη, παρουσιάζει στην πράξη περισσότερες δυσκολίες εφαρµογής, αφού
είναι πιθανό να µην γνωρίζει η ενδιαφερόµενη επιχείρηση εάν ή ποιες από τις
ενισχύσεις που είχε λάβει την προηγούµενη τριετία ήταν de minimis και ποιες
όχι.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση δώσει ανακριβή
στοιχεία για τις ενισχύσεις που έλαβε την προηγούµενη τριετία, το κράτος µέλος
και όχι η ίδια η επιχείρηση είναι υπεύθυνο έναντι της Επιτροπής για την
παραβίαση του ανωτάτου ορίου των 100.000 ευρώ που έχει ορίσει ο Κανονισµός
για τις de minimis ενισχύσεις.

!

Πώς ελέγχεται η τήρηση του Κανονισµού 69/2001;
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Το ότι η Επιτροπή επέτρεψε, µε τον Κανονισµό 69/2001, να µην της κοινοποιούνται
οι de minimis ενισχύσεις δεν σηµαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ορθή χορήγηση
των de minimis ενισχύσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισµού.
Τα κράτη µέλη υποχρεούνται λοιπόν να διατηρούν για δέκα χρόνια αρχεία, όπου
καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που είναι χρήσιµες για να εξακριβωθεί εάν
έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισµού.
Η Επιτροπή µπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει από το κράτος µέλος πληροφορίες,
προκειµένου να εκτιµήσει εάν έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις του Κανονισµού. Το
κράτος µέλος υποχρεούται να τις διαβιβάσει κατ’αρχήν εντός 20 εργάσιµων ηµερών.

!

Χρήσιµες συµβουλές για τη χορήγηση de minimis ενισχύσεων

Οι ενισχύσεις de minimis έχουν το εξής µοναδικό πλεονέκτηµα, που δεν συναντάται
στις άλλες κρατικές ενισχύσεις: µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό
(εκτός από εξαγωγές). Αντίθετα, σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατικών
ενισχύσεων οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραµµές ή Κανονισµοί κλπ. προβλέπουν
περισσότερους περιορισµούς.
Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασµό µε το άλλο πλεονέκτηµά τους ότι δεν
κοινοποιούνται και, εποµένως, χορηγούνται ταχύτερα, µπορεί να οδηγήσει στο εξής
αποτέλεσµα: να προτιµούν οι επιχειρήσεις να λαµβάνουν de minimis ενισχύσεις,
ακόµη και αν θα µπορούσαν για την ίδια επένδυση να λάβουν ενίσχυση άλλης
κατηγορίας χρησιµοποιώντας άλλο νοµικό πλαίσιο (Κανονισµό, Κατευθυντήριες
Γραµµές κ.ά.).
Προσοχή όµως: αυτός δεν είναι ο ενδεδειγµένος τρόπος χρησιµοποίησης των
δυνατοτήτων κρατικών ενισχύσεων που παρέχει το κοινοτικό δίκαιο, γιατί εξαντλεί
τις de minimis ενισχύσεις για µέτρα που θα µπορούσαν να είχαν καλυφθεί από άλλες
κατηγορίες ενισχύσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι, για µέτρα που δεν θα
µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν µέσω άλλων κατηγοριών ενισχύσεων, επειδή δεν
είναι επιλέξιµα βάσει των σχετικών Κατευθυντήριων Γραµµών, χάνεται πλέον η
ευκαιρία να χρηµατοδοτηθούν ως de minimis ενισχύσεις, ακριβώς επειδή θα έχει
εξαντληθεί το όριο των de minimis.
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Συνιστάται λοιπόν:
•

να µην δίδεται έµφαση µόνο στο βραχυπρόθεσµο κέρδος από την ταχεία
χρηµατοδότηση (µέσω της de minimis ενίσχυσης) εις βάρος της συνολικής
ωφέλειας που θα µπορούσε µακροπρόθεσµα να αποκοµίσει η επιχείρηση από την
εξορθολογισµένη χρησιµοποίηση όλων των κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων

•

όταν ένα µέτρο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από άλλες Κατευθυντήριες Γραµµές
ή µέσω απαλλακτικού Κανονισµού, να προτιµώνται αυτοί έναντι των de
minimis ενισχύσεων

•

να χρησιµοποιούνται δηλαδή οι ενισχύσεις de minimis µόνο για µέτρα, τα
οποία δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω άλλων Κατευθυντήριων
Γραµµών

•

µία επιχείρηση µπορεί να λάβει συγχρόνως ενίσχυση de minimis και κρατική
ενίσχυση άλλης κατηγορίας. Η µία δεν επηρεάζεται από την άλλη. Οι de minimis
ενισχύσεις δεν σωρεύονται µεν µε τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατικών
ενισχύσεων, αλλά µπορούν να χορηγούνται επιπρόσθετα προς αυτές

•

στην πράξη, ένας χρήσιµος ρόλος των de minimis ενισχύσεων είναι ότι µπορούν
να χρησιµοποιηθούν, για να αυξήσουν το ποσοστό χρηµατοδότησης που
επιτρέπεται στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου που ισχύει για άλλες
Κατευθυντήριες Γραµµές.

∆. Ενισχύσεις σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Πρόκειται για οριζόντιες ενισχύσεις, οι οποίες αποσκοπούν να προωθήσουν δράσεις
ειδικής σηµασίας για την εξέλιξη της ενιαίας αγοράς.
Τις ενισχύσεις σε ΜΜΕ ρυθµίζει ο απαλλακτικός Κανονισµός 70/2001 της
Επιτροπής (ΕΕ L 10 της 13.1.2001), ο οποίος ισχύει µέχρι την 31.12.2006.
Προσοχή: ο Κανονισµός 70/2001 απαλλάσσει µόνον από την υποχρέωση
κοινοποίησης της ενίσχυσης, εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι που θέτει. ∆εν
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απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης όλων γενικά των κανόνων που ισχύουν για
τις κρατικές ενισχύσεις.

!

Ποιες θεωρούνται ΜΜΕ;

Στον Κανονισµό 70/2001 υπάγονται οι µεσαίες, οι µικρές και οι πολύ µικρές
επιχειρήσεις.
Ως ΜΜΕ νοείται αυτή που συγκεντρώνει σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
•

απασχολεί λιγότερα από 250 άτοµα,

•

πραγµατοποιεί κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ ή ο
ετήσιος συνολικός ισολογισµός της δεν υπερβαίνει τα 27.000.000 ευρώ και

•

είναι ανεξάρτητη (ανεξάρτητη θεωρείται η επιχείρηση, όταν δεν ανήκει, σε
ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου, σε
µεγάλη επιχείρηση (δηλαδή σε επιχείρηση που δεν είναι η ίδια ΜΜΕ ή µικρή).
Υπέρβαση του ποσοστού αυτού επιτρέπεται µόνο σε δύο ειδικές περιπτώσεις που
ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού).

Ειδικότερα, ως µικρή επιχείρηση νοείται αυτή που συγκεντρώνει σωρευτικά τα εξής
κριτήρια:
•

απασχολεί λιγότερα από 50 άτοµα,

•

πραγµατοποιεί κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 7.000.000 ευρώ ή ο
ετήσιος συνολικός ισολογισµός της δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ και

•

είναι ανεξάρτητη υπό την παραπάνω έννοια.

Τέλος, ως πολύ µικρή επιχείρηση νοείται εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζοµένους.
Προσοχή: τα παραπάνω κριτήρια εξετάζονται για την επιχείρηση ως σύνολο
(συµπεριλαµβανοµένων και όλων των επιχειρήσεων που αυτή ελέγχει άµεσα ή
έµµεσα, ακόµη και σε άλλα κράτη µέλη ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω
κατοχής ποσοστού τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου).
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∆εν αρκεί να πληροί τα κριτήρια αυτά µόνον η δικαιούχος επιχείρηση. Για να
υπολογισθούν, εποµένως, τα προαναφερθέντα όρια, πρέπει να αθροιστούν τα
στοιχεία που αφορούν τόσο τη δικαιούχο επιχείρηση όσο και τις επιχειρήσεις που
αυτή ελέγχει.

!

Κοινοποιούνται οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ;

Κατ’αρχήν, οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ, που χορηγούνται σύµφωνα µε τον
Κανονισµό 70/2001 και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αυτός θέτει, δεν
χρειάζεται να κοινοποιηθούν προληπτικώς στην Επιτροπή, για να τις εγκρίνει.
Το πλεονέκτηµα είναι λοιπόν ότι χορηγούνται ταχύτερα οι ενισχύσεις αυτές.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από κοινοποίηση: τα καθεστώτα
ενισχύσεων και οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν εµπίπτουν σε κανένα καθεστώς
πρέπει να περιέχουν ρητή αναφορά στον Κανονισµό 70/2001.
Τότε, οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς, πρέπει:
α) πριν χορηγήσουν σε ΜΜΕ ενίσχυση βάσει του Κανονισµού αυτού, να εξετάσουν
εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση τηρούνται οι προϋποθέσεις του και
β) µετά την χορήγηση της ενίσχυσης στη ΜΜΕ, και εντός 20 εργάσιµων ηµερών, να
διαβιβάσουν στην Επιτροπή γραπτές συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε την
ενίσχυση, προκειµένου να δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (συµπληρώνεται σχετικά το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ
του Κανονισµού 70/2001).

Κατ’εξαίρεση, πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή προς έγκριση οι εξής
κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ:
•

εάν πρόκειται για ενίσχυση που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια έντασης που
προβλέπει ο Κανονισµός 70/2001,

•

εάν πρόκειται για µεµονωµένη ενίσχυση µεγάλου ύψους (τα σχετικά κατώφλια
για τον υπολογισµό της έννοιας του «µεγάλου ύψους» εξειδικεύονται στον
Κανονισµό),
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•

εάν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ βάσει άλλων Κατευθυντήριων Γραµµών ή
Κοινοτικού Πλαισίου και όχι βάσει του Κανονισµού 70/2001 (οπότε βέβαια και
δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται οι όροι αυτού, αλλά θα εφαρµοσθεί το
αντίστοιχο Κοινοτικό Πλαίσιο) ή

•

εάν πρόκειται για περίπτωση σώρευσης µιας ενίσχυσης σε ΜΜΕ βάσει του
Κανονισµού 70/2001 µε άλλη κρατική ενίσχυση ή κοινοτική χρηµατοδότηση,
εφόσον η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση των ανώτατων ορίων που
καθορίζει ο Κανονισµός.

Συνεπώς, εάν διαπιστώσετε ότι µία ενίσχυση δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του
Κανονισµού 70/2001, έχετε δύο εναλλακτικές δυνατότητες: είτε να την
τροποποιήσετε, ώστε να υπαχθεί στον Κανονισµό και να µην χρειάζεται
κοινοποίηση, είτε να την κοινοποιήσετε κανονικά και να ζητήσετε την έγκρισή της
από την Επιτροπή.

!

Σε ποιους τοµείς χορηγούνται οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ;

Ο Κανονισµός 70/2001 εφαρµόζεται σε ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΜΜΕ όλων
των κλάδων, εκτός από όσους αφορούν:
•

την παραγωγή, µεταποίηση ή εµπορία των γεωργικών προϊόντων, προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών,

•

συγκεκριµένους κλάδους, για τους οποίους ισχύουν ειδικοί κανόνες, λιγότερο ή
περισσότερο περιοριστικοί από τον παρόντα Κανονισµό, όπως είναι η ναυπηγική
βιοµηχανία,

•

εξαγωγές, στο βαθµό που οι ενισχύσεις είτε αφορούν άµεσα τις εξαγόµενες
ποσότητες και την συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανοµής, είτε καλύπτουν
άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα,

•

ενισχύσεις που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιµοποίησης εγχώριων
προϊόντων αντί των εισαγόµενων.
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!

Ποιες είναι οι επιλέξιµες δαπάνες;

Οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ καλύπτουν δαπάνες για:
α) επενδύσεις
•

σε υλικά στοιχεία ενεργητικού (γήπεδα, κτίρια, µονάδες παραγωγής,
εξοπλισµός. Στον τοµέα των µεταφορών επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για
τροχαίο σιδηροδροµικό υλικό, αλλά όχι για µέσα µεταφοράς και µεταφορικό
εξοπλισµό)

•

σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (απόκτηση τεχνολογίας)

•

για δηµιουργία θέσεων εργασίας που συνδέονται µε την εκάστοτε επένδυση,

β) παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους (πλην όσων συνδέονται µε τις
συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως συνήθεις φοροτεχνικές
υπηρεσίες, τακτικές νοµικές υπηρεσίες, διαφήµιση),
γ) την πρώτη συµµετοχή µίας ΜΜΕ σε εµπορική έκθεση.

!

Ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των ενισχύσεων σε ΜΜΕ

Η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των ενισχύσεων σε ΜΜΕ διαφοροποιείται:
α) ανάλογα µε την επιλέξιµη δαπάνη (είτε επένδυση µικρής ή µεσαίας επιχείρησης
είτε υπηρεσία από εξωτερικούς συµβούλους είτε εµπορική έκθεση) και
β) ανάλογα µε το αν η ΜΜΕ είναι εγκατεστηµένη:
•

σε µη µειονεκτούσα περιφέρεια (οπότε ισχύουν αυτοτελή όρια),

•

σε µειονεκτούσα περιφέρεια του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α) ή

•

σε µειονεκτούσα περιφέρεια του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (γ)
(στις δύο τελευταίες περιπτώσεις προσαυξάνονται τα ανώτατα όρια που
ισχύουν για τις περιφερειακές ενισχύσεις).

!

Σώρευση
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Οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ µπορούν να σωρευθούν µε άλλες κρατικές ενισχύσεις ή
µε άλλη κοινοτική χρηµατοδότηση για το ίδιο επιλέξιµο κόστος, αρκεί η σώρευση
αυτή να µην έχει ως αποτέλεσµα ένταση ενίσχυσης που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια
τα οποία καθορίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό.

!

Πώς ελέγχει η Επιτροπή την τήρηση του Κανονισµού 70/2001;

Η Επιτροπή µπορεί να ελέγχει κατά πόσον τα κράτη µέλη χορηγούν τις ενισχύσεις σε
ΜΜΕ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 70/2001.
Για τον σκοπό αυτόν τα κράτη µέλη
α) υποχρεούνται να διατηρούν για δέκα χρόνια αναλυτικά αρχεία για όλες τις
ενισχύσεις σε ΜΜΕ που απαλλάσσονται βάσει του Κανονισµού 70/2001, έτσι ώστε η
Επιτροπή να µπορεί να εξακριβώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από
κοινοποίηση.
Η Επιτροπή µπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει από το κράτος µέλος οποιαδήποτε
πληροφορία, προκειµένου να εκτιµήσει εάν έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις του
Κανονισµού. Το κράτος µέλος υποχρεούται να απαντήσει εντός 20 εργάσιµων
ηµερών.
β) συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του
Κανονισµού 70/2001. Για τον σκοπό αυτόν χρησιµοποιείται το έντυπο που
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού.

Ε. Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση
Πρόκειται επίσης για επιµέρους κατηγορία οριζόντιων ενισχύσεων, που ρυθµίζεται
από τον απαλλακτικό Κανονισµό 68/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 10 της 13.1.2001), ο
οποίος ισχύει µέχρι την 31.12.2006.
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Προσοχή: ο Κανονισµός 68/2001 απαλλάσσει µόνον από την υποχρέωση
κοινοποίησης της ενίσχυσης, εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι που θέτει. ∆εν
απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης όλων γενικά των κανόνων που ισχύουν για
τις κρατικές ενισχύσεις.

!

Ποια µέτρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης αφορά ο Κανονισµός;

Ο Κανονισµός 68/2001 αφορά µόνο τα µέτρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης που
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή τη δηµόσια χρηµατοδότηση επαγγελµατικής
εκπαίδευσης που απαλλάσσει τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις από µέρος της δαπάνης,
την οποία υπό κανονικές συνθήκες θα κατέβαλαν για την κατάρτιση του προσωπικού
τους.
Η εκπαίδευση αυτή µπορεί να παρέχεται είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από
κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης και να λάβει τη µορφή
της γενικής ή της ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

Γενική και ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση
•

Γενική επαγγελµατική εκπαίδευση: στο πλαίσιο αυτής αποκτώνται γνώσεις που
δεν αφορούν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση
του

εργαζόµενου

στην

ενισχυόµενη

επιχείρηση,

αλλά

την

γενικότερη

επαγγελµατική επιµόρφωσή του βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά τα προσόντα του
και τις δυνατότητες απασχόλησής του.
Παραδείγµατα γενικής εκπαίδευσης:
- όταν οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις,
- όταν απευθύνεται σε εργαζόµενους διαφορετικών επιχειρήσεων,
- όταν αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δηµόσιους ή άλλους
φορείς και οργανισµούς εξουσιοδοτηµένους από το κράτος µέλος ή την
Κοινότητα
•

Ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση: στο πλαίσιο αυτής αποκτώνται γνώσεις που
αφορούν άµεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του
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εργαζόµενου στην ενισχυόµενη επιχείρηση και παρέχει προσόντα που δεν είναι ή
δεν είναι εύκολα µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς
απασχόλησης.
Ως γενική αρχή οι ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση στρεβλώνουν
λιγότερο τον ανταγωνισµό από τις ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση,
γι’αυτό η ένταση της ενίσχυσης είναι µεγαλύτερη στην πρώτη απ’ό,τι στη δεύτερη
περίπτωση.

Συνεπώς, δεν εφαρµόζεται ο Κανονισµός 68/2001, καθώς δεν συνιστούν κρατικές
ενισχύσεις, τα:
•

γενικά µέτρα κατάρτισης που προορίζονται για επιχειρήσεις όλων των τοµέων
αδιακρίτως και όπου οι αρχές που τα εφαρµόζουν δεν έχουν κάποια διακριτική
ευχέρεια
π.χ. σύστηµα φορολογικών κινήτρων, όπως είναι οι αυτόµατες εκπτώσεις
φόρου που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην κατάρτιση
του προσωπικού τους

•

µέτρα κατάρτισης που ευνοούν απευθείας όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, χωρίς να
παρέχουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα σε ορισµένες επιχειρήσεις ή τοµείς
π.χ. -

εκπαίδευση,
αρχική

επαγγελµατική

κατάρτιση,

συµπεριλαµβανοµένων

των

συστηµάτων µαθητείας και εναλλασσόµενης κατάρτισης,
- κατάρτιση ή επανεκπαίδευση ανέργων, συµπεριλαµβανοµένης της
πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις.

!

Κοινοποιούνται οι ενισχύσεις για την επαγγελµατική εκπαίδευση;

Κατ’αρχήν, οι ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση, που χορηγούνται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 68/2001 και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που
αυτός θέτει, δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή,
για να τις εγκρίνει. Έχουν λοιπόν και οι ενισχύσεις αυτές το πλεονέκτηµα ότι
χορηγούνται ταχύτερα.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή από κοινοποίηση: τα καθεστώτα
ενισχύσεων και οι µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν εµπίπτουν σε κανένα καθεστώς
πρέπει να περιέχουν ρητή αναφορά στον Κανονισµό 70/2001.
Τότε, οι αρµόδιοι εθνικοί φορείς, πρέπει:
α) πριν χορηγήσουν ενίσχυση για επαγγελµατική εκπαίδευση βάσει του Κανονισµού
αυτού, να εξετάσουν εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση τηρούνται οι προϋποθέσεις
του και
β) µετά την χορήγηση της ενίσχυσης για επαγγελµατική εκπαίδευση, και εντός 20
εργάσιµων

ηµερών,

να

διαβιβάσουν στην Επιτροπή

γραπτές συνοπτικές

πληροφορίες σχετικά µε την ενίσχυση, προκειµένου να δηµοσιευθούν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (συµπληρώνεται σχετικά το έντυπο που
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού 68/2001).

Κατ’εξαίρεση, πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή προς έγκριση οι εξής
κρατικές ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση:
•

εάν η ενίσχυση υπερβαίνει τα ανώτατα όρια έντασης που προβλέπει ο
Κανονισµός 68/2001,

•

εάν πρόκειται για µεµονωµένη ενίσχυση µεγάλου ύψους (δηλαδή, όταν για ένα
και το αυτό σχέδιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης η ενίσχυση υπερβαίνει το 1
εκατοµµύριο ευρώ) ή

•

εάν πρόκειται για περίπτωση σώρευσης µιας ενίσχυσης για επαγγελµατική
εκπαίδευση βάσει του Κανονισµού 68/2001 µε άλλη κρατική ενίσχυση ή
κοινοτική χρηµατοδότηση, εφόσον η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση των
ανώτατων ορίων που καθορίζει ο Κανονισµός.

Συνεπώς, εάν διαπιστώσετε ότι µία ενίσχυση δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του
Κανονισµού 68/2001, έχετε δύο εναλλακτικές δυνατότητες: είτε να την
τροποποιήσετε, ώστε να υπαχθεί στον Κανονισµό και να µην χρειάζεται
κοινοποίηση, είτε να την κοινοποιήσετε κανονικά και να ζητήσετε την έγκρισή της
από την Επιτροπή.
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!

Σε ποιους τοµείς χορηγούνται οι ενισχύσεις για την επαγγελµατική
εκπαίδευση;

Οι ενισχύσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στις οποίες εφαρµόζεται ο Κανονισµός
68/2001, χορηγούνται σε επιχειρήσεις όλων των τοµέων ανεξαιρέτως.

!

Ποιες είναι οι επιλέξιµες δαπάνες;

Οι ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση καλύπτουν δαπάνες για:
•

κόστος προσωπικού των εκπαιδευτών

•

έξοδα µετακίνησης εκπαιδευτών και καταρτιζοµένων

•

λοιπές τρέχουσες δαπάνες (λ.χ. υλικά, προµήθειες κλπ.)

•

αποσβέσεις εργαλείων και εξοπλισµού στο βαθµό που χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για το εκπαιδευτικό σχέδιο

•

κόστος υπηρεσιών συµβούλου σε σχέση µε το εκπαιδευτικό σχέδιο

•

κόστος προσωπικού των υπό κατάρτιση εργαζοµένων µέχρι του ποσού των
συνολικών επιλέξιµων δαπανών, πλην της παρούσας (υπολογίζονται µόνον οι
ώρες πραγµατικής συµµετοχής στην επαγγελµατική εκπαίδευση).

!

Ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των ενισχύσεων για επαγγελµατική
εκπαίδευση

Η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των ενισχύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση
διαφοροποιείται:
α) ανάλογα εάν πρόκειται για γενική ή για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση και
β) ανάλογα εάν η εκπαίδευση αφορά µεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ, ενώ
γ) για την ειδική περίπτωση που η ενίσχυση αφορά τον τοµέα των θαλάσσιων
µεταφορών, η έντασή της µπορεί να ανέλθει στο 100%, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για
γενική ή για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση, εφόσον ο εκπαιδευόµενος δεν
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αποτελεί ενεργό µέλος του πληρώµατος, αλλά είναι υπεράριθµος επί του πλοίου, και
η εκπαίδευση πραγµατοποιείται σε πλοία εγγεγραµµένα σε κοινοτικά νηολόγια.
Επίσης, τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται:
•

όταν η επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη σε περιοχή επιλέξιµη για περιφερειακή
ενίσχυση του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α) και στοιχείο (γ),

•

όταν η εκπαίδευση παρέχεται σε εργαζόµενους που βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση.

Προσοχή: λαµβάνονται υπόψη τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που ισχύουν για την
ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση:
•

όταν το σχέδιο ενίσχυσης περιλαµβάνει στοιχεία τόσο γενικής όσο και ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης που δεν µπορούν να διαχωριστούν για τον
υπολογισµό της έντασης ή

•

όταν δεν µπορεί να διαπιστωθεί ο ειδικός ή γενικός χαρακτήρρας της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης που αφορά το σχέδιο ενίσχυσης.

!

Σώρευση

Οι ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση µπορούν να σωρευθούν µε άλλες
κρατικές ενισχύσεις ή µε άλλη κοινοτική χρηµατοδότηση για το ίδιο επιλέξιµο
κόστος, αρκεί η σώρευση αυτή να µην έχει ως αποτέλεσµα ένταση ενίσχυσης που
υπερβαίνει τα ανώτατα όρια τα οποία καθορίζονται µε τον παρόντα Κανονισµό.

!

Πώς ελέγχει η Επιτροπή την τήρηση του Κανονισµού 68/2001;

Η Επιτροπή µπορεί να ελέγχει κατά πόσον τα κράτη µέλη χορηγούν τις ενισχύσεις για
επαγγελµατική εκπαίδευση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 68/2001.
Για τον σκοπό αυτόν τα κράτη µέλη:
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α) υποχρεούνται να διατηρούν για δέκα χρόνια αναλυτικά αρχεία για όλες τις
ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση που απαλλάσσονται βάσει του Κανονισµού
68/2001, έτσι ώστε η Επιτροπή να µπορεί να εξακριβώσει εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις απαλλαγής από κοινοποίηση.
Η Επιτροπή µπορεί ανά πάσα στιγµή να ζητήσει από το κράτος µέλος οποιαδήποτε
πληροφορία, προκειµένου να εκτιµήσει εάν έχουν τηρηθεί όλες οι διατάξεις του
Κανονισµού. Το κράτος µέλος υποχρεούται να απαντήσει εντός 20 εργάσιµων
ηµερών.
β) συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για την εφαρµογή του
Κανονισµού 68/2001. Για τον σκοπό αυτόν χρησιµοποιείται το έντυπο που
παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού.

ΣΤ. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη
Οι ενισχύσεις αυτές ρυθµίζονται προς το παρόν από το Κοινοτικό Πλαίσιο των
κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη (ΕΕ C 45 της 17.92.1996), το
οποίο ισχύει µέχρι την 30.6.2002.
Το Πλαίσιο αυτό επανεξετάζεται από την Επιτροπή και προβλέπεται να αναθεωρηθεί
άµεσα.

!

Ποια είναι η στάση της Επιτροπής απέναντι στις ενισχύσεις για έρευνα και
ανάπτυξη;

Κατά παράδοση η Επιτροπή διάκειται ευνοϊκά απέναντι στις ενισχύσεις για Ε&Α.
Ο λόγος για τη στάση της αυτή συνδέεται µε τους στόχους των εν λόγω ενισχύσεων,
τις ανάγκες χρηµατοδότησης και τους σηµαντικούς κινδύνους των ερευνητικών
δραστηριοτήτων, καθώς και µε το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν
συνδέονται άµεσα µε την αγορά, αλλά βρίσκονται σε στάδιο προγενέστερο αυτής, µε
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αποτέλεσµα να είναι µικρή η πιθανότητα στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή νόθευσης
των συναλλαγών.
Η Επιτροπή αντιλαµβάνεται τις ενισχύσεις για Ε&Α κυρίως ως κίνητρο που
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δραστηριότητες Ε&Α, τις οποίες δεν θα
αναλάµβαναν εάν δεν υπήρχε η ενίσχυση. Πρόκειται για συµπληρωµατικές
δραστηριότητες, οι οποίες προστίθενται στις δραστηριότητες που διεξάγουν κανονικά
οι επιχειρήσεις σε καθηµερινή βάση.
•

Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της εάν η αίτηση για
χρηµατοδότηση έγινε πριν από την έναρξη της δραστηριότητας Ε&Α (η
επιχείρηση µπορεί να ξεκινήσει το έργο µε τον δικό της προϋπολογισµό, εάν
είχε υποβάλει πριν την αίτηση χρηµατοδότησης).

•

Κατά την Επιτροπή, η ενίσχυση αποτελεί κατά τεκµήριο κίνητρο για Ε&Α,
όταν αποδέκτης της είναι ΜΜΕ.

•

Όσον αφορά τις µεγάλες επιχειρήσεις, το κράτος µέλος θα πρέπει να αποδείξει
την ανάγκη και τα θετικά αποτελέσµατα των εν λόγω ενισχύσεων µε ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια.

!

Ποιες χρηµατοδοτήσεις έρευνας και ανάπτυξης δεν θεωρούνται κατ’αρχήν,
κατά την Επιτροπή, κρατικές ενισχύσεις;

∆εν θεωρείται κατ’αρχήν κρατική ενίσχυση η δηµόσια χρηµατοδότηση
δραστηριοτήτων Ε&Α
•

που διεξάγονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή δηµόσια ερευνητικά
ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή

•

που διεξάγονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή δηµόσια ερευνητικά
ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για λογαριασµό επιχειρήσεων ή σε
συνεργασία µε αυτές, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, ή

•

που διεξάγονται από επιχειρήσεις κατόπιν ανάθεσης σ’αυτές µε τους όρους της
αγοράς (π.χ. µε ανοικτό διαγωνισµό). Εάν όµως η ανάθεση δεν έγινε µε ανοικτό
διαγωνισµό, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα µπορούσε να υπάρχει κρατική ενίσχυση.
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!

Στάδια έρευνας και ανάπτυξης

Προκειµένου η Επιτροπή να διαπιστώσει τον βαθµό στρέβλωσης που µπορεί να
επιφέρει η κρατική ενίσχυση για Ε&Α, επιχειρεί να προσδιορίσει την εγγύητα της
επιδοτούµενης ερευνητικής δραστηριότητας µε την αγορά.
Για τον σκοπό αυτόν διακρίνει µεταξύ βασικής έρευνας, βιοµηχανικής έρευνας και
δραστηριότητας ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο. Η καινοτοµία δεν αποτελεί
ξεχωριστή κατηγορία, αλλά µπορεί να ενταχθεί σε οποιοδήποτε από τα τρία στάδια.
Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο περισσότερο προσεγγίζει την αγορά η
δραστηριότητα Ε&Α τόσο µεγαλύτερη στρέβλωση του ανταγωνισµού µπορεί να
προκαλέσει η επιδότησή της.

Βασική έρευνα
Ερευνητική δραστηριότητα για τη διεύρυνση των επιστηµονικών και τεχνικών
γνώσεων που δεν συνδέονται µε βιοµηχανικούς ή εµπορικούς σκοπούς.

Βιοµηχανική έρευνα
Σχεδιασµένη έρευνα ή έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων,
προκειµένου αυτές να χρησιµεύσουν στην οριστική διαµόρφωση νέων προϊόντων,
µεθόδων ή υπηρεσιών ή στη σηµαντική βελτίωση υφισταµένων προϊόντων, µεθόδων
ή υπηρεσιών.

∆ραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο
Πρόκειται για τη συγκεκριµενοποίηση των αποτελεσµάτων της βιοµηχανικής έρευνας
σε ένα σχέδιο, πρόγραµµα ή σχεδιασµό µε σκοπό την παραγωγή νέων (διαφορετικών
ή βελτιωµένων) προϊόντων, µεθόδων παραγωγής ή υπηρεσιών, που προορίζονται για
πώληση ή για χρήση (συµπεριλαµβανόµενης και της δηµιουργίας ενός πρώτου
πρωτοτύπου που δεν θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς).
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Σε ποιους τοµείς χορηγούνται οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη;

Οι ενισχύσεις για Ε&Α δίδονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους
τους τοµείς.

!

Πώς γίνεται η κοινοποίηση των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη;

Η κοινοποίηση των ενισχύσεων για Ε&Α γίνεται µε τη συµπλήρωση ειδικού
ερωτηµατολογίου που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος Κοινοτικού
Πλαισίου.
Απαιτείται να κοινοποιούνται τα καθεστώτα ενισχύσεων και οι ατοµικές ενισχύσεις,
εκτός εάν πρόκειται για ενισχύσεις de minimis.
∆εν χρειάζεται κατ’αρχήν να κοινοποιούνται οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει
εγκεκριµένου καθεστώτος, εκτός εάν πρόκειται για σχέδιο που υπερβαίνει τα 25
εκατοµµύρια ευρώ και λαµβάνει ενίσχυση µε ακαθάριστο ισοδύναµο επιδότησης που
υπερβαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ.
Ειδικές ρυθµίσεις ισχύουν για την κοινοποίηση των ενισχύσεων Ε&Α που αφορούν:
•

ναυπηγική βιοµηχανία

•

βιοµηχανία του άνθρακα

•

βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

•

αυτοκινητοβιοµηχανία.

!

Βάσει ποιας εξαίρεσης εγκρίνει η Επιτροπή τις ενισχύσεις για έρευνα και
ανάπτυξη;

Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις ενισχύσεις για Ε&Α που της κοινοποιούνται, κατά
κανόνα δίνει την έγκρισή της, κυρίως βάσει του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (γ) για την
ανάπτυξη ορισµένης οικονοµικής δραστηριότητας, ή σπανιότερα βάσει του άρθρου
87 παρ. 3 στοιχείο (β) ως σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
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Επιλέξιµες δαπάνες

Οι ενισχύσεις για Ε&Α καλύπτουν δαπάνες για:
•

µισθοδοσία προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό προσωπικό) που
απασχολείται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα

•

κόστος οργάνων, εξοπλισµού και χώρων που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
σε µόνιµη βάση για την ερευνητική δραστηριότητα

•

αµοιβές συµβούλων και άλλων ανάλογων υπηρεσιών που χρησιµοποιούνατι
αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα

•

συµπληρωµατικά γενικά έξοδα που συνδέονται άµεσα µε την ερευνητική
δραστηριότητα

•

λοιπά

έξοδα

εκµετάλλευσης

σχετιζόµενα

ευθέως

µε

την

ερευνητική

δραστηριότητα.

!

Ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη

Η ανώτατη επιτρεπόµενη ένταση των ενισχύσεων για Ε&Α διαφοροποιείται ανάλογα
µε το στάδιο της έρευνας που αφορά η ενισχυόµενη δραστηριότητα (βασική,
βιοµηχανική, προανταγωνιστική): χαµηλότερα είναι τα όρια ενίσχυσης που
προβλέπονται για την τελευταία, λόγω του ότι τα αποτελέσµατά της είναι πιο άµεσα
εκµεταλλεύσιµα από την αγορά και γι’αυτό µπορεί να προκαλέσει ευκολότερα
στρεβλωτικά αποτελέσµατα· αντίθετα, η βασική έρευνα µπορεί να χρηµατοδοτηθεί σε
ποσοστό µέχρι και 100%.
Σε περίπτωση που η ενισχυόµενη δραστηριότητα αφορά συγχρόνως βιοµηχανική και
προανταγωνιστική έρευνα, η ανώτατη έντασή της ισοδυναµεί µε τον σταθµισµένο
µέσο όρο των εντάσεων που ισχύουν για τα δύο είδη έρευνας.
Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται, όταν η ερευνητική δραστηριότητα:
•

διεξάγεται σε περιοχή του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (α) ή στοιχείο (γ) ή

•

προορίζεται για ΜΜΕ ή
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•

εντάσσεται σε ειδικό σχέδιο ή πρόγραµµα που εµπίπτει στο κοινοτικό
πρόγραµµα-πλαίσιο για την Ε&Α ή

•

προβλέπει διασυνοριακή συνεργασία ή συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και
δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών ή όταν συνοδεύεται από ευρεία διάδοση και
δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της.

!

Σώρευση

Οι ενισχύσεις για Ε&Α σωρεύονται µε άλλες κρατικές ενισχύσεις και κοινοτικές
χρηµατοδοτήσεις, αρκεί η σώρευση αυτή να µην έχει ως αποτέλεσµα ένταση
ενίσχυσης που υπερβαίνει το 75% για την βιοµηχανική έρευνα και το 50% για την
προανταγωνιστική έρευνα.

!

Πώς προβλέπεται να διαµορφωθεί το νέο Πλαίσιο που θα αντικαταστήσει
το παρόν;

Με επιφύλαξη ως προς τις τελικές ρυθµίσεις που θα υιοθετηθούν, η σκέψη που
διαπνέει τις νέες προτάσεις είναι να συγχωνευθεί η βιοµηχανική και η
προανταγωνιστική έρευνα σε ένα στάδιο, καθώς αποδείχθηκε δύσκολος ο σαφής
διαχωρισµός τους στην πράξη. Το ανώτατο όριο που θα ισχύσει εν προκειµένω
προτείνεται να αποτελέσει τον µέσο όρο των δύο ορίων που ισχύουν σήµερα για κάθε
στάδιο.
Στο απώτερο µέλλον, όταν θα συσσωρευθεί η εµπειρία από τη χρήση των ενισχύσεων
για Ε&Α, είναι πιθανόν η Επιτροπή να θεσπίσει απαλλακτικό Κανονισµό για αυτή
την κατηγορία ενισχύσεων.
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Ζ. Ενισχύσεις στην απασχόληση
Οι ενισχύσεις αυτές ρυθµίζονται προς το παρόν από τις Κατευθυντήριες Γραµµές
όσον αφορά τις ενισχύσεις στην απασχόληση (ΕΕ C 334 της 12.12.1995), το οποίο
ισχύει µέχρι την 30.6.2002.
Οι Κατευθυντήριες Γραµµές βρίσκονται υπό αναθεώρηση και η Επιτροπή έχει ήδη
καταρτίσει σχετική πρόταση Κανονισµού, της οποίας η υιοθέτηση επίκειται άµεσα.
Ωστόσο, επειδή ο Κανονισµός δεν αποτελεί ακόµη επίσηµο κείµενο της Κοινότητας
και οι ρυθµίσεις του δεν έχουν οριστικοποιηθεί, παρουσιάζονται κατ’αρχήν οι
ισχύουσες Κατευθυντήριες Γραµµές, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται απλώς οι
κυριότερες ρυθµίσεις του Κανονισµού, µε επιφύλαξη όσων νεότερων εξελίξεων
επήλθαν στο µεταξύ.

!

Σε ποιες ενισχύσεις για απασχόληση εφαρµόζονται οι Κατευθυντήριες
Γραµµές;

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές εφαρµόζονται στις ενισχύσεις για απασχόληση που
έχουν ως σκοπό τη δηµιουργία ή τη διατήρηση θέσεων εργασίας που δεν
συνδέονται µε µία συγκεκριµένη επένδυση.

Ενισχύσεις για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας: νοούνται οι ενισχύσεις µέσω των
οποίων προκύπτει καθαρή αύξηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας στην
ενισχυόµενη επιχείρηση, δηλαδή επιπλέον θέσεις εργασίας (η απλή αντικατάσταση
ενός εργαζοµένου από άλλον χωρίς αύξηση του προσωπικού δεν αποτελεί
πραγµατική δηµιουργία απασχόλησης).
Ενισχύσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας: νοούνται οι ενισχύσεις που
παρέχονται στη δικαιούχο επιχείρηση, προκειµένου να µην προβεί σε απολύσεις
εργαζοµένων που απασχολεί.

!

Ποια µέτρα για την απασχόληση δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις;
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∆εν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις τα εξής µέτρα πολιτικής της απασχόλησης:
α) οι ενισχύσεις σε πρόσωπα που δεν ευνοούν ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένους
κλάδους παραγωγής (π.χ. υπηρεσίες προσανατολισµού, προώθηση της απασχόλησης
των µειονεκτικών οµάδων, όπως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, φυλετικές ή θρησκευτικές
µειονότητες κλπ.),
β) τα µέτρα που δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών (π.χ.
τοπικές πρωτοβουλίες, παροχή υπηρεσιών σε γειτονιές),
γ) τα «γενικά» µέτρα (π.χ. για βελτίωση της εργατικής νοµοθεσίας).

!

Ποια είναι η στάση της Επιτροπής απέναντι στις ενισχύσεις για
απασχόληση;

Η Επιτροπή έχει θετική στάση απέναντι στις ενισχύσεις για δηµιουργία απασχόλησης
και τις εγκρίνει βάσει του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (γ) για ανάπτυξη οικονοµικών
δραστηριοτήτων.
Ειδικά τις ενισχύσεις για δηµιουργία απασχόλησης στους ευαίσθητους τοµείς, όπου
υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ή κρίση, η Επιτροπή συνήθως δεν τις
αντιµετωπίζει ευνοϊκά, εκτός εάν πρόκειται για ενισχύσεις που αφορούν
αναπτυσσόµενους κλάδους ή υποτοµείς µε καλές προοπτικές αύξησης της
απασχόλησης.
Περαιτέρω, η Επιτροπή διάκειται λιγότερο ευνοϊκά απέναντι στις ενισχύσεις για
διατήρηση της απασχόλησης, τις οποίες εγκρίνει µόνον, όταν προορίζονται για την
επανόρθωση ζηµιών που προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα
(άρθρο 87 παρ. 2 στοιχείο (β) της Συνθήκης) ή όταν πρόκειται για περιοχές µε
χαµηλό βιοτικό επίπεδο ή µε σοβαρή υποαπασχόληση (άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο (α)
της Συνθήκης).
Όταν οι ενισχύσεις για διατήρηση της απασχόλησης συνδέονται µε τη διάσωση µιας
προβληµατικής επιχείρησης, εφαρµόζονται οι Κατευθυντήριες Γραµµές για τη
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων.
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!
Οι

Σε ποιους τοµείς χορηγούνται οι ενισχύσεις για απασχόληση;
ενισχύσεις

για

την

απασχόληση

χορηγούνται

σε

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς.
Ειδικές ρυθµίσεις ισχύουν:
•

στη γεωργία

•

στην αλιεία

•

στη βιοµηχανία του άνθρακα και του χάλυβα

•

στη ναυπηγική βιοµηχανία

•

στην αυτοκινητοβιοµηχανία

•

στον τοµέα των συνθετικών ινών

•

στις µεταφορές

!

Ποιες είναι οι βασικές ρυθµίσεις της πρότασης Κανονισµού για τις
ενισχύσεις στην απασχόληση;

1. Ο Κανονισµός αυτός, που θα ισχύει µέχρι το 2007, είναι απαλλακτικός και
προβλέπεται να απλοποιήσει τη διαδικασία κοινοποίησης των ενισχύσεων για
απασχόληση.
Ισχύουν, συνεπώς, και εν προκειµένω οι βασικές αρχές που ισχύουν για την
απαλλαγή από κοινοποίηση:
•

η ενίσχυση πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στον Κανονισµό,

•

το κράτος µέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή εντός 20 εργάσιµων ηµερών
γραπτές συνοπτικές πληροφορίες για την ενίσχυση,

•

το κράτος τηρεί αναλυτικά αρχεία για 10 χρόνια,

•

το κράτος συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για την
εφαρµογή του Κανονισµού.

2. Ειδικότερα, ο Κανονισµός, και µε την επιφύλαξη νεότερων εξελίξεων που
ενδεχοµένως τροποποιήσουν το περιεχόµενό του, εφαρµόζεται σε ενισχύσεις για
απασχόληση σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών
προϊόντων.
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3. Ο Κανονισµός απαλλάσσει µόνον τις ενισχύσεις
•

για δηµιουργία απασχόλησης

•

για πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε
ειδικές ανάγκες

•

για µόνιµη απασχόληση των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες.

4. Η απαλλαγή αφορά µόνον τα καθεστώτα ενισχύσεων και τις ενισχύσεις που
χορηγούνται βάσει απαλλασσόµενου καθεστώτος και όχι τις µεµονωµένες ενισχύσεις
για απασχόληση.
5. Για να µπορέσει να απαλλαγεί βάσει του Κανονισµού µία ενίσχυση, θα πρέπει να
αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της απασχόλησης.
6. Εξακολουθούν να χρειάζονται κοινοποίηση:
•

οι µεµονωµένες ενισχύσεις για απασχόληση,

•

τα καθεστώτα ενισχύσεων για τους ευαίσθητους τοµείς,

•

οι ενισχύσεις για δηµιουργία απασχόλησης στον τοµέα των µεταφορών,

•

οι ενισχύσεις για διατήρηση της απασχόλησης,

•

η ενίσχυση σε συγκεκριµένη επιχείρηση που υπερβαίνει τα 15 εκατοµµύρια
ευρώ σε µία τριετία,

•

ενισχύσεις για την κατανοµή του χρόνου εργασίας, για τη στήριξη
εργαζοµένων γονέων και παρόµοια µέτρα που δεν οδηγούν σε καθαρή
αύξηση της απασχόλησης,

•

άλλα µέτρα ενίσχυσης της αγοράς εργασίας (π.χ. ενθάρρυνση της πρόωρης
συνταξιοδότησης)

•

ενισχύσεις για διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων,
όπου και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραµµές,

•

ενισχύσεις που συνδέονται µε εξαγωγική δραστηριότητα και ενισχύσεις για
χρήση εγχωρίων αντί εισαγόµενων εµπορευµάτων.
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Η. Ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών
επιχειρήσεων
Οι

Κατευθυντήριες

Γραµµές

για

τη

διάσωση

και

την

αναδιάρθωση

προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 288 της 9.10.1999) προβλέπουν τα κριτήρια,
προκειµένου να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά τέτοιου είδους
ενισχύσεις.

!

Ποιες επιχειρήσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Κατευθυντηρίων
Γραµµών;

Οι παρούσες Κατευθυντήριες Γραµµές εφαρµόζονται για τις ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης που µπορούν να χορηγηθούν µόνο σε προβληµατικές επιχειρήσεις.
Προβληµατική επιχείρηση: η επιχείρηση που δεν είναι ικανή, µε δικούς της
οικονοµικούς πόρους ή µε τους πόρους που συνεισφέρουν οι µέτοχοι και οι πιστωτές
της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία θα την οδηγήσει σχεδόν βέβαια,
ελλείψει κρατικής παρέµβασης, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα σε οικονοµική
εξαφάνιση.
Μία νέα επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένης και εκείνης που προκύπτει από
εκκαθάριση προϋπάρχουσας επιχείρησης ή από ανάληψη µόνο του ενεργητικού της)
δεν δικαιούται να λάβει ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθωσης.
Επίσης, µία εταιρία που αποτελεί µέρος ενός οµίλου µπορεί να λάβει ενισχύσεις
διάσωσης και αναδιάρθωσης, µόνο εφόσον πληροί ορισµένες προϋποθέσεις.

!

Ποιες ενισχύσεις µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε την κοινή
αγορά;

Κατά την Επιτροπή, οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης µπορούν, αφού
κοινοποιηθούν, να θεωρηθούν συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά βάσει του άρθρου
87 παρ. 3 στοιχείο (γ) για την ανάπτυξη ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων.
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Ενίσχυση διάσωσης
Πρόκειται για ενίσχυση µεταβατικού χαρακτήρα, η οποία επιτρέπει στην
προβληµατική επιχείρηση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της επί όσο διάστηµα
απαιτείται για την επεξεργασία σχεδίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης (6 µήνες
κατ’ανώτατο όριο) ή µέχρι να αποφανθεί η Επιτροπή για το σχέδιο αυτό.

Ενίσχυση αναδιάρθωσης
Βασίζεται σε ένα εφικτό, συγκροτηµένο και διεξοδικό πρόγραµµα για την
αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µίας επιχείρησης.

Προσοχή
•

Για την έγκριση καθεµιάς από τις παραπάνω δύο κατηγορίες ενισχύσεων, που
κοινοποιούνται µεµονωµένα στην Επιτροπή, ισχύουν διαφορετικοί όροι και
προβλέπονται ειδικά έντυπα κοινοποίησης (Παράρτηµα Ι και ΙΙ αντίστοιχα).

•

Βασική αρχή για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης είναι η αρχή της «εφάπαξ
ενίσχυσης» (“one time, last time”), σύµφωνα µε την οποία ενισχύσεις
αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να χορηγούνται πάνω από µία φορά στην ίδια
επιχείρηση.

•

Ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται για τα καθεστώτα ενισχύσεων σε ΜΜΕ, καθώς
και για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης στο γεωργικό τοµέα.

•

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη µέλη κατάλληλα µέτρα βάσει του
άρθρου 88 παρ. 1 σχετικά µε τα υφιστάµενα καθεστώτα ενισχύσεων.

!

Σε ποιους τοµείς χορηγούνται οι ενισχύσεις για την διάσωση και την
αναδιάρθωση προβληµατικών επιχειρήσεων;

Οι ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθωση προβληµατικών επιχειρήσεων
χορηγούνται

για

όλους

τους

τοµείς

δραστηριοτήτων,

δραστηριότητες που καλύπτονται από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ.
Ειδικοί κανόνες ισχύουν:
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εκτός

από

τις

•

στην ναυπηγική βιοµηχανία

•

στην αυτοκινητοβιοµηχανία

•

στις αεροπορικές µεταφορές.

Θ. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
Τις ενισχύσεις αυτές ρυθµίζει το Κοινοτικό Πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ΕΕ C 37 της 3.2.2001), η ισχύς
του οποίου λήγει το 2007.

!

Στόχος του Κοινοτικού Πλαισίου

Το Κοινοτικό Πλαίσιο αφορά τις ενισχύσεις για δράσεις σχετικές µε την προστασία
του περιβάλλοντος, δηλαδή για κάθε ενέργεια που στοχεύει στην αποκατάσταση ή
την πρόληψη καταστροφών του φυσικού µας περίγυρου ή των φυσικών πόρων,
καθώς και στην ενθάρρυνση της ορθολογικής χρησιµοποίησης των πόρων αυτών.
Η Επιτροπή αξιολογεί τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να
αναλάβουν τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος («εσωτερίκευση των
δαπανών»).

!

Σε ποιες ενισχύσεις για προστασία του περιβάλλοντος εφαρµόζεται το
παρόν Κοινοτικό Πλαίσιο;

Το Κοινοτικό Πλαίσιο εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που αποσκοπούν στην προστασία
του περιβάλλοντος σε όλους τους τοµείς, πλην του γεωργικού, όπου εφαρµόζονται
οι αντίστοιχες Κατευθυντήριες Γραµµές.
Το Κοινοτικό Πλαίσιο δεν εφαρµόζεται, όταν πρόκειται για:
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•

ενισχύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη στον τοµέα του περιβάλλοντος, οι οποίες
εµπίπτουν στο Κοινοτικό Πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και
ανάπτυξη (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο ΣΤ)

•

ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση στον τοµέα του περιβάλλοντος, τις
οποίες η Επιτροπή εξετάζει σύµφωνα µε τον Κανονισµό 68/2001 (βλ. παραπάνω
Κεφάλαιο Ε).

!

Ποιες ενισχύσεις για προστασία του περιβάλλοντος επιτρέπονται;

Αφού της κοινοποιηθούν από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί να θεωρήσει
συµβιβάσιµες µε την κοινή αγορά και να επιτρέψει, βάσει του άρθρου 87 παρ. 3
στοιχείο (γ) για την ανάπτυξη ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή βάσει του
άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο (β) ως σηµαντικό σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος µε πρωταρχικό άξονα το περιβάλλον, τις εξής ενισχύσεις για
προστασία του περιβάλλοντος:
α) επενδυτικές ενισχύσεις για
•

τη συµµόρφωση των ΜΜΕ στους νέους κοινοτικούς κανόνες

•

την υπέρβαση των κοινοτικών προτύπων

•

τον τοµέα της ενέργειας (εξοικονόµηση ενέργειας, συνδυασµένη παραγωγή
ηλεκτρισµού και θερµότητας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας)

•

τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ενισχυόµενες περιοχές

β) ενισχύσεις στις δραστηριότητες παροχής συνδροµής και συµβουλών στον τοµέα
του περιβάλλοντος υπέρ των ΜΜΕ, οπότε εφαρµόζεται ο Κανονισµός 70/2001 και
γ) λειτουργικές ενισχύσεις
•

για τη διαχείριση αποβλήτων και την εξοικονόµηση ενέργειας

•

υπό µορφή φορολογικών εκπτώσεων και απαλλαγών

•

υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

•

υπέρ της συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας.
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Προσοχή: Κατά την κοινοποίηση των ενισχύσεων για προστασία του περιβάλλοντος,
τα κράτη µέλη οφείλουν να παράσχουν στην Επιτροπή συµπληρωµατικές
πληροφορίες (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα του Κοινοτικού Πλαισίου).

Ι. Ενισχύσεις και επιχειρηµατικά κεφάλαια
Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για
Κρατικές Ενισχύσεις και Επιχειρηµατικά Κεφάλαια (ΕΕ C 235 της 21.8.2001).

ΙΑ. Πωλήσεις γηπέδων, οικοπέδων και κτιρίων από τις δηµόσιες
αρχές
Αυτές ρυθµίζονται από την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε στοιχεία
κρατικής ενίσχυσης στις πωλήσεις γηπέδων-οικοπέδων και κτιρίων από της
δηµόσιες αρχές (ΕΕ C 209 της 10.7.1993).
Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις αυτές δεν αποτελούν για την ακρίβεια επιµέρους
κατηγορία ενισχύσεων, αλλά κυρίως µορφή µε την οποία χορηγούνται ενισχύσεις
στις διάφορες κατηγορίες.

ΙΒ. Κρατικές εγγυήσεις
Σχετικά προβλέπει η Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων
87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων
(ΕΕ C 71 της 11.3.2000).
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Πρόκειται και εν προκειµένω για µορφή µε την οποία παρέχονται οι κρατικές
ενισχύσεις, και όχι για επιµέρους κατηγορία ενισχύσεων.

ΙΓ. Ενισχύσεις στους ευαίσθητους τοµείς
•

Βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

Για τις ενισχύσεις στη βιοµηχανία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που δεν
καλύπτονται από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ (εκτός ΕΚΑΧ), ισχύει η Πλαισίωση ορισµένων
κλάδων κατασκευής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα εκτός ΕΚΑΧ (ΕΕ C 320 της
13.12.1988).
Από 24.7.2002, οι ενισχύσεις στη χαλυβουργία χορηγούνται σύµφωνα µε το
Πολυτοµεακό Πλαίσιο που υιοθετήθηκε πρόσφατα (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Β).

• Αυτοκινητοβιοµηχανία
Οι ενισχύσεις αυτές προβλέπονται από το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις κρατικές
ενισχύσεις προς την αυτοκινητοβιοµηχανία (ΕΕ C 279 της 15.9.1997).
Από 1.1.2003, οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται σύµφωνα µε το Πολυτοµεακό
Πλαίσιο που υιοθετήθηκε πρόσφατα (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Β).

• Βιοµηχανία συνθετικών ινών
Οι κανόνες για τις ενισχύσεις αυτές περιλαµβάνονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο για τις
κρατικές ενισχύσεις στη βιοµηχανία συνθετικών ινών (ΕΕ C 94 της 30.3.1996).
Από 1.1.2003, οι ενισχύσεις στη βιοµηχανία συνθετικών ινών χορηγούνται σύµφωνα
µε το Πολυτοµεακό Πλαίσιο που υιοθετήθηκε πρόσφατα (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο
Β).
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• Ναυπηγική βιοµηχανία
Πρόκειται για ενισχύσεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1540/98 του
Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 περί των νέων κανόνων ενισχύσεως της
ναυπηγικής βιοµηχανίας (ΕΕ L 202 της 18.7.1998).

Ι∆. Ενισχύσεις ΕΚΑΧ
•

Βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα

Οι ενισχύσεις αυτές προβλέπονται από την Απόφαση 2496/96/ΕΚΑΧ της
Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικών
κανόνων για τις ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 338
της 28.12.1996).
Από 24.7.2002, οι ενισχύσεις στη χαλυβουργία χορηγούνται σύµφωνα µε το
Πολυτοµεακό Πλαίσιο που υιοθετήθηκε πρόσφατα (βλ. παραπάνω Κεφάλαιο Β).

•

Βιοµηχανία άνθρακα

Τις ενισχύσεις αυτές ρυθµίζει η Απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 28ης
∆εκεµβρίου 1993 για το κοινοτικό καθεστώς παρεµβάσεων των κρατών µελών
υπέρ της βιοµηχανίας άνθρακα (ΕΕ L 329 της 30.12.1993), η οποία ισχύει µέχρι τη
λήξη της Συνθήκης ΕΚΑΧ (Ιούλιος 2002).
Εκκρεµεί πρόταση Κανονισµού του Συµβουλίου σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
προς τη βιοµηχανία άνθρακα (ΕΕ C 304 Ε της 30.10.2001).
Αρµόδια για τις ενισχύσεις αυτές είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας & Μεταφορών
της Επιτροπής.
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ΙΕ. Ενισχύσεις στις µεταφορές
Αρµόδια για τις ενισχύσεις αυτές είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας & Μεταφορών
της Επιτροπής.

•

Χερσαίες µεταφορές (οδικές, σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές
µεταφορές)

Στις χερσαίες µεταφορές, εκτός από τους γενικούς κανόνες των άρθρων 87-89, ισχύει
και η ειδική διάταξη του άρθρου 73 της Συνθήκης. Τα συναφή κοινοτικά κείµενα
είναι τα ακόλουθα:
-

Κανονισµός (ΕΟΚ) 1191/69 περί των ενεργειών των κρατών µελών που
αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασµένες µε την έννοια της
δηµοσίας υπηρεσίας στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και
εσωτερικών πλωτών µεταφορών (ΕΕ L 156 της 28.6.1969), όπως έχει
τροποποιηθεί από τον Κανονισµό 1893/91 (ΕΕ L 169 της 29.6.1991).
Εκκρεµεί πρόταση Κανονισµού που θα αντικαταστήσει τον εν λόγω
Κανονισµό.

-

Κανονισµός (ΕΟΚ) 1192/69 περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των
λογαριασµών των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων (ΕΕ L 156 της
28.6.1969).

-

Κανονισµός

(ΕΟΚ)

1107/70

περί

ενισχύσεων

στον

τοµέα

των

σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών (ΕΕ L 130
της 15.6.1970), όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισµούς 1473/75 (ΕΕ L
152 της 12.6.1975), 3578/92 (ΕΕ L 364 της 12.12.1992), 2255/96 (ΕΕ L 304
της 27.11.1996) και 543/97(ΕΕ L 84 της 26.3.1997).
Εκκρεµεί πρόταση Κανονισµού που θα αντικαταστήσει τον ανωτέρω
Κανονισµό.
-

Κανονισµός (ΕΟΚ) 1658/82 για τη συµπλήρωση του Κανονισµού
1107/70 µε διατάξεις σχετικές µε τις συνδυασµένες µεταφορές (ΕΕ L 184
της 29.6.1982).

-

Κανονισµός (ΕΟΚ) 718/99 σχετικά µε µια πολιτική ρύθµισης της
µεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στόλων στην εσωτερική
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ναυσιπλοΐα για την προώθηση των µεταφορών διά της πλωτής οδού (ΕΕ
L 90 της 2.4.1999).
-

Οδηγία 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων
(ΕΕ L 237 της 24.8.1991).

•

Θαλάσσιες µεταφορές

Οι ενισχύσεις αυτές διέπονται από τις γενικές διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις
των άρθρων 87-89 (βλ. και παραπάνω Μέρος Ι, Κεφάλαιο Β).
Σχετικά ρυθµίζονται από τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές
ενισχύσεις στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών (ΕΕ C 205 της 5.7.1997).

•

Αεροπορικές µεταφορές

Οι ενισχύσεις αυτές, οι οποίες επίσης υπόκεινται στις γενικές διατάξεις για τις
κρατικές ενισχύσεις των άρθρων 87-89 (βλ. και παραπάνω Μέρος Ι, Κεφάλαιο Β),
ρυθµίζονται από την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων
92 και 93 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 61 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ στις
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών (ΕΕ C 350 της
10.12.1994).

ΙΣΤ. Ενισχύσεις στη γεωργία
Στις ενισχύσεις αυτές, για τις οποίες αρµόδια είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της
Επιτροπής, εφαρµόζονται και τα άρθρα 33, 36 και 37 της Συνθήκης (βλ. και
παραπάνω Μέρος Ι, Κεφάλαιο Β).
Οι ενισχύσεις στη γεωργία ρυθµίζονται από τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες
Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (ΕΕ C 28 της
1.2.2000· βλ. και διορθωτικό, ΕΕ C 232 της 12.8.2000).

129

Βασική αρχή είναι ότι κάθε κρατική ενίσχυση στον γεωργικό τοµέα πρέπει να
συµβιβάζεται µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Κοινότητας, ιδίως µε τη Συµφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία.

ΙΖ. Ενισχύσεις στην αλιεία
Στις ενισχύσεις αυτές, για τις οποίες αρµόδια είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας της
Επιτροπής, εφαρµόζονται και τα άρθρα 33, 36 και 37 της Συνθήκης (βλ. και
παραπάνω Μέρος Ι, Κεφάλαιο Β).
Οι ενισχύσεις στην αλιεία χορηγούνται σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές
για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ C 19 της 20.1.2001).
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Α. Σηµασία των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων για τις
χρηµατοδοτήσεις από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία

!

Ποια είναι τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία;

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι:

!

•

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)
- Τµήµα Προσανατολισµού,

•

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),

•

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και

•

το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ)

Ποιος είναι ο στόχος των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων;

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία ενισχύουν την υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής της
Κοινότητας. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και τα άλλα χρηµατοδοτικά όργανα (πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας).
Ο βασικός στόχος είναι η µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων µέσω της
χρηµατοδότησης δράσεων σε συγκεκριµένες περιφέρειες-στόχους.

!

Πώς συνδέονται οι κρατικές ενισχύσεις µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία;

Η σύνδεση των κοινοτικών διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων µε τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία προκύπτει από τον Κανονισµό 1260/1999. Πρόκειται για τον νέο γενικό
Κανονισµό για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, που ισχύει για την περίοδο 2000-2006, και ο
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οποίος για πρώτη φορά προβλέπει ότι οι χρηµατοδοτήσεις που προέρχονται τόσο
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία όσο και από την ΕΤΕπ ή τα άλλα χρηµατοδοτικά
όργανα πρέπει να τηρούν και να είναι σύµφωνες µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων.
Το γεγονός ότι πρόκειται για κοινοτικούς και όχι για αµιγώς κρατικούς πόρους
ουδόλως περιορίζει την εφαρµογή των σχετικών κανόνων. Ο λόγος είναι ότι οι πόροι
αυτοί που προέρχονται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Κοινότητας και τους
διαχειρίζεται το κράτος εξοµοιώνονται µε κρατικούς πόρους (βλ. και παραπάνω
Μέρος Ι, Κεφάλαιο Α).
Εξάλλου,

καθώς

το

συνηθέστερο

είναι

µία

δράση

ή

ένα

έργο

να

συγχρηµατοδοτείται από εθνικές και από κοινοτικές πηγές ταυτόχρονα, από
πλευράς κρατικών ενισχύσεων εξετάζεται η συνολική χρηµατοδότηση αυτής της
δραστηριότητας ή του έργου.

Μορφές παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων
Για την περίοδο 2000-2006, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µπορούν να χρηµατοδοτήσουν:
α) επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ,
β) προγράµµατα κοινοτικής πρωτοβουλίας: πρόκειται για το INTERREG (διακρατική
και διαπεριφερειακή συνεργασία), URBAN (αστική ανάπτυξη), LEADER (αγροτική
ανάπτυξη), EQUAL (καταπολέµηση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά
εργασίας) και
γ) καινοτόµες ενέργειες και µέτρα τεχνικής βοήθειας για την εφαρµογή του
Κανονισµού 1260/1999.

∆ιάρθρωση του ΚΠΣ
Κάθε κράτος µέλος, προκειµένου να εξασφαλίσει χρηµατοδότηση από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, καταρτίζει ένα σχέδιο ανάπτυξης, όπου αναλύει την
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περιφέρειές του σε σχέση µε τους στόχους των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων, καθώς και τις ανάγκες του και τη στρατηγική του µε τις
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προβλεπόµενες προτεραιότητες δράσης και τους ενδεικτικούς χρηµατοδοτικούς
πόρους που τους αντιστοιχούν.
Βάσει αυτού του σχεδίου εγκρίνεται από την Επιτροπή σε συµφωνία µε το κράτος
µέλος το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Το έγγραφο αυτό περιγράφει τη
στρατηγική που έχει επιλεγεί για την κοινή δράση της Κοινότητας και του κράτους
και τους άξονες προτεραιότητας της στρατηγικής αυτής, µε ενδεικτικό σχέδιο
χρηµατοδότησης για κάθε άξονα. Τη συνολική παρακολούθηση εφαρµογής του ΚΠΣ
αναλαµβάνει η κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ.
Το ΚΠΣ εφαρµόζεται µέσω ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών προγραµµάτων,
τα οποία περιλαµβάνουν τους συγκεκριµένους άξονες προτεραιότητας που
εξυπηρετούν και περιγράφουν συνοπτικά τα µέτρα για την υλοποίηση των αξόνων
αυτών µε ενδεικτικό σχέδιο χρηµατοδότησης. Σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα
ορίζεται από το κράτος µέλος (ειδική) ∆ιαχειριστική Αρχή για την παρακολούθησή
του.
Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι εκείνο το οποίο χρηµατοδοτείται
από περισσότερα του ενός ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Το συµπλήρωµα προγραµµατισµού είναι το έγγραφο, που καταρτίζει το κράτος
µέλος ή η ∆ιαχειριστική Αρχή για την εφαρµογή της στρατηγικής και των αξόνων
προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος, και στο οποίο περιγράφονται
αναλυτικά τα µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος και η χρηµατοδότησή τους.
Τα µέτρα των επιχειρησιακών προγραµµάτων εφαρµόζονται µέσω των πράξεων, οι
οποίες είναι τα επιµέρους έργα ή δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία.

Συνεπώς, πρέπει να συνάδουν µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις:
•

τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΚΠΣ και τα µέτρα και οι πράξεις που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο αυτών

•

οι

δράσεις

που

χρηµατοδοτούνται

από

προγράµµατα

κοινοτικής

πρωτοβουλίας
•

οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα καινοτόµων ενεργειών
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

για

την

περίοδο

2000-2006,

τα

∆ιαρθρωτικά

Ταµεία

µπορούν

να

χρηµατοδοτήσουν: α) επιχειρησιακά προγράµµατα στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, β)
προγράµµατα

κοινοτικής

πρωτοβουλίας:

INTERREG

(διακρατική

και

διαπεριφερειακή συνεργασία), URBAN (αστική ανάπτυξη), LEADER (αγροτική
ανάπτυξη), EQUAL (καταπολέµηση των διακρίσεων και ανισοτήτων στην αγορά
εργασίας) και γ) καινοτόµες ενέργειες και µέτρα τεχνικής βοήθειας για την
εφαρµογή του Κανονισµού 1260/1999
•

οι χρηµατοδοτήσεις που προέρχονται τόσο από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία όσο και
από την ΕΤΕπ ή τα άλλα χρηµατοδοτικά όργανα πρέπει να τηρούν και να είναι
σύµφωνες µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

•

καθώς το συνηθέστερο είναι µία δράση ή ένα έργο να συγχρηµατοδοτείται από
εθνικές και από κοινοτικές πηγές ταυτόχρονα, από πλευράς κρατικών
ενισχύσεων εξετάζεται η συνολική χρηµατοδότηση αυτής της δραστηριότητας ή
του έργου

•

οφείλουν να είναι σύµφωνα µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις α) τα
επιχειρησιακά προγράµµατα και τα µέτρα και οι πράξεις που χρηµατοδοτούνται
στο πλαίσιο αυτών και β) οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα
κοινοτικής πρωτοβουλίας

•

πρέπει να συνάδουν µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις α) τα
επιχειρησιακά προγράµµατα του ΚΠΣ και τα µέτρα και οι πράξεις που
χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο αυτών, β) οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται από
προγράµµατα κοινοτικής πρωτοβουλίας και γ) οι δράσεις που χρηµατοδοτούνται
από προγράµµατα καινοτόµων ενεργειών

134

Β. Υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά χρηµατοδοτήσεις
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία

!

Βασική υποχρέωση: η έγκριση της χρηµατοδότησης από τη Γενική
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού

Το γεγονός ότι ένα πρόγραµµα/µέτρο/πράξη έχει εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων για
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δεν σηµαίνει ότι έχει εγκριθεί και ως προς την τήρηση των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
Υπεύθυνη για την έγκριση του µέτρου από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων
είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής. Εποµένως, οι δύο εγκρίσεις
του ίδιου µέτρου είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους: η πρώτη έγκριση δεν υποκαθιστά
ούτε περιλαµβάνει τη δεύτερη.
Στην πράξη µάλιστα είναι δυνατόν η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της
Επιτροπής να αναστείλει την έγκριση της χρηµατοδότησης από τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία µέχρι το κράτος να λάβει έγκριση της ενίσχυσης από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Ανταγωνισµού της Επιτροπής.
Έτσι, το κράτος µέλος πρέπει να φροντίσει, ώστε το συγκεκριµένο µέτρο, το
οποίο ζητά να χρηµατοδοτηθεί συνολικά ή εν µέρει από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία,
να εγκριθεί επίσης και από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής.

!

Τι πρέπει να κάνουν οι φορείς που χορηγούν ενισχύσεις, για να τηρήσουν
τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων;

Για κάθε πρόγραµµα/µέτρο/πράξη που είναι υπό έγκριση από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής, ο εθνικός φορέας που χορηγεί την
ενίσχυση πρέπει να προχωρήσει ως εξής:
•

εάν µεν η συγκεκριµένη χρηµατοδότηση δεν αφορά κρατική ενίσχυση, δεν
εφαρµόζονται οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

•

εάν όµως αφορά κρατική ενίσχυση, οφείλει να βεβαιωθεί ότι η
χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι σύµφωνη µε τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
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Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ακολουθήσει την κανονική διαδικασία
που ισχύει για την έγκριση των (νέων) κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή είτε
να κοινοποιήσει και να µην εφαρµόσει το µέτρο/πράξη µέχρι αυτό να
εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής
(ακόµη και αν αυτό έχει εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής) είτε να εφαρµόσει έναν
απαλλακτικό Κανονισµό και να γνωστοποιήσει την ενίσχυση στην
Επιτροπή.

!

Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγχει, εάν µία δράση που πρόκειται να
χρηµατοδοτηθεί από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, τηρεί τους κανόνες για τις
κρατικές ενισχύσεις;

α) Στο πλαίσιο του ΚΠΣ
Οι ∆ιαχειριστικές Αρχές των κρατών µελών (τόσο η κεντρική του ΚΠΣ όσο και οι
ειδικές

των

επιµέρους

επιχειρησιακών

προγραµµάτων),

στο

πλαίσιο

της

αρµοδιότητάς τους να ελέγχουν την κανονικότητα της διαχείρισης και εφαρµογής
των προγραµµάτων, είναι αρµόδιες να διασφαλίζουν ότι συνάδουν µε τους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις:
•

αφενός, το ΚΠΣ και τα επιχειρησιακά προγράµµατα (στο στάδιο δηλαδή της
διαπραγµάτευσης και έγκρισής τους)

•

αφετέρου, τα µέτρα και οι πράξεις που εντάσσονται σε κάθε επιχειρησιακό
πρόγραµµα

(στο

στάδιο δηλαδή

της υλοποίησης ενός εγκεκριµένου

επιχειρησιακού προγράµµατος µέσα από επιµέρους πράξεις).
Για τον σκοπό αυτόν παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη στους φορείς που χορηγούν
τις ενισχύσεις, προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Έτσι, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές ελέγχουν εάν έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα που
εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις
προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων.
β) Όσον αφορά τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και τις καινοτόµες ενέργειες
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Η ∆ιαχειριστική Αρχή που ορίζεται για κάθε πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας
ή καινοτόµου ενέργειας είναι αρµόδια να διασφαλίσει ότι οι δράσεις που
χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα αυτό τηρούν τις κοινοτικές διατάξεις για τις
κρατικές ενισχύσεις.

!

Πώς εφαρµόζονται οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις δράσεις που
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία;

1) Κατ’αρχάς, µία δράση που χρηµατοδοτείται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µπορεί
να αποτελεί, από την άποψη των κρατικών ενισχύσεων, όχι µόνο περιφερειακή
ενίσχυση, αλλά και ενίσχυση άλλης κατηγορίας, όπως: ενίσχυση σε ΜΜΕ,
ενίσχυση στην έρευνα και ανάπτυξη, ενίσχυση για την απασχόληση, ενίσχυση για
την επαγγελµατική κατάρτιση, ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος,
ενίσχυση για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, µέτρα
για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια κλπ.
Εφαρµόζονται τότε κάθε φορά οι ειδικοί κανόνες που ισχύουν για τη συγκεκριµένη
κατηγορία ενισχύσεων (βλ. ανάπτυξή τους παραπάνω στο Μέρος ΙII).
2) Το µέτρο ή η πράξη, που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από ένα επιχειρησιακό
πρόγραµµα ή από µία κοινοτική πρωτοβουλία ή καινοτόµο ενέργεια, µπορεί να
επέχει θέση είτε α) καθεστώτος ενισχύσεων είτε β) ενίσχυσης που χορηγείται
βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος είτε γ) ατοµικής ενίσχυσης.
Σχετικά µε την κοινοποίηση στην Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού)
υπενθυµίζεται ότι:
•

Μόνο στην πρώτη και τρίτη περίπτωση (καθεστώτα ενισχύσεων και ατοµικές
ενισχύσεις), οφείλετε κατά κανόνα να κοινοποιήσετε εκ των προτέρων και να
λάβετε την έγκριση της Επιτροπής.

•

∆ιευκρινίζεται ότι καθεστώτα, που έχουν ήδη κοινοποιηθεί και εγκριθεί από την
Επιτροπή πριν από την ένταξή τους στο ΚΠΣ, µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
από το ΚΠΣ χωρίς να απαιτείται εκ νέου κοινοποίηση.

•

∆εν

απαιτείται

επίσης

κοινοποίηση,

όταν

εφαρµόζεται

απαλλακτικός

Κανονισµός (οπότε πρέπει απλώς να διαπιστώσετε κατά πόσον πράγµατι
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πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του Κανονισµού στη συγκεκριµένη
περίπτωση και να γνωστοποιήσετε την ενίσχυση στην Επιτροπή) ή ισχύει ο
κανόνας de minimis (βλ. παραπάνω Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Γ).
•

Τέλος, δεν χρειάζεται κατά κανόνα να κοινοποιείτε εκ νέου στην Επιτροπή την
δεύτερη περίπτωση (ενισχύσεις που δίδονται βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος),
γιατί έχει ήδη εγκριθεί το καθεστώς (από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού
της Επιτροπής)· έγκριση που καλύπτει και όσες ενισχύσεις δίδονται βάσει αυτού.
Εν προκειµένω έχετε µόνον υποχρέωση να διαπιστώσετε κατά πόσον πρόκειται
πράγµατι για επακριβή περίπτωση εφαρµογής του καθεστώτος.
Κατ’εξαίρεση, πρέπει να κοινοποιείτε τις περιπτώσεις αυτές, όταν πρόκειται για
Πολυτοµεακό Πλαίσιο, για τους ευαίσθητους τοµείς κλπ. (βλ. παραπάνω Μέρος
ΙΙ, Κεφάλαιο Β).

3) Υπάρχουν ανώτατα όρια για τη συµµετοχή των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην
χρηµατοδότηση µιας δράσης, ως ποσοστά επί του συνολικού επιλέξιµου κόστους.
Σε περίπτωση επενδύσεων σε επιχειρήσεις, για τη συµµετοχή των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια έντασης ενισχύσεων και
σώρευσης που καθορίζονται για τις κρατικές ενισχύσεις της αντίστοιχης
κατηγορίας (βλ. Μέρος ΙΙΙ).
4) Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης, που προβλέπονται για κάθε κατηγορία κρατικών
ενισχύσεων, υπολογίζονται επί του συνόλου της ενίσχυσης (δηµόσια εθνική και
κοινοτική συµµετοχή). Το άθροισµα δηλαδή των εθνικών και κοινοτικών πόρων
που συνιστούν την ενίσχυση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο
έντασης. Χρηµατοδότηση από ιδιωτικές πηγές δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και
δεν προστίθεται στο παραπάνω σύνολο της ενίσχυσης.
Έτσι θα προστεθούν π.χ. όλες οι ενισχύσεις de minimis (εθνικές και κοινοτικές) που
χορηγήθηκαν σε µία επιχείρηση για µία τριετία, ώστε να υπολογισθεί εάν αυτή έχει
υπερβεί το όριο των 100.000 ευρώ του κανόνα de minimis.
Εάν η ενίσχυση υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο, δεν θα εγκριθεί από την
Επιτροπή, αλλά θα θεωρηθεί τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση και υπόκειται σε
ανάκτηση (βλ. παραπάνω Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο Γ).
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5) Σε περίπτωση µικτής χρηµατοδότησης (εθνικής και κοινοτικής), θα πρέπει να
διασφαλίσετε ότι η εθνική συµµετοχή είναι εγκεκριµένη ενίσχυση ή ενίσχυση που
υπάγεται σε απαλλακτικό Κανονισµό.
Έτσι π.χ. η κοινοτική χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία δεν µπορεί να
συµπληρώσει ένα περιφερειακό καθεστώς ενισχύσεων, παρά µόνον εάν αυτό το
καθεστώς έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή και έχει εγκριθεί ως συµβιβάσιµο µε την
κοινή αγορά.
6) Σε περίπτωση χρηµατοδότησης από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα (συµπράξεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα), η δηµόσια χρηµατοδότηση θα πρέπει να
συµβιβάζεται µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

!

Ποιες είναι οι συνέπειες, εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις στις χρηµατοδοτήσεις από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία;

Κατ’αρχάς, θα επέλθουν όλες οι συνέπειες λόγω µη τήρησης της διαδικασίας
έγκρισης των κρατικών ενισχύσεων (βλ. παραπάνω Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο Β). Οι
συνέπειες αυτές έχουν να κάνουν µε τον χαρακτηρισµό του µέτρου ως τυπικά
παράνοµης κρατικής ενίσχυσης.
Περαιτέρω όµως, υπάρχουν και συνέπειες που αφορούν τη χρηµατοδότηση του
µέτρου από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (στάδιο δηµοσιονοµικού ελέγχου): έτσι, σε
περίπτωση που η αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή διαπιστώσει ότι, κατά την
χρησιµοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων υπήρξαν παρατυπίες (αν π.χ. δεν
διασφαλίστηκε πλήρως η τήρηση της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων),
µπορεί να ζητήσει την αναστολή της χρηµατοδότησης της πράξης από την
αρµόδια υπηρεσία ή τη διακοπή της χρηµατοδότησης ή τη µείωση του ύψους
της.
Στη συνέχεια, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι το κράτος µέλος δεν έκανε τις
απαραίτητες δηµοσιονοµικές διορθώσεις, τότε µπορεί να αναστείλει τις ενδιάµεσες
πληρωµές ή και να καταργήσει εν όλω ή εν µέρει την κοινοτική συµµετοχή (των
∆ιαρθρωτικών Ταµείων) στη συγκεκριµένη παρέµβαση.
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Η κατασκευή υποδοµών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων;

Κατά κανόνα, τα έργα υποδοµών που κατασκευάζονται από το δηµόσιο τοµέα δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, γιατί
αποτελούν µέτρα γενικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στο δηµόσιο συµφέρον,
εφόσον ωφελούν όλους τους καταναλωτές αδιακρίτως (π.χ. ένας δρόµος
προσβάσιµος σε όλους).
Σε περίπτωση όµως που ένας δρόµος ωφελεί αποκλειστικά µία εταιρία (π.χ. µία
τουριστική επιχείρηση), τότε για την υποδοµή αυτή µπορούν να εφαρµοσθούν οι
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
•

το κράτος µέλος πρέπει να φροντίσει, ώστε το συγκεκριµένο µέτρο, το οποίο
ζητά να χρηµατοδοτηθεί συνολικά ή εν µέρει από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, να
εγκριθεί επίσης και από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Επιτροπής

•

αρµόδιες να διασφαλίσουν την ορθή εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων για τις
κρατικές ενισχύσεις είναι, για µεν το ΚΠΣ οι ∆ιαχειριστικές Αρχές (τόσο η
κεντρική του ΚΠΣ όσο και οι ειδικές για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα), για δε
τις κοινοτικές πρωτοβουλίες και τις καινοτόµες ενέργειες οι ∆ιαχειριστικές
Αρχές των αντίστοιχων προγραµµάτων

•

για κάθε πρόγραµµα/µέτρο/πράξη που είναι υπό έγκριση από τη Γενική
∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής, ο εθνικός φορέας που
χορηγεί την ενίσχυση πρέπει να εξετάσει εάν πρόκειται κατ’αρχήν για κρατική
ενίσχυση, οπότε και στη συνέχεια οφείλει να βεβαιωθεί ότι η χρηµατοδότηση
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι σύµφωνη µε τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων.
Για τον σκοπό αυτόν ακολουθεί την κανονική διαδικασία που ισχύει για την
έγκριση των (νέων) κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή κοινοποιεί και δεν εφαρµόζει
το µέτρο/πράξη µέχρι αυτό να εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού
της Επιτροπής (ακόµη και αν αυτό έχει εγκριθεί από τη Γενική ∆ιεύθυνση
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Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής) ή εφαρµόζει απαλλακτικό Κανονισµό
και γνωστοποιεί την ενίσχυση στην Επιτροπή
•

το µέτρο ή η πράξη, που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από ένα επιχειρησιακό
πρόγραµµα ή από µία κοινοτική πρωτοβουλία ή από πρόγραµµα καινοτόµου
ενέργειας, µπορεί να επέχει θέση είτε α) καθεστώτος ενισχύσεων είτε β)
ενίσχυσης που χορηγείται βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος είτε γ) ατοµικής
ενίσχυσης

•

σε περίπτωση επενδύσεων σε επιχειρήσεις, για τη συµµετοχή των ∆ιαρθρωτικών
Ταµείων θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια έντασης ενισχύσεων και
σώρευσης που καθορίζονται για τις κρατικές ενισχύσεις της αντίστοιχης
κατηγορίας

•

τα ανώτατα όρια ενίσχυσης, που προβλέπονται για κάθε κατηγορία κρατικών
ενισχύσεων, υπολογίζονται επί του συνόλου της ενίσχυσης (δηµόσια εθνική και
κοινοτική συµµετοχή)

•

ενίσχυση που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο δεν εγκρίνεται από την
Επιτροπή, αλλά χαρακτηρίζεται τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση και
υπόκειται σε ανάκτηση

•

σε περίπτωση µικτής χρηµατοδότησης (εθνικής και κοινοτικής), θα πρέπει να
διασφαλίσετε ότι η εθνική συµµετοχή είναι εγκεκριµένη ενίσχυση ή ενίσχυση
που υπάγεται σε απαλλακτικό Κανονισµό

•

σε περίπτωση χρηµατοδότησης από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα
(συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα), η δηµόσια χρηµατοδότηση θα
πρέπει να συµβιβάζεται µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

•

εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις χρηµατοδοτήσεις
από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, υπάρχουν τόσο συνέπειες λόγω µη τήρησης της
διαδικασίας έγκρισης των κρατικών ενισχύσεων (το µέτρο χαρακτηρίζεται
τυπικά παράνοµη κρατική ενίσχυση) όσο και συνέπειες που αφορούν τη
χρηµατοδότηση του µέτρου από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (η αρµόδια
∆ιαχειριστική Αρχή µπορεί να ζητήσει την αναστολή της χρηµατοδότησης της
πράξης από την αρµόδια υπηρεσία ή τη διακοπή της χρηµατοδότησης ή τη
µείωση του ύψους της και η Επιτροπή µπορεί να αναστείλει τις ενδιάµεσες
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πληρωµές ή και να καταργήσει εν όλω ή εν µέρει την κοινοτική συµµετοχή στη
συγκεκριµένη παρέµβαση)
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