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(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Εισαγωγή

1. Βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
Συνθήκης ΕΚ, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης
ορισµένων µειονεκτικών περιοχών της ΕΕ είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν από την Επιτροπή συµβατές µε
την κοινή αγορά. Οι ενισχύσεις αυτές είναι γνωστές ως κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα,
αποτελούνται δε από τις επενδυτικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε µεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και, σε
ορισµένες, ολιγάριθµες, περιπτώσεις, από τις ενισχύσεις λειτουργίας, ενώ και στις δύο περιπτώσεις οι
ενισχύσεις προορίζονται για συγκεκριµένες περιφέρειες µε σκοπό την εξάλειψη των περιφερειακών
ανισοτήτων. Οι επενδυτικές ενισχύσεις αυξηµένου ύψους που χορηγούνται σε µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις εδρεύουσες σε µειονεκτικές περιοχές και υπερβαίνουν το ύψος που επιτρέπεται για τις άλλες περιοχές
θεωρούνται επίσης ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

2. Αντιµετωπίζοντας τα µειονεκτήµατα των µειονεκτικών περιοχών, οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα προάγουν την οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των κρατών µελών και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ως συνόλου. Αυτή η γεωγραφική ιδιαιτερότητα διακρίνει τις περιφερειακές ενισχύσεις από
τις άλλες οριζόντιες ενισχύσεις, όπως είναι οι ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία, απασχόληση,
κατάρτιση και περιβάλλον ενέργειες, οι οποίες επιδιώκουν άλλους στόχους κοινού ενδιαφέροντος σύµφωνα
µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης, αν και µερικές φορές µε µεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης
στις µειονεκτικές περιφέρειες, σε αναγνώριση των ιδιαίτερων δυσκολιών που αντιµετωπίζουν (1).

3. Οι εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προορίζονται να συµβάλουν στην ανάπτυξη
των πλέον µειονεκτικών περιφερειών, µέσω της υποστήριξης των επενδύσεων και της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας. Προωθούν δε την οικονοµική επέκταση και τη διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων
των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στις λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, ιδίως ενθαρρύνοντάς τες
να δηµιουργήσουν νέες εγκαταστάσεις εκεί.

4. Τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Επιτροπή κατά την εξέταση της συµβατότητας των κρατικών
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα µε την κοινή αγορά, βάσει των άρθρων 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
και 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ, έχουν κωδικοποιηθεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων
γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα του 1998 (2), οι οποίες καλύπτουν την
περίοδο 2000-2006 (3). Οι συγκεκριµένοι κανόνες που διέπουν τις ενισχύσεις για µεγάλα επενδυτικά
σχέδια κωδικοποιήθηκαν στο πολυτοµεακό πλαίσιο του 2002 (4). Ωστόσο, οι σηµαντικές πολιτικές και
οικονοµικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν µετά το 1998, µαζί µε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
1η Μαΐου 2004, η αναµενόµενη ένταξη της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας και η επιταχυνθείσα πορεία
ολοκλήρωσης µετά την καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος, δηµιούργησαν την ανάγκη για µια εκτεταµένη
επανεξέταση, µε σκοπό την προετοιµασία νέων κατευθυντήριων γραµµών, οι οποίες θα ισχύσουν από το
2007 έως το 2013.

5. Οι περιφερειακές ενισχύσεις θα αποβούν αποτελεσµατικές µόνο εφόσον χορηγούνται µε φειδώ και αναλογι-
κότητα, και θα εστιάζονται στις πλέον µειονεκτικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα,
τα επιτρεπόµενα ανώτατα όρια ενίσχυσης θα πρέπει να αποτυπώνουν τη σχετική σοβαρότητα των
προβληµάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της εκάστοτε περιφέρειας. Ακόµη, τα πλεονεκτήµατα των
ενίσχυσεων ως προς την ανάπτυξη µιας µειονεκτικής περιφέρειας θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις προκύ-
πτουσες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού (5). Η βαρύτητα που αποδίδεται στα πλεονεκτήµατα µιας ενίσχυσης
είναι δυνατόν να ποικίλλει ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη παρέκκλιση, έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή µεγα-
λύτερη στρέβλωση του ανταγωνισµού στην περίπτωση των πλέον µειονεκτικών περιφερειών του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), παρά του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (6).
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(1) Έτσι, οι περιφερειακές πριµοδοτήσεις των ενισχύσεων αυτής της µορφής δεν θεωρούνται περιφερειακές ενισχύσεις.
(2) ΕΕ C 74 της 10ης Μαρτίου 1998, σ. 9, µε τις τροποποιήσεις που περιέχονται στην ΕΕ C 258 της 9ης Οκτωβρίου 1999, σ.

2, και στην ΕΕ C 285 της 9ης Σεπτεµβρίου 2000, σ. 5.
(3) Το σηµείο 4.4 των κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα τροποποιήθηκε µε τις κοινοτικές

κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και ανασυγκρότηση των προβληµατικών επιχειρήσεων,
ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(4) ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8, µε την τροποποίηση που περιέχεται στην ΕΕ C 263 της 1.11.2003, σ. 3.
(5) Βλέπε, για το θέµα αυτό, τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση 730/79, Philip Morris

Holland BV κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, σ. 2671, σκέψη 17, και στην υπόθεση C-169/95, Βασίλειο της Ισπανίας
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1997, σ. I-135, σκέψη 20.

(6) Βλέπε, για το θέµα αυτό, την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση T 380/94, AIUFFASS
και AKT κατά Επιτροπής, Συλλογή 1996, σ. II-2169, σκέψη 54.



6. Σε ορισµένες, πολύ λίγες και σαφώς προσδιορισµένες περιπτώσεις, τα διαρθρωτικά προβλήµατα µιας
περιφέρειας είναι δυνατόν να είναι τόσο σοβαρά που οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, µαζί µε ένα
εκτεταµένο σύστηµα οριζόντιων ενισχύσεων, να µην είναι επαρκείς για να αποτελέσουν το έναυσµα για την
αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές και µόνο, οι περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις είναι δυνατόν να συµπληρώνονται µε ενισχύσεις λειτουργίας.

7. Από συνεχώς αυξανόµενες ενδείξεις προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικοί φραγµοί στην ίδρυση νέων
επιχειρήσεων στην Κοινότητα, φραγµοί οι οποίοι είναι περισσότερο ισχυροί στις µειονεκτικές περιφέρειες.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να εισαγάγει στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ένα νέο µέσο
ενισχύσεων, µε σκοπό την ενθάρρυνση της ίδρυσης νέων µικρών επιχειρήσεων στις µειονεκτικές περιφέρειες,
µε διαφοροποιηµένα ανώτατα όρια ενίσχυσης ανάλογα µε την εκάστοτε περιφέρεια.

2. Πεδίο εφαρµογής

8. Η Επιτροπή θα εφαρµόσει τις νέες κατευθυντήριες γραµµές στις περιφερειακές ενισχύσεις που θα χορη-
γούνται σε κάθε τοµέα της οικονοµίας, εκτός της αλιείας και της βιοµηχανίας άνθρακα (7), τοµείς οι οποίοι
διέπονται από ειδικούς κανόνες τιθέµενους µε συγκεκριµένες νοµοθετικές πράξεις.

Στον γεωργικό τοµέα, οι νέες κατευθυντήριες γραµµές δεν θα ισχύουν για την παραγωγή των γεωργικών
προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της Συνθήκης. Θα ισχύουν όµως για τη µεταποίηση και
την εµπορία των προϊόντων αυτών, αλλά µόνο ενόσω τούτο προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραµµές για
τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τοµέα (8), ή σε οποιεσδήποτε άλλες προς αντικατάστασή τους.

Επιπλέον, και ορισµένοι άλλοι τοµείς διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη την
ιδιάζουσα κατάσταση των τοµέων αυτών και είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν, εν όλω ή εν µέρει, από τις
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές (9).

Όσον αφορά τη χαλυβουργία, και σύµφωνα µε την προ πολλού παγιωµένη πρακτική, η Επιτροπή θεωρεί
ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις προς τη χαλυβουργία, κατά τον ορισµό του παραρτήµατος Ι, δεν είναι
συµβατές µε την κοινή αγορά. Το ίδιο ισχύει και για τις µεγάλες ατοµικές επιχορηγήσεις προς τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις του τοµέα αυτού κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
70/2001 (10), και κάθε µεταγενέστερου συναφούς κανονισµού, οι οποίες δεν απαλλάσσονται µε βάση τον
κανονισµό αυτόν.

Ακόµη, καµία περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί στον τοµέα των συνθε-
τικών ινών, κατά τον ορισµό του παραρτήµατος II.

9. Οι ενισχύσεις είναι δυνατόν να χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών
κατευθυντήριων γραµµών για τη διάσωση και την ανασυγκρότηση των προβληµατικών επιχειρήσεων (11),
µόνο βάσει των κατευθυντήριων αυτών γραµµών (12).

10. Κατά γενικόν κανόνα, οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο πολυτοµεακού
καθεστώτος που θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας περιφερειακής αναπτυξιακής στρατηγικής, µε σαφώς
προσδιορισµένους στόχους. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι επίσης δυνατόν να παρέχει στις αρµόδιες αρχές τη
δυνατότητα να καθορίζουν τα επενδυτικά σχέδια προτεραιότητας σύµφωνα µε το ενδιαφέρον που παρου-
σιάζουν για την εκάστοτε περιφέρεια. Οσάκις, κατ' εξαίρεσιν, πρόκειται να χορηγηθεί ατοµική ενίσχυση
ειδικού σκοπού (ad hoc) σε µία και µόνο επιχείρηση, ή ενίσχυση περιοριζόµενη σε έναν και µόνο τοµέα
δραστηριότητας, εναπόκειται στο κράτος µέλος να αποδείξει ότι το αντίστοιχο σχέδιο συµβάλλει στην
ευόδωση µιας συνεπούς στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και ότι, µε γνώµονα το µέγεθος και τη
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(7) Για τους σκοπούς αυτών των νέων κατευθυντήριων γραµµών, ως «άνθρακας» νοείται ο άνθρακας υψηλής, µέσης ή χαµηλής
κοκοµετρικής διαβάθµισης, της κατηγορίας Α ή Β, κατά την έννοια της διεθνούς κωδικοποίησης που έχει θεσπισθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ.

(8) ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2. ∆ιορθωτικό: ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.
(9) Τοµείς που διέπονται από ειδικούς κανόνες, πέραν εκείνων που τίθενται εδώ, είναι αυτή τη στιγµή οι µεταφορές και η

ναυπηγική βιοµηχανία.
(10) ΕΕ L 10 13.1.2001, σ. 33. Ο κανονισµός αυτός τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 (ΕΕ L 63 της

28.2.2004, σ. 22).
(11) ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.
(12) Πιο συγκεκριµένα, οι ενισχύσεις που χορηγούνται προς µεγάλες ή µεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο ανασυγκρότησης

πρέπει πάντοτε να κοινοποιούνται χωριστά στην Επιτροπή, ακόµη και αν αποτελούν µέρος εγκεκριµένου καθεστώτος.



φύση του σχεδίου, δεν θα προκύψει απαράδεκτη νόθευση του ανταγωνισµού. Εάν ενίσχυση χορηγούµενη
στο πλαίσιο καθεστώτος θεωρείται ότι εστιάζεται υπέρ το δέον σε έναν συγκεκριµένο τοµέα δραστη-
ριότητας, η Επιτροπή είναι δυνατόν να επανεξετάσει το σύστηµα αυτό δυνάµει του άρθρου 17 του κανο-
νισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, της 22ας Μαρτίου 1999, σχετικά µε τους κανόνες εφαρµογής του άρθρου
93 της Συνθήκης ΕΚ (13), καθώς και να προτείνει, σύµφωνα µε το άρθρο 18 στοιχείο γ) του ίδιου κανο-
νισµού, την κατάργηση του καθεστώτος.

11. Τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να κοινοποιούν τα εθνικά καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων που ικανο-
ποιούν όλους τους όρους που τίθενται στους κανονισµούς περί απαλλαγής κατά κατηγορία και έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της
7ης Μαΐου 1998, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης ΕΚ σε ορισµένες κατη-
γορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (14).

3. Οριοθέτηση των περιφερειών

3.1. Πληθυσµιακή κάλυψη επιλέξιµη για περιφερειακές ενισχύσεις, 2007-2013

12. Υπό το φως της αρχής της έκτακτης φύσης των περιφερειακών ενισχύσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
συνολική πληθυσµιακή κάλυψη των ενισχυόµενων κοινοτικών περιφερειών πρέπει να είναι σηµαντικά µικρό-
τερη εκείνης των µη ενισχυόµενων.

13. Βάσει των συµπερασµάτων των διαφόρων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, τα οποία κάνουν έκκληση για µείωση
των κρατικών ενισχύσεων σε όλα τα επίπεδα, και ενόψει των ευρείας απήχησης ανησυχιών σχετικά µε τη
νόθευση του ανταγωνισµού η οποία απορρέει από τις επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η συνολική πληθυσµιακή κάλυψη των κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές
ενισχύσεις της περιόδου 2007-2013 θα πρέπει να περιορισθεί σε ό,τι είναι αναγκαίο για την κάλυψη των
πλέον µειονεκτικών περιφερειών, καθώς και ενός περιορισµένου αριθµού περιφερειών που µειονεκτούν σε
σχέση µε τον εθνικό µέσον όρο του αντίστοιχου κράτους µέλους. Έτσι, αποφάσισε να καθορίσει το όριο
για τη συνολική πληθυσµιακή κάλυψη στο 42 % του πληθυσµού των σηµερινών 25 κρατών µελών της ΕΕ,
όριο που είναι παρόµοιο µε εκείνο που είχε καθορισθεί για την Κοινότητα των 15 κρατών µελών το 1998.
Το όριο αυτό θα επιτρέψει ένα κατάλληλο επίπεδο εστίασης των περιφερειακών ενισχύσεων στην ΕΕ-25,
καθώς και επαρκή βαθµό ευελιξίας για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, των οποίων
ολόκληρη η επικράτεια θα είναι κατά κανόνα επιλέξιµη για περιφερειακές ενισχύσεις (15).

14. Παρά ταύτα, και για εξασφαλισθεί επαρκής συνέχεια στα σηµερινά κράτη µέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να
χρησιµοποιήσει και ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε κανένα κράτος µέλος να µη χάσει περισσότερο
από το 50 % της πληθυσµιακής κάλυψης που ίσχυσε για την περίοδο 2000-2006 (16).

3.2. Η παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

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

την ΕΕ-27.
(17) Απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 248/84, Γερµανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1987, σ. 4013 σκέψη

19.



16. Η Επιτροπή, λοιπόν, κρίνει ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται εφόσον µια περιοχή, που αντιστοιχεί σε γεω-
γραφική µονάδα του επιπέδου II της NUTS (18), έχει κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ),
µετρούµενο σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆), χαµηλότερο του 75 % του κοινοτικού µέσου
όρου (19). Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (20) κάθε περιφέρειας και ο κοινοτικός µέσος όρος που πρέπει να χρησιµο-
ποιούνται κατά την ανάλυση αυτή υπολογίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Με µέληµα την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής συνέπειας µεταξύ του προσδιορισµού των
περιφερειών που κρίνονται επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α),
στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών, και των περιφερειών που κρίνονται επιλέξιµες για τον στόχο
σύγκλισης που προβλέπεται στους κανονισµούς για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η Επιτροπή χρησιµοποίησε για
να προσδιορίσει τις επιλέξιµες περιφέρειες και στις δύο ως άνω κατηγορίες τα ίδια στατιστικά δεδοµένα για
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (21).

17. Σε αναγνώριση των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν λόγω της αποµόνωσης και των ιδιαίτερων
περιορισµών στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περιφε-
ρειακές ενισχύσεις για τις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες που καλύπτονται από το άρθρο 299 παρά-
γραφος 2 της Συνθήκης (22) εµπίπτουν και αυτές στο πεδίο εφαρµογής της παρέκκλισης κατά το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), ανεξάρτητα από το αν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι χαµηλότερο του 75 %
του κοινοτικού µέσου όρου.

3.3. Ρυθµίσεις σταδιακής προσαρµογής για τις περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου»

18. Ορισµένες περιφέρειες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο υπερβαίνει το 75 % του κοινοτικού µέσου όρου
λόγω της στατιστικής επίδρασης της διεύρυνσης. Πρόκειται για περιφέρειες του επιπέδου NUTS ΙΙ οι
οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο υπερβαίνει το 75 % του µέσου όρου της ΕΕ-25, αλλά υπολεί-
πεται του 75 % της ΕΕ-15 (23), (24).

19. Για να αποφευχθεί η υπονόµευση της προόδου που σηµείωσαν κατά το παρελθόν αυτές οι περιφέρειες από
τις επιπτώσεις της ταχύτατης αλλαγής λόγω διεύρυνσης, από την άποψη του ύψους των ενισχύσεων και
της διαθεσιµότητας των ενισχύσεων λειτουργίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι
επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), σε µεταβατική βάση και έως
την 31η ∆εκεµβρίου 2010.

20. Το 2010, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη θέση αυτών των περιφερειών βάσει του τριετούς µέσου όρου των
πλέον πρόσφατων δεδοµένων της EUROSTAT για το ΑΕΠ. Εάν το σχετικό ΑΕΠ κάποιας από τις περιφέ-
ρειες αυτές µειωθεί κάτω του 75 % του µέσου όρου της ΕΕ-25, η αντίστοιχη περιφέρεια θα συνεχίσει να
είναι επιλέξιµη για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Αλλιώς, οι περιφέρειες
στατιστικού αντικτύπου θα γίνουν, από την 1η Ιανουαρίου 2011, επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

3.4. Η παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

21. Το ∆ικαστήριο απεφάνθη, στην υπόθεση 248/84 (25), ως προς το εύρος των προβληµάτων που καλύπτονται
από την εν λόγω παρέκκλιση και το πλαίσιο αναφοράς της σχετικής ανάλυσης ως εξής: «Αντιθέτως, η
εξαίρεση που προβλέπει το στοιχείο γ) [του άρθρου 87 παράγραφος 3] έχει ευρύτερο περιεχόµενο,
καθόσον επιτρέπει την ανάπτυξη ορισµένων περιοχών χωρίς να περιορίζεται από τις οικονοµικές προϋποθέ-
σεις που στοιχείου α) [του άρθρου 87 παράγραφος 3], υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις που προβλέπονται
εκεί “δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον”.
Η διάταξη αυτή παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει ενισχύσεις που αποβλέπουν στην προώθηση
της οικονοµικής ανάπτυξης των περιοχών ενός κράτους µέλους οι οποίες µειονεκτούν σε σχέση προς τον
εθνικό µέσο όρο».
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(18) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά µε
τη θέσπιση κοινής ονοµατολογία των στατιστικών εδαφικών µονάδων (NUTS), ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1. Η ονοµατο-
λογία NUTS χρησιµοποιείται από την EUROSTAT ως κείµενο αναφοράς για τη συλλογή, επεξεργασία και εναρµόνιση των
περιφερειακών στατιστικών της ΕΕ και για τις κοινωνικοοικονοµικές αναλύσεις των περιφερειών.

(19) Με την παραδοχή ότι ο δείκτης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι σε θέση να αντικατοπτρίζει, κατά συνθετικό
τρόπο, τα δύο αναφερόµενα φαινόµενα.

(20) Εδώ, όπως και σε όλες τις εν συνεχεία αναφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες, το ΑΕΠ
εκφράζεται σε ΜΑ∆.

(21) Τα δεδοµένα αυτά καλύπτουν την περίοδο 2000-2002.
(22) Οι Αζόρες, η Μαδέρα, τα Κανάρια Νησιά, η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Ρεουνιόν και η Γαλλική Γουϊάνα.
(23) Στην πράξη, το 75 % του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ-15 αντιστοιχεί στο 82,2 % του ΑΕΠ της ΕΕ-25.
(24) Οι περιφέρειες αυτές αναφέρονται εφεξής ως περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου».
(25) Βλέπε υποσηµείωση 12, ανωτέρω.



22. Οι περιφερειακές ενισχύσεις που καλύπτονται από την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ) πρέπει ωστόσο να εντάσσονται στο πλαίσιο µιας σαφώς προσδιορισµένης περιφερειακής πολι-
τικής του κράτους µέλους και να τηρούν τις προαναφερόµενες αρχές γεωγραφικής εστίασης. Εφόσον
προορίζονται για περιοχές λιγότερο µειονεκτούσες σε σχέση µε εκείνες του στοιχείου α) του ως άνω
άρθρου, οι εν λόγω ενισχύσεις πρέπει να έχουν γεωγραφική κάλυψη και ύψος αυστηρά περιορισµένα. Υπό
τις συνθήκες αυτές, µόνο ένα µικρό µέρος της εθνικής επικράτειας ενός κράτους µέλους είναι δυνατόν, εκ
προοιµίου, να λαµβάνει ενισχύσεις του τύπου αυτού.

23. Για να διαθέτουν οι εθνικές αρχές επαρκές περιθώριο κατά την επιλογή των επιλέξιµων περιφερειών χωρίς
να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχου των ενισχύσεων αυτού του είδους εκ
µέρους της Επιτροπής και η ίση µεταχείριση όλων των κρατών µελών, η επιλογή περιφερειών για την
εφαρµογή της εν λόγω παρέκκλισης θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις, από τις οποίες η πρώτη
θα περιλαµβάνει τον προσδιορισµό από την Επιτροπή της µέγιστης πληθυσµιακής κάλυψης για κάθε κράτος
µέλος (26) στην περίπτωση περιφερειακών ενισχύσεων, και η δεύτερη την επιλογή των επιλέξιµων περιφε-
ρειών.

3.4.1. Προσδιορισµός της επιλέξιµης εθνικής πληθυσµιακής κάλυψης

24. Σε πρώτη φάση, ο προσδιορισµός της εθνικής πληθυσµιακής κάλυψης ενόψει ενίσχυσης κατά την παρέκ-
κλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) πρέπει να γίνεται µε µέθοδο αντικειµενική, δίκαιη και
διαφανή. Ακόµη, το τελικό αποτέλεσµα πρέπει να εγγράφεται στο συνολικό όριο που προσδιορίστηκε από
την Επιτροπή για την πληθυσµιακή κάλυψη των περιφερειακών ενισχύσεων στο τµήµα 3.1, µε γνώµονα και
το δίχτυ ασφαλείας. Για να επιτυγχάνεται τούτο, η Επιτροπή προσδιόρισε για καθένα από τα κράτη µέλη το
ανώτατο όριο πληθυσµού βάσει της ακόλουθης µεθόδου.

25. Πρώτον, τα κράτη µέλη λαµβάνουν αυτοµάτως πιστώσεις αντίστοιχες προς τον πληθυσµό όλων των περιφε-
ρειών που ήσαν µεν επιλέξιµες για ενίσχυση κατά την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο α), αλλά δεν ικανοποιούν πλέον τους αντίστοιχους όρους επιλεξιµότητας και δεν καλύπτονται από
τις ρυθµίσεις για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου κατά το τµήµα 3.3. Πρόκειται για τις περιφέρειες
που είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 75 % του µέσου όρου της ΕΕ-15 όταν εγκρίθηκαν οι κατευ-
θυντήριες γραµµές του 1998, αλλά, λόγω της οικονοµικής τους ανάπτυξης, δεν ικανοποιούν πλέον τον
όρο αυτόν στο πλαίσιο της ΕΕ-15. Επειδή οι περιφέρειες αυτές (27) είχαν τύχει πριν σχετικά υψηλών
ενισχύσεων, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να δώσει στα οικεία κράτη µέλη τη δυνατότητα, εφόσον το
επιθυµούν, να συνεχίσουν να ενισχύουν τις περιφέρειες αυτές ενόσω θα ισχύουν οι σηµερινές κατευθυντή-
ριες γραµµές, µε βάση την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) (28).

26. ∆εύτερον, και για να καταστεί δυνατή η συνέχιση της ενίσχυσης των αραιοκατοικηµένων περιφερειών, τα
αντίστοιχα κράτη µέλη θα λαµβάνουν και πιστώσεις βασιζόµενες στον πληθυσµό των περιφερειών
αυτών (29).

27. Μετά την αφαίρεση της πληθυσµιακής κάλυψης που προκύπτει από την εφαρµογή των αντικειµενικών
κριτηρίων που εκτίθενται στα τµήµατα 3.2 και 3.2, καθώς και των πιστώσεων στις οποίες αναφέρονται οι
δύο προηγούµενες παράγραφοι, από το ανώτατο όριο του 42 % για την ΕΕ-25 κατά το τµήµα 3.1, το
υπόλοιπο παραµένει προς κατανοµή στα κράτη µέλη βάσει κλείδας κατανοµής, η οποία λαµβάνει υπόψη τις
διακυµάνσεις του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και της ανεργίας µεταξύ περιφερειών, τόσο σε εθνικό όσο και σε
κοινοτικό επίπεδο. Ο σχετικός µαθηµατικός τύπος εµφαίνεται στο παράρτηµα IV (30).

28. Τέλος, όπως αναφέρεται στο τµήµα 3.1, χρησιµοποιείται και ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε κανένα κράτος
µέλος να µη χάσει περισσότερο από το 50 % της πληθυσµιακής κάλυψης που διαθέτει βάσει των κατευ-
θυντήριων γραµµών του 1998.
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(26) Με την εξαίρεση των κρατών µελών των οποίων ολόκληρη η επικράτεια είναι επιλέξιµη για την παρέκκλιση κατά το άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο α).

(27) Εφεξής αναφέρονται ως περιφέρειες «οικονοµικής ανάπτυξης».
(28) Αν και δεν ήταν επιλέξιµη για ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Βόρεια Ιρλανδία στην πράξη

έλαβε κατά την περίοδο 2000-2006 ενισχύσεις ίδιας εντάσεως µε εκείνες πολλών από τις περιφέρειες του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο α). Έτσι, η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί περιφέρεια οικονοµικής ανάπτυξης για
τους σκοπούς των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.

(29) Με υπολογισµό βάσει της επιλογής NUTS III της παραγράφου 30 στοιχείο β) των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.
(30) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιήθηκε από την Επιτροπή και στις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε το 1998 σχετικά µε τις

κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα: Βλέπε παράρτηµα 3, παράγραφοι 4-7.



29. Οι προκύπτουσες πιστώσεις εκτίθενται στο παράρτηµα V, µαζί µε απαρίθµηση των περιφερειών που είναι
επιλέξιµες για ενίσχυση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), των περιφερειών στατιστικού
αντικτύπου και των περιφερειών οικονοµικής ανάπτυξης.

3.4.2. Επιλογή των επιλέξιµων περιφερειών (31)

30. Τα κριτήρια για την επιλογή των περιφερειών από τα κράτη µέλη πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτα, έτσι
ώστε να επιτρέπουν την ευρεία διαφοροποίηση των περιπτώσεων στις οποίες οι εθνικές περιφερειακές
ενισχύσεις είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι διαφανή και να παρέχουν
επαρκή εχέγγυα ώστε οι περιφερειακές ενισχύσεις δεν θα νοθεύσουν τις συναλλαγές και τον ανταγωνισµό
σε βαθµό αντίθετο προς την κοινή αγορά. Έτσι, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι δυνατόν να επιλέγονται από τα
οικεία κράτη µέλη για τη χορήγηση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων δυνάµει της παρέκκλισης κατά
το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) οι ακόλουθες περιφέρειες (32):

α) οι περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης·

β) οι περιφέρειες µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα, όπως οι ζώνες που αποτελούνται κυρίως από γεω-
γραφικές περιφέρειες NUTS-II µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 8 κατοίκων ανά τετραγωνικό
χιλιόµετρο, ή από γεωγραφικές περιοχές NUTS-IIΙ µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 12
κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο (33). Ωστόσο, επιτρέπεται κάποια ελαστικότητα στην επιλογή των
ζωνών αυτών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

— Η ελαστικότητα στην επιλογή των ζωνών δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αύξηση του πληθυσµού
που καλύπτεται,

— Τα τµήµατα NUTS III για τα οποία γίνεται χρήση της ελαστικότητας πρέπει να παρουσιάζουν
πληθυσµιακή πυκνότητα χαµηλότερη των 12,5 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο,

— Πρέπει να συνορεύουν µε περιοχές NUTS III στις οποίες να ισχύει το κριτήριο της χαµηλής πληθυ-
σµιακής πυκνότητας·

γ) οι περιφέρειες που συγκροτούν γειτονικές περιοχές µε πληθυσµό τουλάχιστον 100 000 κατοίκους και
εντάσσονται σε περιοχές είτε NUTS II είτε NUTS III, έχουν δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του
µέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του 115 % του εθνικού µέσου όρου (και στις
δύο περιπτώσεις, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για τα 3 πλέον πρόσφατα έτη)

δ) οι περιφέρειες NUTS III µε πληθυσµό µικρότερο των 100 000 κατοίκους και κατά κεφαλήν ΑΕΠ
χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του 115 % του εθνικού
µέσου όρου (και στις δύο περιπτώσεις, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για τα 3 πλέον πρόσφατα
έτη)

ε) τα νησιά και οι λοιπές περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από παρόµοια γεωγραφική αποµόνωση (34) µε
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ-25, ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο του
115 % του εθνικού µέσου όρου (και στις δύο περιπτώσεις, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για
τα 3 πλέον πρόσφατα έτη)

στ) τα νησιά µε λιγότερους των 5 000 κατοίκους και όσα άλλα οικιστικά συγκροτήµατα έχουν λιγότερους
των 5 000 κατοίκους και χαρακτηρίζονται από παρόµοια γεωγραφική αποµόνωση
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(31) Οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2010 δεν θα είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση
κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα είναι αυτοµάτως επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο γ).

(32) Λόγω του µικρού µεγέθους τους, για την Κύπρο και το Λουξεµβούργο αρκεί οι περιφέρειες που υποδεικνύονται να έχουν
κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ, ή ανεργία υψηλότερη του 115 % του εθνικού µέσου όρου, ο δε
πληθυσµός τους να είναι τουλάχιστον 10 000 κάτοικοι.

(33) Για να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισµός, το κριτήριο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται µε βάση το υπόλοιπο, αφού ληφθεί
υπόψη η σχετική ευηµερία των εκάστοτε περιφερειών.

(34) Π.χ., οι χερσόνησοι και οι ορεινές περιοχές.



ζ) οι περιοχές NUTS III ή τµήµατα των περιφερειών αυτών που γειτνιάζουν µε περιφέρεια επιλέξιµη για
ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), καθώς και οι περιοχές NUTS III ή
τµήµατα των περιφερειών αυτών που έχουν χερσαία σύνορα ή θαλάσσια σύνορα µήκους µικρότερου
των 30 χιλιοµέτρων µε χώρα µη µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή της ΕΖΕΣ

η) Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να υποδεικνύουν και άλλες
περιφέρεις που συγκροτούν γειτονικές περιοχές και έχουν πληθυσµό τουλάχιστον 50 000 κατοίκους,
αντιµετωπίζουν δε µείζονα διαρθρωτική αλλαγή ή σχετικά σοβαρή παρακµή σε σύγκριση µε άλλες,
παρόµοιες περιφέρειες. Εναπόκειται στα κράτη µέλη που επιθυµούν να κάνουν χρήση αυτής της δυνα-
τότητας να αποδείξουν ότι η χορήγηση περιφερειακής επενδυτικής ενίσχυσης στην εκάστοτε περιφέρεια
είναι δικαιολογηµένη, µέσω ανεγνωρισµένων οικονοµικών δεικτών και συγκρίσεων µε την κατάσταση
που επικρατεί στην Κοινότητα.

31. Επιπλέον δε, και για να διαθέτουν τα κράτη µέλη µεγαλύτερη ευελιξία κατά την προσπάθεια απάλειψης
πολύ συγκεκριµένων περιφερειακών ανισοτήτων, κάτω από το επίπεδο NUTS III, είναι δυνατόν αυτά να
υποδεικνύουν και άλλες, µικρότερες περιοχές που δεν ικανοποιούν τους προαναφερθέντες όρους, αρκεί να
έχουν πληθυσµό τουλάχιστον 20 000 κατοίκους (35). Εναπόκειται στα κράτη µέλη που επιθυµούν να
κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής να αποδείξουν ότι οι προτεινόµενες περιοχές έχουν, σε σύγκριση µε
τις άλλες περιοχές της περιφέρειας, µεγαλύτερη ανάγκη οικονοµικής ανάπτυξης, βάσει των συνήθων οικο-
νοµικών δεικτών, όπως του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της απασχόλησης ή της ανεργίας, καθώς και δεικτών για
την τοπική παραγωγικότητα και εξειδίκευση. Οι περιφερειακές ενισχύσεις θα εγκρίνονται για τις ΜΜΕ των
περιοχών αυτών από την Επιτροπή, θα χορηγούνται δε και οι σχετικές πριµοδοτήσεις ΜΜΕ. Ωστόσο, λόγω
της πιθανότητας νόθευσης του ανταγωνισµού µέσω των παράπλευρων επιπτώσεων στις λιγότερο µειονε-
κτικές γειτονικές περιφέρειες, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις
των περιοχών αυτών, ούτε επενδυτικές ενισχύσεις µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 25 εκατ. ευρώ.

32. Η συµµόρφωση µε τη συνολική πληθυσµιακή κάλυψη που επιτρέπεται για καθένα από τα κράτη µέλη θα
αξιολογείται µε γνώµονα τον πραγµατικό πληθυσµό της εκάστοτε περιφέρειας και βάσει των πλέον πρό-
σφατων επίσηµων στατιστικών στοιχείων που θα είναι διαθέσιµα.

4. Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

4.1. Μορφή και ανώτατα όρια ενίσχυσης

4.1.1. Μορφή της ενίσχυσης

33. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για αρχικό επενδυτικό σχέδιο.

34. Ως «αρχική επένδυση» νοείται επένδυση σε άυλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία µε σκοπό:

— τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης·

— την επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης·

— τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας εγκατάστασης προς νέα, πρόσθετα προϊόντα·

— θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας εγκατάστασης.

Ως «υλικά περιουσιακά στοιχεία» νοούνται τα γήπεδα, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις/µηχανήµατα. Σε
περίπτωση αγοράς µιας εγκατάστασης, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο η δαπάνη αγοράς περιου-
σιακών στοιχείων τρίτων, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή πραγµατοποιείται υπό τους όρους της
αγοράς.

Ως «άυλα περιουσιακά στοιχεία» νοούνται εκείνα που προκύπτουν από τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της
αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων
τεχνικών γνώσεων.
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(35) Αυτό το κατώτατο όριο είναι δυνατόν να µειωθεί στην περίπτωση των νησιών και άλλων περιοχών που χαρακτηρίζονται από
παρόµοια γεωγραφική αποµόνωση.



Επένδυση αντικατάστασης που δεν ικανοποιεί καµία από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τον
ορισµό της έννοιας της αρχικής επένδυσης (36).

35. Η αγορά περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται άµεσα µε µια εγκατάσταση είναι δυνατόν να θεωρηθεί
αρχική επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση αυτή έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε
αγορασθεί, και αγοράζεται από ανεξάρτητο επενδυτή (37).

36. Οι επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπολογίζονται είτε µε αναφορά στις δαπάνες υλικών
και άυλων επενδύσεων που απορρέουν από το σχέδιο αρχικής επένδυσης, είτε στο (εκτιµώµενο) εργατικό
κόστος των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται άµεσα από το επενδυτικό σχέδιο (38).

37. Η µορφή της ενίσχυσης ποικίλλει. Π.χ., είναι δυνατόν να είναι επιχορήγηση, χαµηλότοκο δάνειο, επιδότηση
επιτοκίου, κρατική εγγύηση, αγορά µετοχών ή εναλλακτική παροχή κεφαλαίων υπό ευνοϊκούς όρους,
απαλλαγή ή µείωση φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων υποχρεωτικών επιβαρύνσεων, ή
παροχή γης, αγαθών ή υπηρεσιών σε ευνοϊκές τιµές.

38. Είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται ότι η περιφερειακή ενίσχυση θα αποτελέσει πραγµατικό κίνητρο για την
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πραγµατοποιούνταν στις
ενισχυόµενες περιφέρειες. Έτσι, οι ενισχύσεις αυτές είναι δυνατόν να χορηγηθούν στο πλαίσιο καθεστώτων
µόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει σχετική αίτηση και η αρµόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος
αρχή έχει εν συνεχεία επιβεβαιώσει εγγράφως (39) ότι, υπό την αίρεση λεπτοµερούς επαλήθευσης, το σχέδιο
ικανοποιεί κατ' αρχήν τους όρους επιλεξιµότητας που τίθενται από το καθεστώς πριν από την έναρξη των
εργασιών του σχεδίου (40). Ρητή αναφορά στις δύο ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να περιλαµβάνεται σε όλα
τα καθεστώτα ενισχύσεων (41). Σε περίπτωση ενίσχυσης ειδικού σκοπού (ad hoc), η αρµόδια αρχή πρέπει να
έχει συντάξει επιστολή προθέσεων, υπό την αίρεση της έγκρισης της ενίσχυσης από την Επιτροπή, ως προς
τη χορήγηση της ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του σχεδίου. Εάν οι εργασίες αρχίσουν πριν
από την ικανοποίηση των όρων που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, ολόκληρο το σχέδιο δεν θα είναι
επιλέξιµο για ενίσχυση.

39. Οσάκις η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των υλικών και των άυλων επενδυτικών δαπανών, ή των αγορών
στην περίπτωση της παραγράφου 35, για να δηµιουργείται η βεβαιότητα ότι η ενίσχυση είναι βιώσιµη και
εύρωστη, καθώς και ότι τηρεί τα ισχύοντα ανώτατα όρια ενίσχυσης, ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει
τουλάχιστον το 25 % των επιλέξιµων δαπανών, είτε µέσω ιδίων πόρων του είτε µέσω εξωτερικής χρηµατο-
δότησης µε µορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης (42).

40. Ακόµη, και για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι η επένδυση θα συµβάλει πραγµατικά και µε διάρκεια στην
περιφερειακή ανάπτυξη, η επενδυτική ενίσχυση ή οι όροι των σχετικών πληρωµών πρέπει να συναρτώνται,
µέσω των τιθέµενων προϋποθέσεων, µε τη διατήρηση της αντίστοιχης επένδυσης στην οικεία περιφέρεια για
διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου σχεδίου (43). Επιπλέον δε, οσάκις η
ενίσχυση υπολογίζεται βάσει του εργατικού κόστους, οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας πρέπει να
καλύπτονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση των εργασιών. Καθεµία από τις θέσεις εργασίας που
δηµιουργούνται µέσω της επένδυσης πρέπει να διατηρείται στην οικεία περιφέρεια τουλάχιστον επί πέντε
έτη από τότε που η θέση καλύφθηκε για πρώτη φορά. Στην περίπτωση των ΜΜΕ, τα κράτη µέλη είναι
δυνατόν να µειώσουν αυτές τις πενταετείς περιόδους για τη διατήρηση της επένδυσης ή των δηµιουργη-
θεισών θέσεων εργασίας, αλλά σε τουλάχιστον τρία έτη.
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(36) Ωστόσο, µια επένδυση αντικατάστασης είναι δυνατόν να προκριθεί ως επιλέξιµη ενίσχυση λειτουργίας υπό ορισµένες προϋ-
ποθέσεις κατά το τµήµα 5.

(37) Συνεπώς, η απλή εξαγορά της νοµικής προσωπικότητας µιας επιχείρησης δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αρχική επένδυση.
(38) Θεωρείται ότι µια θέση εργασίας συνδέεται µε την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης όταν αντιστοιχεί σε δραστηριότητα την

οποία αφορά η επένδυση και δηµιουργείται κατά την πρώτη τριετία µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, συµπεριλαµβανό-
µενων των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται µετά από αύξηση του συντελεστή αξιοποίησης του δυναµικού παραγωγής
που δηµιουργήθηκε χάρη στην εν λόγω επένδυση.

(39) Στην περίπτωση ενίσχυσης που υπόκειται σε ατοµική κοινοποίηση και στην έγκριση της Επιτροπής, η επιβεβαίωση της επιλε-
ξιµότητας πρέπει να γίνεται υπό την αίρεση της έκδοσης απόφασης έγκρισης από την Επιτροπή.

(40) Η «έναρξη των εργασιών» σηµαίνει είτε την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών είτε την πρώτη επίσηµη δέσµευση για την
παραγγελία εξοπλισµού. ∆εν περιλαµβάνει τις προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας.

(41) Η µόνη εξαίρεση από τις προϋποθέσεις αυτές γίνεται στην περίπτωση εγκεκριµένων καθεστώτων φορολογικών ενισχύσεων,
όπου χορηγείται αυτοµάτως φοροαπαλλαγή ή φοροελάφρυνση για τις επιλέξιµες δαπάνες, χωρίς διακριτική ευχέρεια εκ
µέρους των αρχών.

(42) Τούτο δεν ισχύει, π.χ., για επιδοτούµενα δάνεια, τα κρατικά δάνεια µετοχικού κεφαλαίου ή τις κρατικές συµµετοχές που δεν
τηρούν τις αρχές της οικονοµίας της αγοράς, για τις εγγυήσεις που περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης καθώς και για
τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανόνα de minimis.

(43) Ο κανόνας αυτός δεν εµποδίζει την αντικατάσταση εγκατάστασης ή εξοπλισµού που παλαιώθηκαν εντός αυτής της
πενταετούς περιόδου λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, υπό τον όρο ότι η οικονοµική δραστηριότητα παραµένει στην
οικεία περιφέρεια κατά την προβλεπόµενη ελάχιστη περίοδο.



41. Το ύψος των ενισχύσεων προσδιορίζεται ως ποσοστό επί του κόστους αναφοράς. Όλα τα ποσοστά
ενίσχυσης πρέπει να υπολογίζονται ως Ακαθάριστα Ισοδύναµα Επιχορήγησης (ΑΙΕ) (44). Ένα τέτοιο ποσοστό
ισούται µε το προεξοφλητικό ποσό της ενίσχυσης εκφραζόµενο ως ποσοστό τού προεξοφλητικού ποσού
των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών. Για τις ενισχύσεις που κοινοποιούνται ατοµικά στην Επιτροπή, το ΑΙΕ
υπολογίζεται κατά τη χρονική στιγµή της κοινοποίησης. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι επιλέξιµες επενδυτικές
δαπάνες υπολογίζονται µε προεξόφληση του ποσού τους κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις
που καταβάλλονται σε δόσεις προεξοφλούνται κατά το ποσό τους τη στιγµή της κοινοποίησης ή της
χορήγησης, ανάλογα µε την περίπτωση. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για την προεξόφληση και για τον
υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης σε χαµηλότοκο δάνειο είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά
τη χορήγηση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση χορηγείται ως απαλλαγή ή µείωση µελλοντικών φόρων, η
προεξόφληση των δόσεων της ενίσχυσης πραγµατοποιείται βάσει των επιτοκίων αναφοράς που ισχύουν
κατά τη χρονική στιγµή της υλοποίησης των φορολογικών πλεονεκτηµάτων.

4.1.2. Ανώτατα όρια (µέγιστα ποσοστά ενίσχυσης) των ενισχύσεων προς µεγάλες επιχειρήσεις

42. Η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να αντιστοιχεί στη φύση και την ένταση των προς αντιµετώπιση περιφε-
ρειακών προβληµάτων. Τούτο σηµαίνει ότι η αποδεκτή ένταση ενίσχυσης είναι εκ προοιµίου χαµηλότερη
για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
απ' ό,τι για εκείνες που είναι επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).

43. Ακόµη, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη ότι, λόγω της πρόσφατης διεύρυνσης, οι ανισότητες ως προς
τη σχετική ευηµερία των περιφερειών που είναι επιλέξιµες κατά την παρέκκλιση του άρθρου 87 παρά-
γραφος 3 στοιχείο α) αυξήθηκαν σηµαντικά. Και πράγµατι, ένας σηµαντικός αριθµός περιφερειών, και
µάλιστα ολόκληρα κράτη µέλη, έχουν πλέον κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 45 % του µέσου όρου
της ΕΕ-25, πράγµα που δεν συνέβαινε το 1998. Αυτές οι µεγαλύτερες ανισότητες στους κόλπους της ΕΕ
απαιτούν να καθιερώσει η Επιτροπή λεπτοµερέστερη κατάταξη των οικείων περιφερειών.

44. Στην περίπτωση των περιφερειών που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), η Επιτροπή
θεωρεί, λοιπόν, ότι το ύψος της περιφερειακής ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει:

— το 30 %, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 75 % του µέσου όρου της
ΕΕ-25, για τις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, έστω και µε υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και,
έως την 1η Ιανουαρίου 2011, για τις περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου·

— το 40 %, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 60 % του µέσου όρου της
ΕΕ-25·

— το 50 %, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαµηλότερο του 45 % του µέσου όρου της
ΕΕ-25.

45. Σε αναγνώριση των ιδιαίτερων προβληµάτων τους, οι εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες θα είναι
επιλέξιµες για ένα επιπλέον 20 %, σε ΑΙΕ, εάν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους είναι χαµηλότερο του 75 % του
µέσου όρου της ΕΕ-25, και για ένα 10 % σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

46. Οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου οι οποίες εµπίπτουν στην παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παρά-
γραφος 3 στοιχείο γ), από την 1η Ιανουαρίου 2011 και εξής θα είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις ύψους
20 %.

47. Στις λοιπές περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), οι περιφερειακές
ενισχύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15 %, σε ΑΙΕ. Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 10 % για τις περιφέ-
ρειες που αφενός έχουν ΑΕΠ ανώτερο του 100 % του µέσου όρου της ΕΕ-25 και αφετέρου ανεργία
χαµηλότερη από τον µέσον όρο της ΕΕ-25, σε επίπεδο NUTS-III (βάσει των µέσων όρων των τριών τελευ-
ταίων ετών και σύµφωνα µε τα δεδοµένα της EUROSTAT) (45).
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(44) Η Επιτροπή εγκαταλείπει την προηγούµενη πρακτική της µετατροπής των περιφερειακών ενισχύσεων που κοινοποιούνται
στην Επιτροπή σε Καθαρό Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΚΙΕ), έτσι ώστε να συµµορφωθεί µε την απόφαση του Πρωτοδικείου,
της 15ης Ιουνίου 2000, στην υπόθεση T-298/97, Alzetta. Στην υπόθεση αυτή, το Πρωτοδικείο απεφάνθη:«η Επιτροπή δεν
διαθέτει την εξουσία, στο πλαίσιο του συστήµατος παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων που θεσπίζεται µε τη
Συνθήκη, να λαµβάνει υπόψη τις επιπτώσεις των φόρων στο ποσό της χορηγούµενης οικονοµικής ενίσχυσης κατά την εκ
µέρους της αξιολόγηση της συµβατότητάς της µε τη Συνθήκη. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις δεν αφαιρούνται από την ίδια
την ενίσχυση, αλλά σε µεταγενέστερο στάδιο, ισχύουν δε για την εκάστοτε ενίσχυση όπως και για κάθε εισπραττόµενο
έσοδο. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον κατά την αξιολόγηση των συγκεκριµένων επιπτώσεων
µιας ενίσχυσης στις συναλλαγές και στον ανταγωνισµό, και ιδίως κατά την αξιολόγηση του οφέλους που εξασφαλίζουν οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης σε σύγκριση µε τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που δεν τη λαµβάνουν και των οποίων τα έσοδα
υπόκεινται επίσης σε φορολόγηση». Ακόµη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση των ΑΙΕ, τα οποία χρησιµοποιούνται και για τον
υπολογισµό του ύψους και των άλλων µορφών κρατικής ενίσχυσης, θα συµβάλει στην ενίσχυση της απλότητας και της
διαφάνειας του συστήµατος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, ενώ λαµβάνει υπόψη και το αυξηµένο ποσοστό κρατικής
ενίσχυσης που χορηγείται µε τη µορφή φοροαπαλλαγών.

(45) Κατ' εξαίρεσιν, είναι δυνατόν να επιτραπεί υψηλότερη ενίσχυση στην περίπτωση περιοχής επιπέδου NUTS-III ή χαµηλότερου
ή οποία γειτνιάζει µε περιφέρεια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) εφόσον τούτο είναι αναγκαίο έτσι ώστε η
διαφορά µεταξύ των δύο περιφερειών να µην υπερβαίνει το 20 %.



48. Ωστόσο, οι αραιοκατοικηµένες περιοχές και οι περιοχές (του επιπέδου NUTS-III ή χαµηλότερου) που
γειτνιάζουν µε περιφέρεια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και έχουν επιλεγεί από τα κράτη µέλη
για να υπαχθούν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), καθώς και οι περιοχές του επιπέδου NUTS-III ή
τµήµατά τους που έχουν χερσαία σύνορα µε χώρα µη µέλος του ΕΟΧ ή της ΕΖΕΣ, είναι πάντοτε επιλέξιµες
για ενίσχυση ύψους 15 %, σε ΑΙΕ.

4.1.3. Πριµοδότηση µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

49. Στην περίπτωση των ενισχύσεων προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (46), τα ανώτατα όρια του τµήµατος
4.1.2 είναι δυνατόν να προσαυξηθούν κατά 20 %, σε ΑΙΕ, για τις µικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 % για
τις µεσαίες (47).

4.2. Επιλέξιµες δαπάνες

4.2.1. Ενισχύσεις υπολογιζόµενες βάσει των επενδυτικών δαπανών

50. Οι δαπάνες για γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις/µηχανήµατα (48) είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αρχικής
επένδυσης.

51. Για τις ΜΜΕ, οι δαπάνες για προκαταρκτικές µελέτες και για συµβουλές οι οποίες συνδέονται µε την
επένδυση είναι δυνατόν επίσης να λαµβάνονται υπόψη, έως το 50 % των πραγµατικών δαπανών.

52. Σε περίπτωση αγοράς κατά την παράγραφο 35, µόνο οι δαπάνες για την αγορά περιουσιακών στοιχείων (49)
τρίτων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη (50). Οι σχετικές συναλλαγές πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό
τους συνήθεις όρους της αγοράς.

53. Οι δαπάνες που συνδέονται µε την αγορά µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων, πέραν των γηπέδων και των
κτιρίων, είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη µόνο εφόσον η µίσθωση λαµβάνει τη µορφή χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου κατά τη λήξη
τη µίσθωσης. Για τη µίσθωση γηπέδων και κτιρίων, η µίσθωση πρέπει να συνεχίζεται επί τουλάχιστον πέντε
έτη µετά την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου στην περίπτωση των
µεγάλων επιχειρήσεων, και επί τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.

54. Με εξαίρεση τις ΜΜΕ και τις εξαγορές, τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται πρέπει να είναι
καινούργια. Στην περίπτωση των εξαγορών, θα πρέπει να αφαιρούνται τυχόν ενισχύσεις που έχουν ήδη
χορηγηθεί πριν από την αγορά του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου.

55. Για τις ΜΜΕ, είναι πάντα δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη εξ ολοκλήρου οι επενδυτικές δαπάνες για την
αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων, µέσω της µεταφοράς τεχνολογίας, δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων. Για τις µεγάλες επιχειρήσεις,
οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιµες µέχρις ενός ορίου ίσου µε το 50 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
ενός σχεδίου.

56. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα επιλέξιµα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα υπόκεινται στους όρους που είναι
αναγκαίοι για να διασφαλίζεται ότι θα παραµείνουν στην επιλέξιµη για τη χορήγηση περιφερειακών
ενισχύσεων περιοχή και ότι, κατά συνέπεια, δεν αποτελούν αντικείµενο µεταφοράς προς όφελος άλλων περι-
φερειών, και ιδίως περιφερειών µη επιλέξιµων για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων. Για τον σκοπό
αυτόν, τα επιλέξιµα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

— η εκµετάλλευσή τους να γίνεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις που λαµβάνουν την περιφερειακή
ενίσχυση·

— να θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού·
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(46) Παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22, καθώς και κάθε µεταγενέστερου κανονισµού προς αντι-
κατάστασή του.

(47) Οι προσαυξήσεις αυτές δεν ισχύουν για τις ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών.
(48) Στον τοµέα των µεταφορών, οι δαπάνες για την αγορά εξοπλισµού µεταφορών (κινητών περιουσιακών στοιχείων) δεν είναι

επιλέξιµες για ενισχύσεις αρχικής επένδυσης.
(49) Οσάκις η αγορά συνοδεύεται από άλλες αρχικές επενδύσεις, οι δαπάνες αρχικής επένδυσης προστίθενται στο κόστος

αγοράς.
(50) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ενίσχυση είναι δυνατόν, εναλλακτικά, να υπολογίζεται µε αναφορά στο (εκτιµώµενο) εργατικό

κόστος για τις θέσεις εργασίας προς διατήρηση ή προς δηµιουργία µέσω της αγοράς. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να κοινο-
ποιούνται στην Επιτροπή ατοµικά.



— να αγοράζονται από τρίτον υπό τους όρους που ισχύουν στην αγορά·

— να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης που λαµβάνει την περιφερειακή ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών (τριών,
εφόσον πρόκειται για ΜΜΕ).

4.2.2. Ενισχύσεις υπολογιζόµενες βάσει του εργατικού κόστους

57. Όπως αναφέρθηκε στο τµήµα 4.1.1, οι περιφερειακές ενισχύσεις είναι δυνατόν να υπολογίζονται και βάσει
του αναµενόµενου εργατικού κόστους (51) που προκύπτει από τη δηµιουργία απασχόλησης από το αρχικό
επενδυτικό σχέδιο.

58. Με τον όρο «δηµιουργία απασχόλησης» νοείται η «καθαρή» αύξηση του αριθµού των άµεσα απασχολού-
µενων (52) στην εκάστοτε επιχείρηση σε σύγκριση µε τον µέσο όρο των προηγούµενων 12 µηνών. Έτσι, από
τον φαινόµενο αριθµό των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής
πρέπει να αφαιρούνται οι θέσεις εργασίας που τυχόν καταργήθηκαν κατά την ίδια περίοδο (53).

59. Το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα ορισµένο ποσοστό του επί δύο έτη εργατικού κόστους
για κάθε προσλαµβανόµενο. Το ποσοστό ισούται µε το ένταση ενίσχυσης που επιτρέπεται στην αντίστοιχη
περιφέρεια όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις.

4.3. Ενισχύσεις για µεγάλα επενδυτικά σχέδια

60. Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, ως «µεγάλο επενδυτικό σχέδιο» νοείται µια «αρχική
επένδυση» κατά τον ορισµό αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 50 εκατ.
ευρώ (54). Για να αποφεύγεται η υποδιαίρεση ενός µεγάλου επενδυτικού σχεδίου σε υποσχέδια µε σκοπό
την παράκαµψη των διατάξεων των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών, ένα µεγάλο επενδυτικό σχέδιο
θα θεωρείται ενιαίο εφόσον η αρχική επένδυση, εκ µέρους µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων για περίοδο
τριών ετών, αποτελείται από πάγια περιουσιακά στοιχεία συνδυαζόµενα κατά αδιαίρετο από οικονοµική
άποψη τρόπο (55).

61. Για να υπολογισθεί αν οι επιλέξιµες δαπάνες ενός µεγάλου επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνουν τα διάφορα
κατώτατα όρια των κατευθυντήριων γραµµών, ως επιλέξιµες δαπάνες λαµβάνονται υπόψη εκείνες που είναι
υψηλότερες βάσει είτε των παραδοσιακών επενδυτικών δαπανών είτε του εργατικού κόστους.

62. Σε δύο διαδοχικά πολυτοµεακά πλαίσια περιφερειακών ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά σχέδια, του
1998 (56) και του 2002 (57), η Επιτροπή περιόρισε τις µέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τα σχέδια αυτά
κατά τρόπο που να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Για λόγους απλο-
ποίησης και διαφάνειας, η Επιτροπή αποφάσισε να ενσωµατώσει τις διατάξεις του πολυτοµεακού πλαισίου
του 2002 στις κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις της περιόδου 2007-13.
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(51) Το εργατικό κόστος περιλαµβάνει το συνολικό ποσό που πράγµατι επιβαρύνει τον δικαιούχο για την αντίστοιχη θέση
εργασίας: τις ακαθάριστες αποδοχές (δηλαδή προ φόρων) και τις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

(52) Ως «αριθµός εργαζοµένων» νοείται ο αριθµός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή ο αριθµός των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η µερική και η εποχιακή απασχόληση ισοδυναµούν
µε κλάσµατα των ΕΜΕ.

(53) Ο ορισµός αυτός ισχύει τόσο για τις υφιστάµενες όσο και για τις νέες εγκαταστάσεις.
(54) Τα 50 εκατ. ευρώ πρέπει να υπολογίζονται στις τιµές και συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία

χορήγησης της ενίσχυσης, ή, εφόσον πρόκειται για µεγάλα επενδυτικά σχέδια για τα οποία απαιτείται ατοµική κοινοποίηση,
στις τιµές και συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.

(55) Για να αξιολογηθεί αν µια αρχική επένδυση είναι οικονοµικά αδιαίρετη, η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τους τεχνικούς,
λειτουργικούς και στρατηγικούς δεσµούς, αλλά και την άµεση γεωγραφική γειτνίαση. Ο οικονοµικά αδιαίρετος χαρακτήρας
θα αξιολογείται ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τούτο σηµαίνει ότι, για να προσδιορισθεί αν ένα µεγάλο επενδυ-
τικό σχέδιο αποτελεί ενιαίο σχέδιο, η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το αν το σχέδιο υλοποιείται
από µία και µόνο επιχείρηση, από περισσότερες επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν από κοινού τις επενδυτικές δαπάνες ή από
περισσότερες επιχειρήσεις που αναλαµβάνουν τις δαπάνες χωριστών επενδύσεων στο πλαίσιο του ίδιου επενδυτικού σχεδίου
(π.χ. στην περίπτωση των κοινών επιχειρήσεων).

(56) ΕΕ C 107 της 7.4.1998, σ. 7.
(57) ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8, όπως τροποποιήθηκε στην ΕΕ C 263 της 1.11.2003, σ. 1.



63. Έτσι, το πολυτοµεακό πλαίσιο του 2002 παύει να ισχύει για τις ενισχύσεις που θα κοινοποιηθούν ή θα
χορηγηθούν (58) µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, και αντικαθίσταται µε τις παρούσες κατευθυντήριες
γραµµές (59).

4.3.1. Βελτίωση της διαφάνειας και της παρακολούθησης των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων

64. Τα κράτη µέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή ατοµικά κάθε ενίσχυση που πρόκειται να
χορηγηθεί, στο πλαίσιο υφιστάµενου καθεστώτος ενισχύσεων, για επενδυτικά σχέδια εφόσον η προτεινόµενη
ενίσχυση από όλες τις πηγές υπερβαίνει τα ανώτατο ποσό ενίσχυσης που επιτρέπεται, βάσει των κανόνων
και της κλίµακας της παραγράφου 67, για την ενίσχυση επένδυσης µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 100
εκατ. ευρώ (60).

Τα όρια πέραν των οποίων απαιτείται κοινοποίηση µε οι εντάσεις ενίσχυσης που συναντώνται συνηθέστερα
στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ποσοστό ενίσχυσης 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Όριο κοινοποίησης 7,5 εκατ.
ευρώ

11,25 εκατ.
ευρώ

15,0 εκατ.
ευρώ

22,5 εκατ.
ευρώ

30,0 εκατ.
ευρώ

37,5 εκατ.
ευρώ

65. Οσάκις περιφερειακή ενίσχυση χορηγείται βάσει υφιστάµενου καθεστώτος ενισχύσεων για µεγάλα επεν-
δυτικά σχέδια χωρίς υποχρέωση κοινοποίησης, τα κράτη µέλη οφείλουν, εντός 20 εργάσιµων ηµερών από
τη χορήγηση της ενίσχυσης από την αρµόδια αρχή, να προσκοµίζουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που
ζητούνται µέσω του τυποποιηµένου εντύπου του παραρτήµατος ΙΙΙ. Η Επιτροπή θα διαθέτει τα στοιχεία
αυτά περιληπτικά στο κοινό µέσω του ακόλουθου δικτυακού της τόπου: http://europa.eu.int/comm/
competition/.

66. Τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν λεπτοµερή µητρώα για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µεγάλα
επενδυτικά σχέδια. Τα µητρώα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να διαπιστώνεται
η τήρηση της µέγιστης επιτρεπόµενου έντασης ενίσχυσης, διατηρούνται δε επί 10 έτη από την ηµεροµηνία
χορήγησης της εκάστοτε ενίσχυσης.

4.3.2. Κανόνες για την αξιολόγηση των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων

67. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις για µεγάλα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε προσαρµογή του
ανώτατου ορίου περιφερειακών ενισχύσεων (61) βάσει της ακόλουθης κλίµακας:

Επιλέξιµες δαπάνες Προσαρµοσµένο ανώτατο όριο ενίσχυσης

Έως 50 εκατ. ευρώ 100 % του περιφερ. ανωτάτου ορίου

Για το τµήµα από 50 εκατ. ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ 50 % του περιφερ. ανωτάτου ορίου

Για το τµήµα άνω των 100 εκατ. ευρώ 34 % του περιφερ. ανωτάτου ορίου

Εποµένως, το επιτρεπόµενο ποσό ενίσχυσης για µεγάλο επενδυτικό σχέδιο θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον
εξής µαθηµατικό τύπο: Ανώτατο ποσό ενίσχυσης = R x (50 + 0,50 B + 0,34 C), όπου R είναι το µη
προσαρµοσµένο ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης, Β η επιλέξιµη δαπάνη µεταξύ 50 και 100 εκατ.
ευρώ, και C η επιλέξιµη δαπάνη άνω των 100 εκατ. ευρώ. Οι υπολογισµοί θα γίνονται βάσει των επίσηµων
συναλλαγµατικών ισοτιµιών κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης ή, στην περίπτωση ενίσχυσης
υποκείµενης σε ατοµική κοινοποίηση, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης.
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(58) Τα επενδυτικά σχέδια που πρέπει να κοινοποιούνται ατοµικά θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν κατά
τη στιγµή της κοινοποίησης.

(59) Λόγω της ευρύτητας του γενικού πεδίου εφαρµογής αυτών των κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν
είναι τεχνικά εφικτή η κατάρτιση πίνακα τοµέων που αντιµετωπίζουν σοβαρές διαρθρωτικές δυσχέρειες.

(60) Οι ατοµικές ενισχύσεις ειδικού σκοπού (ad hoc) πρέπει πάντοτε να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Λόγω των σαφών επι-
πτώσεών τους στους όρους συναλλαγών και τον ανταγωνισµό, η ανάγκη συγκεκριµένης αιτιολόγησης της σύνδεσής τους µε
την περιφερειακή ανάπτυξη είναι εντονότερη εφόσον προορίζονται για µεγάλα ατοµικά επενδυτικά σχέδια.

(61) Σηµείο εκκίνησης του υπολογισµού των αναπροσαρµοσµένων ανώτατων ορίων των ενισχύσεων είναι πάντοτε το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης που επιτρέπεται για τις µεγάλες επιχειρήσεις σύµφωνα µε το τµήµα 4.1.2 ανωτέρω. Για τα µεγάλα επεν-
δυτικά σχέδια δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται πριµοδοτήσεις ΜΜΕ.



68. Οσάκις το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το 75 % του ποσού που θα
µπορούσε να λάβει µια επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες 100 εκατ. ευρώ, µε βάση το τυποποιηµένο ανώτατο
όριο που ισχύει για τις µεγάλες επιχειρήσεις στον εγκεκριµένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων κατά την
ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης, και εφόσον:

α) πριν από την επένδυση, ο δικαιούχος της ενίσχυσης καλύπτει περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων
του σχετικού προϊόντος στην αγορά, ή, µετά την επένδυση, θα πραγµατοποιεί περισσότερο από το
25 % των πωλήσεων αυτών· ή

β) η παραγωγική ικανότητα που δηµιουργείται µε το σχέδιο υπερβαίνει το 5 % της αγοράς, µε βάση τα
στοιχεία για τη φαινοµένη κατανάλωση (62) του σχετικού προϊόντος, εκτός εάν ο µέσος ρυθµός αύξησης
της φαινοµένης του κατανάλωσης κατά τα τελευταία 5 έτη είναι υψηλότερος από τον µέσο ετήσιο
ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

η Επιτροπή θα εγκρίνει τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις µόνο µετά από λεπτοµερή επαλήθευση,
αφού θα έχει κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ότι η ενίσχυση είναι
αναγκαία ως έναυσµα για επενδύσεις και ότι τα οφέλη από την ενίσχυση υπερκαλύπτουν την προκύ-
πτουσα νόθευση του ανταγωνισµού και την επίδραση επί των συναλλαγών µεταξύ των κρατών
µελών (63).

69. Ως «σχετικά προϊόντα» νοούνται κατά κανόνα τα προϊόντα που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο (64).
Εάν το σχέδιο αναφέρεται σε ενδιάµεσο προϊόν και ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής δεν πωλείται στη
αγορά, το σχετικό προϊόν µπορεί να είναι το προϊόν του εποµένου σταδίου παραγωγής. Η σχετική αγορά
περιλαµβάνει τα σχετικά προϊόντα και τα υποκατάστατά τους, όπως αυτά χαρακτηρίζονται είτε από τον
καταναλωτή (λόγω των χαρακτηριστικών, της τιµής και της χρήσης για την οποία προορίζονται) είτε από
τον παραγωγό (µέσω της ευελιξίας των εγκαταστάσεων παραγωγής).

70. Εναπόκειται στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν τα σηµεία α) και β) της
παραγράφου 68 (65). Για τους σκοπούς της εφαρµογής των σηµείων α) και β), οι πωλήσεις και η φαινοµένη
κατανάλωση θα ορίζονται στο κατάλληλο επίπεδο της ονοµατολογίας PRODCOM (66), κατά κανόνα στον
ΕΟΧ, ή, εάν τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα ή αξιοποιήσιµα, βάσει οποιασδήποτε
άλλης γενικώς αποδεκτής υποδιαίρεσης της αγοράς για τα σχετικά προϊόντα και για την οποία υπάρχουν
αµέσως διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία.

4.4. Κανόνες σώρευσης των ενισχύσεων

71. Τα ανώτατα όρια ενισχύσεων που καθορίζονται στα τµήµατα 4.1 και 4.3 ισχύουν για τη συνολική
ενίσχυση:

— οσάκις η ενίσχυση χορηγείται ταυτόχρονα στο πλαίσιο διάφορων καθεστώτων, ή σε συνδυασµό µε
ενίσχυση ειδικού σκοπού (ad hoc)·

— ανάλογα µε το αν η πηγή της ενίσχυσης είναι τοπική, περιφερειακή, εθνική ή κοινοτική.

72. Οσάκις ενίσχυση υπολογιζόµενη βάσει των υλικών ή άυλων επενδυτικών δαπανών συνδυάζεται µε ενίσχυση
υπολογιζόµενη βάσει του εργατικού κόστους, πρέπει να τηρείται το ανώτατο όριο ενισχύσεων που καθορί-
ζεται για τις ενισχύσεις στην αντίστοιχη περιφέρεια (67).

73. Οσάκις οι επιλέξιµες δαπάνες για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα είναι εν όλω ή εν µέρει επιλέξιµες
για ενισχύσεις διαφορετικού χαρακτήρα, το κοινό τµήµα υπόκειται στο ευνοϊκότερο από τα ανώτατα όρια
που ισχύουν βάσει των οικείων κανόνων.
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(62) Η «φαινοµένη κατανάλωση» του σχετικού προϊόντος ισούται προς την παραγωγή συν τις εισαγωγές µείον τις εξαγωγές.
(63) Πριν τεθούν σε ισχύ οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, η Επιτροπή θα καταρτίσει και άλλες, σχετικά µε τα κριτήρια που

θα λαµβάνει υπόψη της κατά την αξιολόγηση αυτή.
(64) Εάν ένα επενδυτικό σχέδιο περιλαµβάνει την παραγωγή πολλών διαφορετικών προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται κάθε

προϊόν χωριστά.
(65) Εάν το κράτος µέλος αποδείξει ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης δηµιουργεί νέα αγορά προϊόντος, οι έλεγχοι κατά τα στοιχεία

α) και β) της παραγράφου 68 δεν είναι απαραίτητοι, η δε ενίσχυση θα εγκρίνεται βάσει της κλίµακας της παραγράφου 67.
(66) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιοµη-

χανική παραγωγή (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1).
(67) Θεωρείται ότι η προϋπόθεση αυτή τηρείται όταν το άθροισµα της ενίσχυσης για την αρχική επένδυση, ως ποσοστό της

επένδυσης, και της ενίσχυσης για τη δηµιουργία απασχόλησης, ως ποσοστού του εργατικού κόστους, δεν υπερβαίνουν το
πλέον ευνοϊκό ποσό που απορρέει είτε µε βάση το ανώτατο όριο που καθορίζεται για την αντίστοιχη περιφέρεια βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται στο τµήµα 4.1, είτε το ανώτατο όριο που καθορίζεται για την περιφέρεια αυτή βάσει των
κριτηρίων που αναφέρονται στο τµήµα 4.3.



74. Οσάκις το κράτος µέλος προβλέπει ότι οι κρατικές ενισχύσεις ενός καθεστώτος είναι δυνατόν να
σωρευθούν µε ενισχύσεις από άλλα καθεστώτα, πρέπει να προσδιορίζει, για καθένα από τα καθεστώτα, τη
µέθοδο µε την οποία θα διασφαλίζεται η τήρηση των προϋποθέσεων που απαριθµούνται ανωτέρω

75. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται µε τις ενισχύσεις de minimis σχετικά µε τις ίδιες
επιλέξιµες δαπάνες προς παράκαµψη των µέγιστων εντάσεων ενισχύσεων που τίθενται για τις ενισχύσεις στις
παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.

5. Ενίσχυση λειτουργίας (68)

76. Οι περιφερειακές ενισχύσεις που προορίζονται για τη µείωση των τρεχουσών δαπανών µιας επιχείρησης
(ενισχύσεις λειτουργίας) κατά κανόνα απαγορεύονται. Κατ' εξαίρεσιν, όµως, ενισχύσεις του τύπου αυτού
είναι δυνατόν να χορηγούνται σε περιφέρειες που είναι επιλέξιµες κατά την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α), υπό τον όρο ότι i) δικαιολογούνται από τη συµβολή τους στην περιφερειακή
ανάπτυξη και από τον χαρακτήρα τους, και ii) το ύψος τους να είναι ανάλογο προς τα προβλήµατα που
καλούνται να αντιµετωπίσουν (69). Τα κράτη µέλη οφείλουν να αποδεικνύουν την ύπαρξη και το µέγεθος
των προβληµάτων αυτών (70). Ακόµη, ορισµένες µορφές ενίσχυσης λειτουργίας µπορούν να γίνουν
αποδεκτές για τις αραιοκατοικηµένες περιφέρειες και τις περιφέρειες µε ελάχιστο πληθυσµό.

77. Οι ενισχύσεις λειτουργίας θα πρέπει κατ' αρχήν να χορηγούνται µόνο σε συνάρτηση µε σαφώς καθο-
ρισµένες επιλέξιµες δαπάνες (71) και να περιορίζονται σε συγκεκριµένο ποσοστό των δαπανών αυτών.

78. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων και εκείνων στους κόλπους ενός
οµίλου, όπως αυτές ορίζονται στο τµήµα Η (κωδικοί 65, 66 και 67), καθώς και των δραστηριοτήτων στους
κόλπους ενός οµίλου που εµπίπτουν στο τµήµα Θ (κωδικός 74) της ονοµατολογίας NACE, οι ενισχύσεις
λειτουργίας που χορηγούνται για τις δραστηριότητες αυτές είναι ελάχιστα πιθανό να προωθούν την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, ενώ παρουσιάζουν πολύ υψηλό κίνδυνο νόθευσης του ανταγωνισµού, όπως άλλωστε
αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις στα µέτρα που σχετίζονται µε την άµεση φορολογία των επιχειρήσεων (72). Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή δεν θα εγκρίνει, στο πλαίσιο των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών, ενισχύσεις λειτουργίας
για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ή για δραστηριότητες στους κόλπους οµίλου, εκτός εάν η εκάστοτε
ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο γενικού καθεστώτος που είναι ανοικτό σε όλους τους τοµείς και απο-
σκοπεί στην αντιστάθµιση πρόσθετων µεταφορικών ή εργατικών δαπανών. Οµοίως αποκλείονται και οι
ενισχύσεις λειτουργίας για την προώθηση εξαγωγών.

79. Επειδή επιδιώκεται η εξάλειψη των καθυστερήσεων και των εµπλοκών στην περιφερειακή ανάπτυξη, εκτός
από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 80 και 81, οι ενισχύσεις λειτουργίας θα πρέπει
πάντοτε να είναι προσωρινές και περιορισµένης διάρκειας, καθώς και να µειώνονται σταδιακά εφόσον οι
αντίστοιχες περιφέρειες επιτυγχάνουν πραγµατική σύγκλιση µε τις περισσότερο ευηµερούσες περιοχές της
Κοινότητας (73).

80. Κατά παρέκκλιση από την προηγούµενη παράγραφο, ενισχύσεις λειτουργίας που ούτε µειώνονται σταδιακά
ούτε είναι περιορισµένης διάρκειας είναι δυνατόν να επιτρέπονται µόνο:

— για τις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, ενόσω αποσκοπούν στην αντιστάθµιση των πρόσθετων
δαπανών που ανακύπτουν κατά την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας από τους παράγοντες που
προσδιορίζονται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης και των οποίων η διάρκεια και ο
συνδυασµός περιορίζουν σοβαρά την ανάπτυξη των περιφερειών αυτών (αποµόνωση, νησιωτικός
χαρακτήρας, µικρή έκταση, δύσκολη µορφολογία του εδάφους και κλίµα, οικονοµική εξάρτηση από
λίγα προϊόντα) (74)·
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(68) Όπως και οι άλλες µορφές περιφερειακών ενισχύσεων, οι ενισχύσεις λειτουργίας υπόκεινται πάντοτε στους συγκεκριµένους
κανόνες που είναι δυνατόν να ισχύουν σε επιµέρους τοµείς.

(69) Οι ενισχύσεις λειτουργίας λαµβάνουν ιδίως τη µορφή φορολογικών απαλλαγών ή µειώσεων των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης οι οποίες δεν συνδέονται µε επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες.

(70) Η Επιτροπή µελετά αυτή τη στιγµή τη σκοπιµότητα θέσπισης µεθοδολογίας για την αξιολόγηση των πρόσθετων δαπανών
στις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες.

(71) Π.χ., επενδύσεις αντικατάστασης, µεταφορικές δαπάνες ή εργατικό κόστος.
(72) ΕΕ C 384 της 10.12.1998, σ. 3.
(73) Αυτή η αρχή της σταδιακής µείωσης πρέπει να τηρείται και κατά την κοινοποίηση νέων καθεστώτων τα οποία αντικαθιστούν

υφιστάµενα. Ωστόσο, ως προς την εφαρµογή της αρχής αυτής είναι δυνατόν να επιτρέπεται ευελιξία στην περίπτωση
καθεστώτων ενισχύσεων λειτουργίας που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των γεωγραφικών µειονεκτηµάτων συγκεκριµένων
περιοχών που ανήκουν στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α).

(74) Λόγω των περιορισµών που έχουν να αντιµετωπίσουν οι εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
ενισχύσεις λειτουργίας έως και το 10 % του κύκλου εργασιών του δικαιούχου είναι δυνατόν να χορηγούνται χωρίς να απαι-
τείται ειδική αιτιολόγηση. Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποδείξουν ότι κάθε προτεινόµενη ενίσχυση που υπερβαίνει το ως
άνω ποσό είναι δικαιολογηµένο λόγω της συνεισφοράς της στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και ότι το ύψος της είναι
ανάλογο προς τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται µε τους παράγοντες που προσδιορίζονται στο άρθρο 299 παρά-
γραφος 2, τις οποίες και σκοπεύουν να αντισταθµίσουν.



— για τις περιφέρειες µε πολύ µικρό πληθυσµό, ενόσω αποσκοπούν στην πρόληψη ή στην ανάσχεση της
συνεχιζόµενης µείωσης του πληθυσµού τους (75). Οι περιφέρειες µε πολύ µικρό πληθυσµό αποτελούν
περιφέρειες ή ανήκουν σε περιφέρειες επιπέδου NUTS-II, µε πληθυσµιακή πυκνότητα 8 κατοίκων ανά
τετραγωνικό χιλιόµετρο ή µικρότερη, επεκτείνονται δε και σε παρακείµενες µικρότερες περιοχές που
ικανοποιούν το ίδιο κριτήριο ως προς την πληθυσµιακή πυκνότητα.

81. Επιπλέον, για τις εξόχως αποµακρυσµένες και για τις αραιοκατοικηµένες περιφέρειες, ενισχύσεις που δεν
µειώνονται σταδιακά και δεν είναι χρονικά περιορισµένες και προορίζονται για τη µερική κάλυψη πρό-
σθετων µεταφορικών εξόδων είναι δυνατόν να εγκρίνονται εφόσον:

— είναι δυνατόν να χρησιµεύσουν µόνο για την κάλυψη πρόσθετων µεταφορικών δαπανών, µε
συνεκτίµηση και των λοιπών καθεστώτων ενισχύσεων προς τον τοµέα των µεταφορών. Ενώ το ποσό της
ενίσχυσης είναι δυνατόν να υπολογίζεται αντιπροσωπευτικά, θα πρέπει να αποφεύγεται η συστηµατική
υπερκάλυψη των αντίστοιχων δαπανών·

— καλύπτουν µόνο τις επιπλέον δαπάνες για µεταφορές εµπορευµάτων που παράγονται στις εξόχως
αποµακρυσµένες περιφέρειες και στις περιφέρειες µε πολύ µικρό πληθυσµό εντός των εθνικών συνόρων
της οικείας χώρας. Σε καµία περίπτωση οι ενισχύσεις δεν µπορούν να συνιστούν ενισχύσεις εξαγωγής.
Αποκλείονται οι ενισχύσεις για τη µεταφορά ή τη µεταβίβαση προϊόντων επιχειρήσεων χωρίς εναλλα-
κτικό τόπο εγκατάστασης (επιχειρήσεις εξόρυξης, υδροηλεκτρικά εργοστάσια κ.λπ.)·

— στις εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, οι ενισχύσεις καλύπτουν τα έξοδα µεταφοράς πρωτογενών
προϊόντων, πρώτων υλών ή ενδιάµεσων προϊόντων από τον τόπο παραγωγής τους στον τόπο τελικής
επεξεργασίας τους εντός της οικείας περιφέρειας·

— µπορούν να ποσοτικοποιούνται αντικειµενικά και εκ των προτέρων, βάσει ενός συντελεστή ενίσχυσης
ανά επιβάτη ή ανά τόνο και διανυθέν χιλιόµετρο, πρέπει δε να αποτελούν αντικείµενο ετήσιας έκθεσης,
η οποία να αποδεικνύει, µεταξύ άλλων, τον υπολογισµό της αναλογίας ή των αναλογιών βάσει των
προαναφερθέντων συντελεστών·

— οι επιπλέον δαπάνες για µεταφορές υπολογίζονται µε βάση το οικονοµικότερο µεταφορικό µέσο και τη
συντοµότερη διαδροµή µεταξύ του τόπου παραγωγής/µεταποίησης και των σηµείων εµπορίας. Πρέπει
επίσης να λαµβάνονται υπόψη και οι εξωτερικές δαπάνες για το περιβάλλον.

82. Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαιότητα και το ύψος µιας ενίσχυσης λειτουργίας θα πρέπει να επανεξετάζεται
τακτικά, έτσι ώστε να επαληθεύεται η µακροπρόθεσµη αιτιολόγησή της για την οικεία περιφέρεια. Ως εκ
τούτου, η Επιτροπή θα εγκρίνει καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας µόνο ενόσω θα ισχύουν οι παρούσες
κατευθυντήριες γραµµές.

83. Για να διαπιστώνονται οι επιπτώσεις των ενισχύσεων λειτουργίας στις συναλλαγές και στον ανταγωνισµό,
θα ζητείται από τα κράτη µέλη να υποβάλλουν ετησίως έκθεση για κάθε περιφέρεια NUTS-II στην οποία
χορηγούνται ενισχύσεις λειτουργίας. Η έκθεση αυτή θα παρέχει την κατανοµή των συνολικών δαπανών,
καθώς και των εκτιµώµενων διαφυγόντων εσόδων για κάθε εγκεκριµένη ενίσχυση λειτουργίας στην οικεία
περιφέρεια, θα προσδιορίζει δε τους δέκα µεγαλύτερους δικαιούχους για κάθε καθεστώς ενίσχυσης
λειτουργίας εγκεκριµένο στην περιφέρεια αυτή (76), προσδιορίζοντας τον τοµέα ή τους τοµείς δραστη-
ριότητας του κάθε δικαιούχου και το εισπραχθέν από αυτόν ποσό ενίσχυσης.

6. Ενισχύσεις προς νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις

84. Ενώ οι νέες µικρές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ολόκληρη την ΕΕ, φαίνεται ότι η οικονοµική
ανάπτυξη των ενισχυόµενων περιφερειών παρεµποδίζεται από το σχετικά χαµηλό επίπεδο επιχειρηµατι-
κότητας, και ιδίως από τον χαµηλότερο σε σχέση µε τον µέσο όρο αριθµό των επιχειρήσεων που αρχίζουν
τις δραστηριότητές τους (start-ups). Έτσι, κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση µιας νέας µορφής ενίσχυσης, η
οποία θα µπορεί να χορηγείται επιπλέον των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να
παρέχονται κίνητρα προς τις νέες επιχειρήσεις και εκείνες που διανύουν το πρώτο στάδιο ανάπτυξης στις
ενισχυόµενες περιφέρειες.
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(75) Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποδείξουν ότι η προτεινόµενη ενίσχυση είναι αναγκαία και ενδεδειγµένη για την πρόληψη ή
την ανάσχεση της συνεχιζόµενης µείωσης του πληθυσµού.

(76) Με κριτήριο το ποσό της εισπραχθείσας ενίσχυσης.



85. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής στόχευσης αυτής της νέας µορφής ενίσχυσης, κρίνεται ότι θα
πρέπει να κλιµακώνεται ανάλογα µε τις δυσκολίες κάθε κατηγορίας περιφερειών. Για να αποφεύγεται κάθε
µη αποδεκτός κίνδυνος νόθευσης του ανταγωνισµού, συµπεριλαµβανόµενου του κινδύνου εκτοπισµού
υφιστάµενων επιχειρήσεων, η νέα αυτή ενίσχυση θα πρέπει, για µια αρχική περίοδο τουλάχιστον, να περιορί-
ζεται αυστηρά στις µικρές επιχειρήσεις, να έχει περιορισµένο ύψος και να µειώνεται µε την πάροδο του
χρόνου.

86. Έτσι, η Επιτροπή θα εγκρίνει τα καθεστώτα ενισχύσεων που θα παρέχουν ενισχύσεις µε συνολικό ύψος έως
2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση (77) για τις µικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε περιφέρειες
επιλέξιµες για την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), και έως 1 εκατ. ευρώ ανά
επιχείρηση για τις µικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε περιφέρειες επιλέξιµες για την παρέκκ-
λιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Το ετήσιο ποσό των ενισχύσεων που θα χορηγούνται σε
νέες µικρές επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33 % των προαναφερόµενων συνολικών ποσών
ενίσχυσης ανά επιχείρηση.

87. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που
έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία µιας επιχείρησης, καθώς και οι ακόλουθες δαπάνες, εφόσον αποδε-
δειγµένα πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης: (78)

— οι τόκοι εξωτερικής χρηµατοδότησης και τα µερίσµατα των χρησιµοποιούµενων ιδίων κεφαλαίων, µε
επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς·

— τα έξοδα µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής·

— οι δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων)
και οι διοικητικές επιβαρύνσεις·

— οι αποσβέσεις, τα έξοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισµού παραγωγής, καθώς και
τα έξοδα µισθοδοσίας, συµπεριλαµβανόµενων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υπό
την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή µέτρα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης
δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

88. Η ένταση της ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει:

— στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), το 35 % των επιλέξιµων δαπανών που
πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης, και το 25 % κατά τα
δύο επόµενα έτη·

— στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το 25 % των επιλέξιµων δαπανών που
πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης, και το 15 % κατά τα
δύο επόµενα έτη.

89. Οι ως άνω εντάσεις ενίσχυσης προσαυξάνονται κατά 5 % για τις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι µικρότερο του 60 % του µέσου όρου της ΕΕ-25, για τις
περιφέρειες µε πληθυσµιακή πυκνότητα µικρότερη των 12,5 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο και για
τα µικρά νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5 000 κατοίκων, καθώς και για τα λοιπά οικιστικά συγκρο-
τήµατα ίδιου µεγέθους και µε παρόµοια αποµόνωση.

90. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν το αναγκαίο σύστηµα για να διασφαλίζεται ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση των
ανώτατων ποσών και της έντασης ενίσχυσης σε σχέση µε τις εκάστοτε επιλέξιµες δαπάνες. Πιο συγκε-
κριµένα, οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο δεν σωρεύονται µε άλλες κρατικές ενισχύσεις
(συµπεριλαµβανόµενων των ενισχύσεων de minimis) µε σκοπό την παράκαµψη των προβλεπόµενων
ανώτατων εντάσεων ή ποσών ενισχύσεων.

91. Η χορήγηση ενισχύσεων που προορίζονται αποκλειστικά για νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρήσεις είναι
δυνατόν να αποτελέσει κίνητρο για τις υφιστάµενες µικρές επιχειρήσεις να κλείσουν και να ανοίξουν εκ
νέου µε σκοπό να λάβουν ενίσχυση αυτής της µορφής, γεγονός που αποτελεί ανεπιθύµητη συνέπεια. Τα
κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού του κινδύνου και να σχεδιάζουν τα καθεστώτα ενισχύσεων
ώστε αποφεύγεται αυτό το πρόβληµα, π.χ. θέτοντας όρια στην υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις που
έκλεισαν πρόσφατα.
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(77) Επιλέξιµες είναι οι µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
364/2004 της Επιτροπής, ή κάθε µεταγενέστερου προς αντικατάστασή του, οι οποίες είναι και αυτόνοµες κατά την έννοια
του άρθρου 3 του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής και έχουν ιδρυθεί κατά την
τελευταία πενταετία.

(78) Ο ΦΠΑ και οι άµεσοι φόροι επί των κερδών/εσόδων µιας επιχείρησης δεν συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες δαπάνες.



7. Μεταβατικές ρυθµίσεις

7.1. Μείωση των ποσοστών των ενισχύσεων προς τις περιφέρειες που θα εξακολουθούν να εµπίπτουν στο
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) την 1η Ιανουαρίου 2007

92. Οσάκις η εφαρµογή των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών θα οδηγεί σε µείωση του µέγιστου
ποσοστού των ενισχύσεων κατά 15 εκατοστιαίες µονάδες και πλέον, από το καθαρό ποσοστό στο ακαθά-
ριστο (79), η µείωση είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε δύο φάσεις, µε µείωση κατά τουλάχιστον 10 εκατο-
στιαίες µονάδες την 1η Ιανουαρίου 2007 και κατά το υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011.

7.2. Μείωση του ύψους των ενισχύσεων στις περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης

93. Υπό την προϋπόθεση ότι οι οικείες περιφέρειες προτείνονται από τα κράτη µέλη ως επιλέξιµες για περιφε-
ρειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) για ολόκληρη την περίοδο 2007-
2013, η µείωση του ύψους των ενισχύσεων στις περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης είναι δυνατόν να πραγ-
µατοποιηθεί σε δύο φάσεις. Την 1η Ιανουαρίου 2007 θα πραγµατοποιηθεί µείωση κατά τουλάχιστον 10 %,
από το καθαρό ποσοστό στο ακαθάριστο. Με σκοπό τη συµµόρφωση µε τα νέα επιτρεπόµενα από τις
προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές ποσοστά ενισχύσεων, την 1η Ιανουαρίου 2011 το αργότερο (80) θα
πραγµατοποιηθεί η τελική µείωση.

7.3. Σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων λειτουργίας

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

7.4. Σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων προς περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

95. Μετά την έναρξη ισχύος των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών, ορισµένες περιφέρεις θα απολέσουν
την επιλεξιµότητά τους για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Για να διευκολυνθεί η οµαλή µετάβαση
των περιφερειών αυτών στο αναθεωρηµένο οριζόντιο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που θα τεθεί σταδιακά
σε ισχύ µέσω της εφαρµογής του Σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν
κατ' εξαίρεσιν να υποδείξουν και άλλες περιφέρειες ως επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) έως την 1η Ιανουαρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι:

— οι οικείες περιφέρειες ήταν επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάµει του άθρρου 87 παρά-
γραφος 3 στοιχείο γ) στις 31 ∆εκεµβρίου 2006·

— το συνολικό άθροισµα των πληθυσµών των περιφερειών που θα είναι επιλέξιµες για περιφερειακές
ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), σύµφωνα µε την κατανοµή των πληθυ-
σµιακών καλύψεων κατά τις παραγράφους 27 και 28, και εκείνων που θα υποδεικνύονται σύµφωνα µε
την παρούσα διάταξη δεν θα υπερβαίνει το 66 % του πληθυσµού του κράτους µέλους ο οποίος είναι
επιλέξιµος για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) στις 31
∆εκεµβρίου 2006 (81)·

— το επιτρεπόµενο µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στις επιπλέον περιφέρειες που θα υποδεικνύονται σύµφωνα
µε την παρούσα διάταξη δεν θα υπερβαίνει το 10 %.
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(79) Π.χ. από 50 % ΚΙΕ σε 30 % ΑΙΕ.
(80) Επειδή η Βόρεια Ιρλανδία επωφελήθηκε από ειδική διάταξη των κατευθυντήριων γραµµών της περιόδου 2000-2006, δικαιο-

λογείται και εδώ η εφαρµογή της ίδιας µεταβατικής ρύθµισης.
(81) Αφού αποκλεισθούν εκείνες οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις δυνάµει του άρθρου 87 παρά-

γραφος 3 στοιχείο γ) στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη ενίσχυσης δυνάµει
των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών βάσει άλλων διατάξεων (περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου, περιφέρειες οικονο-
µικής ανάπτυξης, αραιοκατοικηµένες περιφέρειες). Τα προκύπτοντα ποσοστά εµφαίνονται στο παράρτηµα V.



8. Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων και χαρακτηρισµός των ενισχύσεων ως συµβάντων

96. Οι περιφέρειες κράτους µέλους που είναι επιλέξιµες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις δυνάµει των
παρεκκλίσεων και των ανώτατων ποσοστών ενισχύσεων για αρχικές επενδύσεις (82) εγκεκριµένων για καθεµία
περιφέρεια, αποτελούν από κοινού τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου κράτους µέλους. Ο
χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζει και τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για επιχειρηµατικές
ενισχύσεις. Τα καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας δεν καλύπτονται από τον χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων, αξιολογούνται δε κατά περίπτωση, βάσει της σχετικής κοινοποίησης του οικείου κράτους
µέλους δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ.

97. Το ∆ικαστήριο έχει αποφανθεί ότι οι «αποφάσεις» µε τις οποίες η Επιτροπή εγκρίνει τον χάρτη περιφε-
ρειακών ενισχύσεων ενός κράτους µέλους θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος των κατευθυντή-
ριων γραµµών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, και ως έχουσες δεσµευτική ισχύ µόνο υπό τον όρο ότι
γίνονται αποδεκτές από τα κράτη µέλη (83).

98. Ακόµη, θα πρέπει να υποµνησθεί ότι οι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων προσδιορίζουν και το πεδίο εφαρ-
µογής τυχόν απαλλαγής κατά κατηγορία, µε την οποία απαλλάσσονται οι περιφερειακές ενισχύσεις από την
υποχρέωση κοινοποίησης δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, είτε η εκάστοτε
ενίσχυση χορηγείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (84), είτε βάσει πιθανού µελλοντικού
κανονισµού απαλλαγής άλλων µορφών περιφερειακής ενίσχυσης. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/1998 (85) προβλέπει µόνο την απαλλαγή των ενισχύσεων που συνάδουν
προς τον χάρτη που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από κάθε
κράτος µέλος.

99. Σύµφωνα µε τις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές, και ανάλογα µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση
του οικείου κράτους µέλους, ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων θα αποτελείται από:

(1) τις περιφέρειες οι οποίες µπορούν να προσδιορισθούν βάσει των κριτηρίων και µε το µέγιστο ποσοστό
που τίθενται στις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές. Πρόκειται για τις περιφέρειες τις επιλέξιµες για
την παρέκκλιση κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και για τις περιφέρειες στατιστικού
αντικτύπου·

(2) τις περιφέρειες οι οποίες πρόκειται να υποδειχθούν από τα κράτη µέλη προς επιλογή για περιφερειακή
ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), και µέχρι το όριο πληθυσµιακής
κάλυψης που καθορίζεται στο τµήµα 3.4.1.

100. Εννοείται ότι, εφόσον τηρούν τους όρους που τίθενται στις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές, εναπό-
κειται στα ίδια τα κράτη µέλη να αποφασίζουν αν επιθυµούν να χορηγήσουν περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις, και µέχρι ποιου ύψους. Έτσι, όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη δηµοσίευση αυτών των
κατευθυντήριων γραµµών κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, έναν και µόνο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος να
καλύπτει ολόκληρη την επικράτειά του.

101. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις κοινοποιήσεις σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 3 της
Συνθήκης ΕΚ. Μετά το πέρας της εξέτασης αυτής, θα δηµοσιεύσει τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω χάρτες θα ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου
2007 ή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής τους εάν είναι µεταγενέστερη και θα θεωρηθούν αναπόσπαστο
µέρος των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.

102. Η ως άνω κοινοποίηση θα πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες δυνάµει του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή γ), καθώς και η ένταση των ενισχύσεων που προβλέπονται για τις
µεγάλες επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις αναπροσαρµογές του ανώτατου ορίου των περιφερειακών
ενισχύσεων για µεγάλα επενδυτικά σχέδια. Οσάκις για ορισµένες περιφέρειες ισχύουν µεταβατικοί κανόνες,
ή οσάκις αναµένεται αναπροσαρµογή του ποσοστού της ενίσχυσης, θα πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς
οι αντίστοιχες περίοδοι και ποσοστά ενίσχυσης.

4.3.2006C 54/30 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL

(82) Αναπροσαρµοσµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 67 στην περίπτωση ατοµικά κοινοποιήσιµων ενισχύσεων για µεγάλα επεν-
δυτικά σχέδια.

(83) Απόφαση της 18ης Ιουνίου 2002, στην υπόθεση C-242/00, Γερµανία κατά Επιτροπής.
(84) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και

88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΕΕ L 10 της 13.1.2004, σ. 33),
όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, ως προς την
επέκταση του πεδίου εφαρµογής του και στις ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22).

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



103. ∆εδοµένου ότι οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) και οι περιφέρειες στατιστικού αντικτύπου προσδιορίζονται εξωγενώς στο επίπεδο NUTS II,
κατά κανόνα δεν θα είναι αναγκαίο να δίδονται λεπτοµερή επεξηγηµατικά κοινωνικοοικονοµικά στοιχεία.
Από την άλλη πλευρά, λεπτοµερή επεξηγηµατικά στοιχεία θα πρέπει να δίδονται για την υπόδειξη των περι-
φερειών κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), πέραν των περιφερειών οικονοµικής ανάπτυξης, των
αραιοκατοικηµένων και των παραµεθόριων, µε λεπτοµερή προσδιορισµό των αντίστοιχων περιφερειών,
πληθυσµιακά στοιχεία, στοιχεία για το ΑΕΠ και την ανεργία στις περιφέρειες αυτές, και κάθε άλλο στοιχείο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον.

104. Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια, η οποία είναι ουσιώδους σηµασίας για τη µακροπρόθεσµη περιφερειακή
ανάπτυξη, ο πίνακας των περιφερειών που θα κοινοποιηθεί από τα κράτη µέλη θα ισχύσει κατ' αρχήν για
ολόκληρη την περίοδο 2007-2013. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υποβληθεί σε ενδιάµεση επανεξέταση το
2010. Κάθε κράτος µέλος που θα επιθυµεί να τροποποιήσει τον πίνακα των επιλέξιµων για ενισχύσεις περι-
φερειών δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), ή τα εφαρµοστέα ποσοστά ενίσχυσης πρέπει να
υποβάλει σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 2010. Τυχόν αλλαγές για µια
περιφέρεια στο πλαίσιο αυτό δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 50 % της συνολικής κάλυψης που
επιτρέπεται για το οικείο κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Με την
εξαίρεση των περιφερειών στατιστικού αντικτύπου, οι περιφέρειες που θα απολέσουν την επιλεξιµότητά
τους για περιφερειακές ενισχύσεις λόγω της ως άνω ενδιάµεσης επεναξέτασης δεν θα είναι επιλέξιµες για
µεταβατικές ενισχύσεις. Ακόµη, τα κράτη µέλη είναι δυνατόν ανά πάσα στιγµή να ζητήσουν από την
Επιτροπή να εντάξουν και άλλες περιφέρειες στον πίνακά τους, έως ότου εξαντληθεί η αντίστοιχη πληθυ-
σµιακή κάλυψη.

9. Εναρξη της ισχυοσ, εφαρµογή, διαφανεια και αναθεώρηση

105. Η Επιτροπή προτίθεται να εφαρµόσει τις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές για όλες τις περιφερειακές
ενισχύσεις που θα χορηγηθούν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006. Οι περιφερειακές ενισχύσεις που θα έχουν
χορηγηθεί ή θα πρόκειται να χορηγηθούν πριν από το 2007 θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τις κατευθυντή-
ριες γραµµές του 1998.

106. Επειδή θα πρέπει να είναι συνεπείς µε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, οι κοινοποιήσεις καθεστώτων
περιφερειακών ενισχύσεων καθώς και οι ενισχύσεις ειδικού σκοπού (ad hoc) µετά την 31η ∆εκεµβρίου
2006 δεν θα µπορούν κατά κανόνα να θεωρηθούν πλήρεις µέχρις ότου εγκριθεί ο αντίστοιχος χάρτης περι-
φερειακών ενισχύσεων του οικείου κράτους µέλους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που περιγράφονται στο
τµήµα 8. Έτσι, η Επιτροπή κανονικά δεν θα εξετάζει τις κοινοποιήσεις καθεστώτων περιφερειακών
ενισχύσεων, ούτε τις ενισχύσεις ειδικού σκοπού (ad hoc) ενόσω θα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ µετά την
31η ∆εκεµβρίου 2006, και τούτο µέχρις ότου εγκριθεί ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων του οικείου
κράτους µέλους (86). Το ίδιο ισχύει και για τα καθεστώτα ενισχύσεων προς νεοϊδρυθείσες µικρές επιχειρή-
σεις που εµπίπτουν στο τµήµα 6 των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών.

107. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρµογή των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών θα οδηγήσει σε σηµαντικές
αλλαγές των κανόνων που διέπουν τις περιφερειακές ενισχύσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακόµη, και υπό το φως των µεταβαλλόµενων οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στην
ΕΕ, κρίνεται αναγκαίο να επανεξετάζεται η εγκυρότητα της αιτιολόγησης και της αποτελεσµατικότητας
όλων των καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανόµενων τόσο των επενδυτικών ενισχύσεων
όσο και των ενισχύσεων λειτουργίας. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη µέλη,
ως κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 1 της Συνθήκης:

— µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 70/2001 (87), σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 364/2004 (88), καθώς και µε την
επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) 2204/2002, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (89), τα κράτη µέλη
να περιορίσουν χρονικά την εφαρµογή όλων των υφιστάµενων καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων
για τη χορήγηση ενισχύσεων έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006·
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(86) Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη µέλη ότι, για να ελαφρυνθεί κατά το µέγιστο δυνατόν η υποχρέωση κοινοποίησης στο
µέγιστο δυνατόν, προτίθεται να κάνει χρήση των εξουσιών που της παρέχονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/1998, µε
σκοπό να εξαιρέσει από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάµει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ όλα τα
διαφανή καθεστώτα επενδυτικών περιφερειακών ενισχύσεων που συνάδουν προς τον εγκεκριµένο εθνικό χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων του οικείου κράτους µέλους. Τα καθεστώτα µεµονωµένων ενισχύσεων ειδικού σκοπού (ad hoc) και ενισχύσεων
λειτουργίας δεν θα εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Ακόµη, οι απαιτήσεις ενηµέρωσης και ατοµικής κοινο-
ποίησης για τα µεγάλα ατοµικά σχέδια ενίσχυσης που τίθενται στο τµήµα 4.3 των προκείµενων κατευθυντήριων γραµµών θα
συνεχίσουν να ισχύουν, ακόµη και στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο απαλλασσόµενων καθεστώτων.

(87) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(88) ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22.
(89) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3.



— οσάκις τα καθεστώτα ενισχύσεων για το περιβάλλον επιτρέπουν τη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων
για επενδύσεις στο περιβάλλον δυνάµει της υποσηµείωσης 29 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών
για τις κρατικές ενισχύσεις προστασίας του περιβάλλοντος (90), τα κράτη µέλη να τροποποιούν τα
αντίστοιχα καθεστώτα µε σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις θα είναι δυνατόν να χορηγούνται
µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 µόνον εάν συνάδουν προς τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που
ισχύει κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης·

— τα κράτη µέλη να τροποποιούν, εφόσον απαιτείται, τα λοιπά υφιστάµενα καθεστώτα, έτσι ώστε να δια-
σφαλίζεται ότι τυχόν περιφερειακές πριµοδοτήσεις, όπως εκείνες που επιτρέπονται για την κατάρτιση,
για έρευνα και ανάπτυξη και για το περιβάλλον, θα είναι δυνατόν να χορηγούνται µετά την 31η
∆εκεµβρίου 2006 µόνο σε περιοχές που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παρά-
γραφος 3 στοιχείο α) ή γ), σύµφωνα µε τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων που θα έχουν εγκριθεί
από την Επιτροπή και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή θα καλέσει τα κράτη µέλη να επιβεβαιώσουν ότι αποδέχονται τις ως άνω προτάσεις εντός ενός
µηνός.

108. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαία και περαιτέρω µέτρα, για τη βελτίωση της διαφάνειας των
περιφερειακών ενισχύσεων σε µια διευρυµένη Ένωση. Πιο συγκεκριµένα, κρίνεται αναγκαίο να διασφαλισθεί
ότι τα κράτη µέλη, οι οικονοµικοί παράγοντες, τα ενδιαφερόµενα µέρη και η ίδια η Επιτροπή θα έχουν
εύκολη πρόσβαση στο πλήρες κείµενο όλων των καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων που ισχύουν στην
ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τούτο µπορεί εύκολα να επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας διασυνδεόµενων
δικτυακών τόπων. Για τον λόγο αυτόν, κατά την εξέταση καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων η Επιτροπή
θα επιδιώκει συστηµατικά την ανάληψη εκ µέρους του οικείου κράτους µέλους της υποχρέωσης να δηµο-
σιεύσει στο ∆ιαδίκτυο το πλήρες κείµενο του τελικού καθεστώτος ενισχύσεων και να κοινοποιήσει την
αντίστοιχη δικτυακή διεύθυνση στην Επιτροπή. Σχέδια για τα οποία οι δαπάνες θα έχουν αναληφθεί πριν
από τηη ηµεροµηνία δηµοσίευσης του αντίστοιχου καθεστώτος δεν θα είναι επιλέξιµες για περιφερειακή
ενίσχυση.

109. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να επανεξετάσει ή να τροποποιήσει τις προκείµενες κατευθυντήριες γραµµές ανά
πάσα στιγµή, εφόσον τούτο θα κριθεί απαραίτητο για λόγους πολιτικής ανταγωνισµού ή για να ληφθούν
υπόψη άλλες κοινοτικές πολιτικές και διεθνείς δεσµεύσεις.
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(90) ΕΕ L 37 της 3.2.2001, σ. 3.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισµός του τοµέα της χαλυβουργίας

Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, ο τοµέας της χαλυβουργίας απαρτίζεται από τις επιχειρήσεις που παράγουν τα
κατωτέρω αναφερόµενα προϊόντα χάλυβα:

Προϊόν Κωδικός της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (1)

Ακατέργαστος σίδηρος (χυτοσίδηρος) 7201

Σιδηροκράµατα 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Σιδηρούχα προϊόντα που λαµβάνονται µε απευθείας αναγωγή των σιδηροµε-
ταλλευµάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα

7203

Σίδηρος και µη κράµατα χάλυβα 7206

Ηµιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα 7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11,
7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15,
7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57,
7207 20 71

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00,
7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53,
7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18,
7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10,
7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10,
7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10,
7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38,
7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51,
7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11,
7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51,
7212 60 11, 7212 60 91

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

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

Άλλες ράβδοι και χονδρόσυρµα από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα 7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

∆ιατοµές από σίδηρο ή από µη κράµα χάλυβα 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32,
7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

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

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες 7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22,
7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33,
7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00,
7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Ράβδοι και χονδρόσυρµα από ανοξείδωτους χάλυβες 7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβδοκράµατα 7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40,
7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10,
7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10,
7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20
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Προϊόν Κωδικός της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (1)

Ράβδοι και χονδρόσυρµα από άλλα χαλυβδοκράµατα 7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15,
7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90,
7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30,
7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69,
7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31,
7228 80

Πάσσαλοι από χάλυβα 7301 10 00

Στοιχεία σιδηροδροµικών γραµµών 7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10,
7302 10 20

Σωλήνες κάθε είδους χωρίς ραφή 7303, 7304

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

7305

(1) ΕΕ L 279, 23.10.2001, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ορισµός του τοµέα των συνθετικών ινών

Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, ο τοµέας των συνθετικών ινών ορίζεται ως εξής:

— Εξέλαση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νηµάτων από πολυεστέρα, πολυαµίδιο, ακρυλικό ή πολυ-
προπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους· ή

— πολυµερισµός (συµπεριλαµβανοµένης της πολυσυµπύκνωσης), εφόσον συνδυάζεται µε εξέλαση από την άποψη των χρησιµο-
ποιούµενων µηχανών· ή

— οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται µε την ταυτόχρονη εγκατάσταση δυναµικού εξέλασης/ελαστικοποίησης από τον
µελλοντικό αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη επιχείρηση του οµίλου στον οποίο ανήκει, και η οποία, στο πλαίσιο της
συγκεκριµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εντάσσεται κατά κανόνα στο σχετικό παραγωγικό δυναµικό, από την άποψη
χρησιµοποιούµενων µηχανών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριακών στοιχείων για τις ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια, οι
οποίες ζητούνται κατά την παράγραφο 65

1. Ενίσχυση προς (επωνυµία της επιχείρησης/των επιχειρήσεων που λαµβάνουν την ενίσχυση):

2. Στοιχεία αναφοράς του καθεστώς ενισχύσεων (στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής για το υφιστάµενο καθεστώς ή καθεστώτα
ενισχύσεων δυνάµει των οποίων χορηγείται η ενίσχυση):

3. ∆ηµόσιος φορέας/φορείς που χορηγούν την ενίσχυση (επωνυµία και στοιχεία των φορέων αυτών):

4. Κράτος µέλος στο οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση:

5. Περιοχή (επίπεδο NUTS-ΙΙΙ) στην οποία πραγµατοποιείται η επένδυση:

6. ΟΤΑ (πριν επίπεδο NUTS-V και τώρα επίπεδο LAU 2) στον οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση:

7. Κατηγορία του σχεδίου/έργου (νέα εγκατάσταση, επέκταση υφιστάµενης εγκατάστασης, διαφοροποίηση της παραγωγής
υφιστάµενης εγκατάστασης σε νέα, πρόσθετα προϊόντα, θεµελιώδης αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υφι-
στάµενης εγκατάστασης):

8. Παραγόµενα προϊόντα ή παρεχόµενες υπηρεσίες βάσει του επενδυτικού σχεδίου (βάσει της ονοµατολογίας PRODCOM/
NACE, ή της CPA για τα σχέδια στον τοµέα των υπηρεσιών):

9. Σύντοµη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου:

10. Προεξοφληµένες επιλέξιµες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου (σε ευρώ):

11. Προεξοφληµένο ποσό της ενίσχυσης (ακαθάριστο), σε ευρώ:

12. ποσοστό της ενίσχυσης ( % ως ΑΙΕ):

13. Όροι που συνοδεύουν την καταβολή της προτεινόµενης ενίσχυσης (εφόσον υπάρχουν):

14. Προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης και λήξης των εργασιών του σχεδίου:

15. Ηµεροµηνία χορήγησης της ενίσχυσης:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέθοδος υπολογισµού των επιλέξιµων πληθυσµών στις περιφέρειες των κρατών µελών που ενισχύονται κατά το άρθρο
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Η βασική αρχή του υπολογισµού των επιλέξιµων πληθυσµών βασίζεται στον παρατηρούµενο βαθµό περιφερειακών
ανισοτήτων εντός των κρατών µελών και µεταξύ τους.

Οι προαναφερόµενες ανισότητες προσδιορίζονται µέσω δύο δεικτών, του κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε
Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (ΑΕΠ κατά κεφαλήν, σε ΜΑ∆) και του ποσοστού της ανεργίας. Με τη χρησιµοποιούµενη
µέθοδο υπολογίζονται οι ανισότητες χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ούτε οι περιφέρειες που ενισχύονται κατά το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο α) και οι περιφέρειες «στατιστικού αντικτύπου», ούτε οι περιφέρειες οικονοµικής ανάπτυξης και εκείνες
µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται κατά τον υπολογισµό αυτόν είναι ο µέσος όρος των
δεδοµένων των τριών τελευταίων ετών για τα οποία είναι διαθέσιµα, 2000-2002 για το ΑΕΠ και 2001-2003 για την ανεργία
σε εθνικό και σε κοινοτικό (ΕΕ-25) επίπεδο.

Η ως άνω µέθοδος περιλαµβάνει τρεις διαδοχικές φάσεις:

Φάση I

Για να επαληθεύονται οι παρατηρούµενες ανισότητες, χρησιµοποιούνται δύο κατώτατα όρια. Οι περιοχές του επιπέδου NUTS
3 πρέπει να έχουν ΑΕΠ χαµηλότερο του 85 % ή ανεργία άνω του 115 % του εθνικού µέσου όρου (= 100). Όσον αφορά την
ανεργία, η ανισότητα θεωρείται επαρκής εφόσον η αντίστοιχη περιφέρεια σηµειώνει ανεργία κατά 50 % υψηλότερη από τον
εθνικό µέσον όρο.

Φάση II

Για να λαµβάνεται υπόψη η σχετική θέση ενός κράτους µέλους έναντι του µέσου όρου της ΕΕ-25, το όριο του 85 % για το
ΑΕΠ και του 115 % για την ανεργία τροποποιούνται σύµφωνα µε τους ακόλουθους µαθηµατικούς τύπους:

Προσαρµοσµένο κατώτατο όριο ΑΕΠ: ΑΕΠ = 85 ×
1 þ 100

ΘΚΜ

2

0
@

1
A

Προσαρµοσµένο κατώτατο όριο ανεργίας: Ανεργία = MIN 150; 115 ×
1 þ 100

ΘΚΜ

2

0
@

1
A

2
4

3
5

Όπου ΘΚΜ είναι η σχετική θέση του κράτους µέλους έναντι του µέσου όρου της ΕΕ-25, σε %.

Η εφαρµογή των διορθώσεων αυτών συνεπάγεται ότι οι περιφέρειες των πλουσιότερων κρατών µελών θα πρέπει να εµφανίζουν
χαµηλότερο ΑΕΠ σε σύγκριση µε τον εθνικό µέσον όρο για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια της επαρκούς ανισότητας. Οι περιφέ-
ρειες των κρατών µελών µε χαµηλή ανεργία θα πρέπει να παρουσιάζουν υψηλότερη, αν και περιοριζόµενη στο 150 % του
εθνικού µέσου όρου. Αντίθετα, οι περιφέρειες των φτωχότερων κρατών µελών µπορούν να έχουν ΑΕΠ υψηλότερο του 85 % και
οι περιφέρειες των κρατών µελών µε υψηλή ανεργία µπορούν να τεκµηριώνουν επαρκή ανισότητα µε ποσοστό χαµηλότερο του
115 %.

Παραδείγµατα εφαρµογής των τύπων διόρθωσης:

Σχετική θέση των Κάτω Χωρών (ΕΕ-25 =100): ΑΕΠ: 122,5 %/Ανεργία: 32,9 %.

Μετά την εφαρµογή του ως άνω τύπου διόρθωσης, τα κατώτατα όρια για τις Κάτω Χώρες µετατρέπονται από 85 σε 77,2 % για
το ΑΕΠ, και από 115 σε 150 % για την ανεργία.

Σχετική θέση της Ελλάδας (EΕ-25 =100): ΑΕΠ: 74, 5 %/Ανεργία: 111,7 %.

Μετά την εφαρµογή του ως άνω τύπου διόρθωσης, τα κατώτατα όρια για την Ελλάδα µετατρέπονται από 85 σε 99,5 % για το
ΑΕΠ, και από 115 σε 109,0 % για την ανεργία.

Φάση III

Η επόµενη φάση περιλαµβάνει την επαλήθευση των περιφερειών που, αν και δεν είναι επιλέξιµες για περιφερειακή ενίσχυση
δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένα ως επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ), ικανοποιούν τα κριτήρια της επαρκούς ανισότητας. Ο πληθυσµός όλων των περιφερειών του
επιπέδου NUTS 3 που ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια αθροίζεται στο πλαίσιο καθενός από τα κράτη µέλη. Μετά, υπολογίζεται ο
συνολικός πληθυσµός όλων των περιφερειών που ικανοποιούν τα ως άνω κριτήρια, για την ΕΕ-25, καθώς και το ποσοστό που
αντιστοιχεί σε κάθε κράτος µέλος επί του προκύπτοντος συνόλου. Τα ποσοστά των κρατών µελών θωρούνται τότε ότι αποτελούν
την κλείδα κατανοµής για τα ποσοστά πληθυσµιακής κάλυψης που αποφασίζονται τελικά.
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Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να επιτρέψει την κάλυψη του 42 % του πληθυσµού της ΕΕ-25 που διαµένει στις ενισχυόµενες
περιφέρειες, ο πληθυσµός όλων των περιφερειών που ενισχύονται δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή προκρί-
νονται για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αφαιρείται από τον καλυπτόµενο πληθυσµό. Ο
υπόλοιπος πληθυσµός κατανέµεται µεταξύ των κρατών µελών σύµφωνα µε την αντίστοιχη κλείδα κατανοµής.

Επιπλέον, και δεδοµένου ότι δεν είναι εφικτή η απόδειξη τυχόν εσωτερικών ανισοτήτων στα κράτη µέλη που δεν εµπίπτουν στην
κατάταξη NUTS-ΙΙΙ (Λουξεµβούργο και Κύπρος), χρησιµοποιείται ένα δίχτυ ασφαλείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα
κράτος µέλος δεν θα υποστεί µείωση του καλυπτόµενου πληθυσµού του πέραν του 50 % [από κοινού για τις περιφέρειες του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] επί του πληθυσµού που καλυπτόταν στο
πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών του 1998. Το µέτρο αυτό µεριµνά ώστε όλα τα κράτη µέλη να διαθέτουν περιθώριο
επαρκούς ευελιξίας για την εφαρµογή αποτελεσµατικής περιφερειακής πολιτικής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πληθυσµιακή κάλυψη των περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

Bέλγιο Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν (1) Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) …

Στατιστικού αντικτύπου Hainaut 75,45

12,4 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 13,5 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 25,9 %

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

Τσεχία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Strední Morava 52,03

Severozápad 53,29

Strední Cechy 54,35

Moravskoslezsko 55,29

Severovýchod 55,59

Jihovýchod 58,17

Jihozápad 60,41

88,6 %

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 88,6 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 7,7 %

∆ανία Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 8,6 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 8,6 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 2,7 %
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Γερµανία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Dessau 65,99

Chemnitz 69,63

Brandenburg-Nordost 70,64

Magdeburg 72,27

Mecklenburg-Vorpommern 72,56

Thüringen 73,10

Dresden 74,95

12,5 %

Στατιστικού αντικτύπου Halle 75,07

Leipzig 77,12

Brandenburg-Südwest 77,45

Lüneburg 81,80

6,1 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 11,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 29,6 %

Εσθονία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Εσθονία 44,94 100 %

Ελλάδα Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ∆υτική Ελλάδα 56,30

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 57,40

Ήπειρος 59,30

Θεσσαλία 62,90

Ιόνια Νησιά 65,53

Κρήτη 72,27

Πελοπόννησος 73,71

Βόρειο Αιγαίο 74,29

36,6 %

Στατιστικού αντικτύπου Κεντρική Ελλάδα 75,89

∆υτική Μακεδονία 76,77

Αττική 78,98

55,5 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 7,9 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 100,0 %
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Ισπανία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Extremadura 59,89

Andalousie 69,29

Galicia 73,36

Castilla-La Mancha 74,75

Canarias 87,79

36,2 %

Στατιστικού αντικτύπου Asturias 79,33

Murcia 79,37

Ceuta 79,64

Melilla 79,72

5,8 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 17,7 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 59,6 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-20083, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 12,4 %

Γαλλία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Guyane 56,76

Réunion 60,63

Guadeloupe 67,32

Martinique 74,88

2,9 %

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 15,5 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 18,4 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 6,9 %

Ιρλανδία Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 50,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 50,0 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 25,0 %
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ΙΤΑΛΙΑ Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Calabria 67,93

Campania 71,78

Sicilia 71,98

Puglia 72,49

29,2 %

Στατιστικού αντικτύπου Basilicata 77,54

1,0 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 3,9 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 34,1 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 5,6 %

Κύπρος Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 50,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 50,0 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 16,0 %

Λεττονία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Λεττονία 37,28 100 %

Λιθουανία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Λιθουανία 40,57 100 %

Λουξεµβούργο Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 16,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 16,0 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 5,1 %
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Ουγγαρία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Észak Magyaroszág 36,10

Észak Alföld 36,31

Dél Alföld 39,44

Dél-Dunántúl 41,36

Közép Dunántúl 52,28

Nyugat Dunántúl 60,37

72,2 %

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 27,8 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 100,0 %

Μάλτα Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Μάλτα 74,75 100 %

Κάτω Χώρες Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 7,5 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 7,5 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 2,4 %

Αυστρία Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου Burgenland 81,50 3,4 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 19,1 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 22,5 %
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Πολωνία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Lubelskie 32,23

Podkarpackie 32,80

Warminsko-Mazurskie 34,70

Podlaskie 35,05

Swietokrzyskie 35,82

Opolskie 38,28

Malopolskie 39,81

Lubuskie 41,09

Lódzkie 41,45

Kujawsko-Pomorskie 41,80

Pomorskie 45,75

Zachodniopomorskie 46,29

Dolnoslaskie 47,52

Wielkopolskie 48,18

Slaskie 50,62

Mazowieckie 68,77

100 %

Πορτογαλία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Norte 61,94

Centro (PT) 63,08

Alentejo 65,72

Açores 61,61

Madeira 87,84

70,1

Στατιστικού αντικτύπου Algarve 80,05 3,8 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 2,8 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού 76,7 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 19,2 %

Σλοβενία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Σλοβενία 74,40 100 %
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Σλοβακία Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Východné Slovensko 37,21

Stredné Slovensko 40,72

Západné Slovensko 45,42

88,9 %

Στατιστικού αντικτύπου

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 88,9 %

Μεταβατική πρόσθετη κάλυψη 2007-2008, κατά το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 7,5 %

Φινλανδία Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 33,0 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 33,0 %

Σουηδία Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Στατιστικού αντικτύπου …

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 15,3 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 15,3 %

Ηνωµένο Βασίλειο Περιφέρειες ΑΕΠ/κεφαλήν Καλυπτόµενος
πληθυσµός

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Cornwall and Isles of Scilly 70,16

West Wales and The Valleys 73,98

4,0 %

Στατιστικού αντικτύπου Highlands and Islands 77,71 0,6 %

Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 19,3 %

Σύνολο καλυπτόµενου πληθυσµού, 2007-2013 23,9 %
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