
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1236/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 29ης Νοεμβρίου 2011 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 όσον αφορά τις επενδύσεις με τη χρήση 
μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντα υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβου 
λίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 44 τρίτο 
εδάφιο, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οικονομική κρίση εξακολουθεί να πλήττει την Ένωση σε 
βαθμό μεγαλύτερο από ποτέ άλλοτε και απαιτείται να κατα 
βληθούν νέες προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος της 
αειφόρου ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

(2) Οι επενδύσεις στις επιχειρήσεις συμβάλλουν στο να δοθεί 
ώθηση στην ανάπτυξη, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και 
να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. 

(3) Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα μέτρα για την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν 
την πρόσβαση ευρύτερου φάσματος επιχειρήσεων στις επεν 
δύσεις με τη χρήση μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που 
καλύπτονται από το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 
8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει 
ακής Ανάπτυξης ( 2 ), και όχι μόνο των επιχειρήσεων που βρί 
σκονται στο στάδιο της σύστασης, στα πρώτα στάδια ή στο 
στάδιο της επέκτασης. 

(4) Αυτού του είδους οι επενδύσεις πρέπει να γίνονται μόνο σε 
δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται από τους διαχειριστές 
των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ως δυνητικά βιώσι 
μες από οικονομική άποψη και, κατά συνέπεια, να περιορί 
ζονται στις περιπτώσεις στις οποίες η έλλειψη ρευστότητας 
που παρέχεται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα απειλεί τη 
συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των οικονο 
μικά βιώσιμων επιχειρήσεων. 

(5) Τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε επιστρεπτέες 
επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή σε εγγυήσεις που 
έχουν παρασχεθεί για επιστρεπτέες επενδύσεις μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο μιας επενδυ 
τικής στρατηγικής που προβλέπεται από τις σχετικές συμφω 
νίες χρηματοδότησης. Σχετικά με τις χρηματοδοτικές συμ 
φωνίες που έχουν συναφθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές 
διατάξεις για τις αντίστοιχες προσαρμογές της επενδυτικής 
στρατηγικής. 

(6) Η επιτροπή συντονισμού των Ταμείων δεν εξέδωσε γνώμη, 
έπειτα από την ψηφοφορία, σχετικά με τα μέτρα που προ 
βλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 αντικαθίστα 
ται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 45 

Συμπληρωματικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής για τις επιχειρήσεις 

Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για τις επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο α) επενδύουν 
μόνο σε δραστηριότητες οι οποίες κρίνονται από τους διαχειρι 
στές των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ως δυνητικά βιώ 
σιμες από οικονομική άποψη. 

Τα μέσα αυτά δεν επενδύουν σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσχέρειες κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων 
γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση 
και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (*), οι οποίες 
εφαρμόζονται από τις 10 Οκτωβρίου 2004. 

___________ 
(*) ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.». 

Άρθρο 2 

Οι συμφωνίες χρηματοδότησης που έχουν συναφθεί πριν από την 
1η Δεκεμβρίου 2011 μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να συμπε 
ριλάβουν νέες επιστρεπτέες επενδύσεις ή νέες εγγυήσεις για επι 
στρεπτέες επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1828/2006. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν 
την προσαρμοσμένη επενδυτική στρατηγική που αναφέρεται στο 
άρθρο 43 παράγραφος 3 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού. 

Άρθρο 3 

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

EL L 317/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.11.2011 

( 1 ) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. 
( 2 ) ΕΕ L 371 της 27.12.2006, σ. 1.



Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2011. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL 30.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/25


