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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της XXX 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης όσον αφορά την περίοδο ισχύος τους 

ΣΧΕΔΙΟ 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της XXX 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης όσον αφορά την περίοδο ισχύος τους 

ΣΧΕΔΙΟ 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
108 παράγραφος 4, 
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 
2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων1, όπως 
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1911 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 
20182,  
Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις,  
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 
(1) Ορισμένοι από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας του 2012 για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων 
πρόκειται να λήξουν στα τέλη του 2020. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1407/20133 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/20144 της Επιτροπής θα λήξουν στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 

(2) Για να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα θα 
προετοιμάζεται η ενδεχόμενη μελλοντική επικαιροποίηση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών 
ενισχύσεων, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε δύο φάσεις. 

(3) Πρώτον, η Επιτροπή θα παρατείνει για δύο έτη την περίοδο ισχύος των εν λόγω 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι διαφορετικά θα έληγαν στα τέλη του 
2020. Δεύτερον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους εν λόγω κανόνες σε 

                                                 
1 ΕΕ C 248 της 24.9.2015, σ. 1-8. 
2 ΕΕ L 311 της 7.12.2018, σ. 8. 
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1-8. 

4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατʼ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης, ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1-78. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
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συνδυασμό με τους άλλους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι εγκρίθηκαν 
στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή 
δρομολόγησε την αξιολόγηση των κανόνων αυτών στις 7 Ιανουαρίου 2019 υπό μορφή 
«ελέγχου καταλληλότητας». Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει στο 
μέλλον αν θα παρατείνει περαιτέρω ή ενδεχομένως θα επικαιροποιήσει τους κανόνες. 

(4) Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο του ελέγχου καταλληλότητας και το γεγονός ότι 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από τις αρχές του 
2020, δεν μπορεί να ληφθεί εγκαίρως απόφαση πολιτικής σχετικά με τον σχεδιασμό 
των κανόνων για την περίοδο μετά το 2020, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και η σταθερότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τους 
εφαρμοστέους κανόνες μετά το 2020. Ως εκ τούτου, η παράταση θα επιτρέψει την 
ορθή αξιολόγηση των κανόνων και θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη 
σταθερότητα των κανόνων για τα κράτη μέλη. 

(5) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή θα παρατείνει την περίοδο ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 κατά δύο 
έτη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

(6) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 
της Επιτροπής θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. 

(7) Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση της περιόδου ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 της Επιτροπής, ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να επιθυμούν να 
παρατείνουν την ισχύ μέτρων για τα οποία έχουν παρασχεθεί συνοπτικές πληροφορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού. Για λόγους διαφάνειας, 
ενδείκνυται τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις επικαιροποιημένες 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την παράταση των εν λόγω μέτρων. 

(8) Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα. 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 
Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 
«Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022». 

Άρθρο 2 
(1) Το άρθρο 2 παράγραφος 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο: 
«“ενισχυόμενες περιοχές”: οι περιοχές που προσδιορίζονται σε εγκεκριμένο χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 1.7.2014 — 31.12.2020, όπως παρατάθηκε έως 
τις 31.12.2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της 
Συνθήκης·» 
(2) Στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 651/2014, το δεύτερο εδάφιο 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
«Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022».  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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Άρθρο 3 
Εφόσον ένα κράτος μέλος επιθυμεί να παρατείνει, ως συνέπεια της τροποποίησης του 
κανονισμού (ΕE) αριθ. 651/2014, μέτρα για τα οποία υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 
συνοπτικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, οι 
συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την παράταση των εν λόγω μέτρων επικαιροποιούνται 
δεόντως και κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός 20 εργάσιμων ημερών από την απόφαση 
παράτασης από τα κράτη μέλη. 

Άρθρο 4 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη 
μέλη. 
Βρυξέλλες, 

 Για την Επιτροπή 
 Ο Πρόεδρος 
  
  
 


