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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΑ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
(Οι παρούσες ρυθμίσεις καλύπτουν όλους τους κλάδους πλην της γεωργίας)

Με σκοπό την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του όλου συστήματος υποβολής εκθέσεων που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις, η τρέχουσα τυποποιημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αντικαθίσταται από ετήσια διαδικασία επικαιροποίησης. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα αποστέλλει μέχρι την 1η Μαρτίου στα κράτη μέλη προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων και τις μεμονωμένες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν το λογιστικό φύλλο υπό ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου του εκάστοτε έτους. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή θα μπορεί να δημοσιεύει κατά το έτος t τα στοιχεία σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο αναφοράς t-1 «t» είναι το έτος κατά το οποίο ζητούνται τα στοιχεία..
Ο κύριος όγκος των στοιχείων που περιλαμβάνει το προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο θα προσυμπληρώνεται από την Επιτροπή με βάση τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη θα καλούνται ελέγξουν και, εάν είναι απαραίτητο, να τροποποιήσουν τα λεπτομερή στοιχεία εκάστου καθεστώτος ή εκάστης μεμονωμένης ενίσχυσης, καθώς επίσης να αναγράψουν την ετήσια δαπάνη για το τελευταίο έτος (t-1). Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα διευκρινίζουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή και θα επισημαίνουν κατά πόσον ένα καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι από τα κοινοτικά Ταμεία.
Ορισμένα στοιχεία, όπως ο στόχος της ενίσχυσης, ο κλάδος για τον οποίον προορίζεται η ενίσχυση, κ.ο.κ. θα αναφέρονται στον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης και όχι στους τελικούς της αποδέκτες. Παραδείγματος χάρη, πρωταρχικός στόχος ενός καθεστώτος το οποίο, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, προορίζεται να ωφελήσει αποκλειστικά και μόνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, κάποιο άλλο καθεστώς βάσει του οποίου το σύνολο των ενισχύσεων χορηγείται σε τελική ανάλυση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα θεωρείται ότι έχει αυτόν το στόχο εάν, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, στο καθεστώς μπορεί να υπαχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση.
Στο λογιστικό φύλλο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παράμετροι. Οι παράμετροι 1-3 και 6-12 θα προσυμπληρώνονται από την Επιτροπή και θα ελέγχονται από τα κράτη μέλη. Οι παράμετροι 4, 5 και 13 θα συμπληρώνονται από τα κράτη μέλη.
	Τίτλος

Αριθμός ενίσχυσης
Όλοι οι προηγούμενοι αριθμοί ενίσχυσης (π.χ. έπειτα από την ανανέωση καθεστώτος)
	Λήξη ισχύος	
Τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή.
Συγχρηματοδότηση	
Καίτοι η ίδια η κοινοτική χρηματοδότηση εξαιρείται, το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων για κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει τα μέτρα ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Για είναι δυνατός ο εντοπισμός των συγχρηματοδοτούμενων καθεστώτων και η εκτίμηση της αναλογίας που οι ενισχύσεις αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν επί του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν κατά πόσον το εκάστοτε καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι, καθώς επίσης, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να επισημάνουν το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, παρέχεται ένα κατά προσέγγιση μέγεθος για το συνολικό ποσό των συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων.
	Κλάδος	
Η ταξινόμηση κατά κλάδους βασίζεται εν πολλοίς στα [τρία πρώτα ψηφία] της «Γενικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Eυρωπαïκές Kοινότητες» (NACE) Η NACE Αναθ. 1.1 είναι η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα..
	Πρωταρχικός στόχος
	Δευτερεύων στόχος	
Ως δευτερεύων θεωρείται ένας στόχος για τον οποίο προοριζόταν αποκλειστικά η ενίσχυση (ή διακριτό τμήμα της), επιπλέον του πρωταρχικού στόχου, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, ένα καθεστώς με πρωταρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εφόσον οι σχετικές ενισχύσεις προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ΜΜΕ. Κάποιο άλλο καθεστώς του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι οι ΜΜΕ ενδέχεται να έχει ως δευτερεύοντες στόχους την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση, εφόσον, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, καθορίζεται ότι αυτή προορίζεται κατά χ% για επαγγελματική κατάρτιση και κατά ψ% για την απασχόληση.
	Περιφέρεια ή περιφέρειες	
Μία ενίσχυση είναι πιθανό, κατά τον χρόνο έγκρισής της, να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένη περιφέρεια ή σύνολο περιφερειών. Οσάκις ενδείκνυται, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιφερειών που εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και των περιφερειών που εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Εάν η ενίσχυση προορίζεται για συγκεκριμένη περιφέρεια, τούτο πρέπει να επισημαίνεται σε συνάρτηση με τη βαθμίδα ΙΙ της ονοματολογίας NUTS Η NUTS είναι η στατιστική ονοματολογία των εδαφικών ενοτήτων στην Κοινότητα..
	Κατηγορία του μέτρου ή των μέτρων ενίσχυσης	
Γίνεται διάκριση μεταξύ έξι κατηγοριών: μη επιστρεπτέα ενίσχυση, φορολογική μείωση ή απαλλαγή, συμμετοχή στο κεφάλαιο, δάνειο με ευνοϊκούς όρους, αναβολή της καταβολής φόρου, εγγύηση.
	Περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης στην εθνική γλώσσα
	Είδος της ενίσχυσης	
Γίνεται διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών: καθεστώς, μεμονωμένη εφαρμογή καθεστώτος και μεμονωμένη ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται βάσει κάποιου καθεστώτος (ενίσχυση ad hoc)
Δαπάνη	
Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα αναγραφόμενα ποσά αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες (ή στα πραγματικά διαφυγόντα έσοδα στην περίπτωση των φορολογικών δαπανών). Εάν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τις πληρωμές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων ή τις πιστώσεις και να επισημαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για τέτοια στοιχεία. Ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα παρέχονται για κάθε μέτρο ενίσχυσης το οποίο εντάσσεται σε δεδομένο καθεστώς ή για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση (π.χ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, κ.λπ.). Τα αριθμητικά δεδομένα είναι εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα που ισχύει κατά τον χρόνο της περιόδου αναφοράς. Παρέχονται στοιχεία για τις δαπάνες των ετών t-1, t-2, t-3, t-4, και t-5.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΒ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

(Οι παρούσες ρυθμίσεις καλύπτουν τον τομέα της γεωργίας)
Με σκοπό την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του όλου συστήματος υποβολής εκθέσεων που ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις, η τρέχουσα τυποποιημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων αντικαθίσταται από ετήσια διαδικασία επικαιροποίησης. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή θα αποστέλλει μέχρι την 1η Μαρτίου στα κράτη μέλη προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων και τις μεμονωμένες ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη επιστρέφουν το λογιστικό φύλλο υπό ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου του εκάστοτε έτους. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή θα μπορεί να δημοσιεύει κατά το έτος t τα στοιχεία σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο αναφοράς t-1 «t» είναι το έτος κατά το οποίο ζητούνται τα στοιχεία..
Ο κύριος όγκος των στοιχείων που περιλαμβάνει το προδιαμορφωμένο λογιστικό φύλλο θα προσυμπληρώνεται από την Επιτροπή με βάση τα δεδομένα που έχουν παρασχεθεί κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη θα καλούνται ελέγξουν και, εάν είναι απαραίτητο, να τροποποιήσουν τα λεπτομερή στοιχεία εκάστου καθεστώτος ή εκάστης μεμονωμένης ενίσχυσης, καθώς επίσης να αναγράψουν την ετήσια δαπάνη για το τελευταίο έτος (t-1). Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα διευκρινίζουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή και θα επισημαίνουν κατά πόσον ένα καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι από τα κοινοτικά Ταμεία.
Ορισμένα στοιχεία, όπως ο στόχος της ενίσχυσης, ο κλάδος για τον οποίον προορίζεται η ενίσχυση, κ.ο.κ. θα αναφέρονται στον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης και όχι στους τελικούς της αποδέκτες. Παραδείγματος χάρη, πρωταρχικός στόχος ενός καθεστώτος το οποίο, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, προορίζεται να ωφελήσει αποκλειστικά και μόνο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, κάποιο άλλο καθεστώς βάσει του οποίου το σύνολο των ενισχύσεων χορηγείται σε τελική ανάλυση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα θεωρείται ότι έχει αυτόν το στόχο εάν, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, στο καθεστώς μπορεί να υπαχθεί οποιαδήποτε επιχείρηση.
Στο λογιστικό φύλλο θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παράμετροι. Οι παράμετροι 1-3 και 6-12 θα προσυμπληρώνονται από την Επιτροπή και θα ελέγχονται από τα κράτη μέλη. Οι παράμετροι 4, 5, 13 και 14 θα συμπληρώνονται από τα κράτη μέλη.
	Τίτλος
	Αριθμός ενίσχυσης

Όλοι οι προηγούμενοι αριθμοί ενίσχυσης (π.χ. έπειτα από την ανανέωση καθεστώτος)
	Λήξη ισχύος	
Τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν τα καθεστώτα που έχουν τεθεί εκτός εφαρμογής ή για τα οποία έχει σταματήσει κάθε πληρωμή.
Συγχρηματοδότηση	
Καίτοι η ίδια η κοινοτική χρηματοδότηση εξαιρείται, το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων για κάθε κράτος μέλος περιλαμβάνει τα μέτρα ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Για είναι δυνατός ο εντοπισμός των συγχρηματοδοτούμενων καθεστώτων και η εκτίμηση της αναλογίας που οι ενισχύσεις αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν επί του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη καλούνται να διευκρινίσουν κατά πόσον το εκάστοτε καθεστώς συγχρηματοδοτείται ή όχι, καθώς επίσης, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να επισημάνουν το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι συγχρηματοδοτούμενες ενισχύσεις. Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, παρέχεται ένα κατά προσέγγιση μέγεθος για το συνολικό ποσό των συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων.
Κλάδος	
Η ταξινόμηση κατά κλάδους βασίζεται εν πολλοίς στα [τρία πρώτα ψηφία] της «Γενικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Eυρωπαïκές Kοινότητες» (NACE) Η NACE Αναθ. 1.1 είναι η στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα..
	Πρωταρχικός στόχος
	Δευτερεύων στόχος	
Ως δευτερεύων θεωρείται ένας στόχος για τον οποίο προοριζόταν αποκλειστικά η ενίσχυση (ή διακριτό τμήμα της), επιπλέον του πρωταρχικού στόχου, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης. Για παράδειγμα, ένα καθεστώς με πρωταρχικό στόχο την έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εφόσον οι σχετικές ενισχύσεις προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για ΜΜΕ. Κάποιο άλλο καθεστώς του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι οι ΜΜΕ ενδέχεται να έχει ως δευτερεύοντες στόχους την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση, εφόσον, κατά τον χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης, καθορίζεται ότι αυτή προορίζεται κατά χ% για επαγγελματική κατάρτιση και κατά ψ% για την απασχόληση.
	Περιφέρεια ή περιφέρειες	
Μία ενίσχυση είναι πιθανό, κατά τον χρόνο έγκρισής της, να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένη περιφέρεια ή σύνολο περιφερειών. Οσάκις ενδείκνυται, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιφερειών του Στόχου 1 και των μειονεκτουσών περιοχών.
Κατηγορία του μέτρου ή των μέτρων ενίσχυσης	
Γίνεται διάκριση μεταξύ έξι κατηγοριών: μη επιστρεπτέα ενίσχυση, φορολογική μείωση ή απαλλαγή, συμμετοχή στο κεφάλαιο, δάνειο με ευνοϊκούς όρους, αναβολή της καταβολής φόρου, εγγύηση.
	Περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης στην εθνική γλώσσα
	Είδος της ενίσχυσης	
Γίνεται διάκριση μεταξύ τριών κατηγοριών: καθεστώς, μεμονωμένη εφαρμογή καθεστώτος και μεμονωμένη ενίσχυση η οποία δεν χορηγείται βάσει κάποιου καθεστώτος (ενίσχυση ad hoc)
Δαπάνη	
Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα αναγραφόμενα ποσά αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες (ή στα πραγματικά διαφυγόντα έσοδα στην περίπτωση των φορολογικών δαπανών). Εάν δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για τις πληρωμές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τις αναλήψεις υποχρεώσεων ή τις πιστώσεις και να επισημαίνεται σαφώς ότι πρόκειται για τέτοια στοιχεία. Ξεχωριστά αριθμητικά δεδομένα παρέχονται για κάθε μέτρο ενίσχυσης το οποίο εντάσσεται σε δεδομένο καθεστώς ή για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση (π.χ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δάνεια με ευνοϊκούς όρους, κ.λπ.). Τα αριθμητικά δεδομένα είναι εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα που ισχύει κατά τον χρόνο της περιόδου αναφοράς. Παρέχονται στοιχεία για τις δαπάνες των ετών t-1, t-2, t-3, t-4, και t-5.
(14)	Ένταση της ενίσχυσης και δικαιούχοι	
Τα κράτη μέλη οφείλουν να διευκρινίζουν:
-	την πραγματική ένταση ενίσχυσης της όντως παρεχόμενης στήριξης ανά είδος ενίσχυσης και περιφέρειας
-	τον αριθμό των δικαιούχων
-	το μέσο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο.

  EL		 	EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III c
Πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στην ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή
Οι εκθέσεις πρέπει να παρέχονται και σε ηλεκτρονική μορφή και να περιέχουν τις εξής πληροφορίες:
1.	Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης, αριθμός ενίσχυσης της Επιτροπής και αναφορά της απόφασης της Επιτροπής.
2.	Δαπάνες. Τα στοιχεία πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο εθνικό νόμισμα. Στην περίπτωση φορολογικών δαπανών, πρέπει να αναφέρονται οι ετήσιες φορολογικές απώλειες. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή στοιχεία, πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση των απωλειών αυτών. Για το υπό ανασκόπηση έτος, να γίνεται ξεχωριστή αναφορά για κάθε μέσο ενισχύσεως στα πλαίσια του καθεστώτος (π.χ. μη επιστρεπτέα ενίσχυση, δάνειο με ευνοϊκούς όρους, εγγύηση, κλπ) : 
2.1.	δεσμευμένα ποσά, (εκτιμώμενες) φορολογικές απώλειες ή άλλα έσοδα που χάνονται, στοιχεία για εγγυήσεις, κλπ για νέα ενισχυόμενα έργα. Στην περίπτωση καθεστώτων εγγυήσεων, θα πρέπει να δίδεται το συνολικό ποσό των παρεχόμενων νέων εγγυήσεων.
2.2.	πραγματικές πληρωμές, (εκτιμώμενες) φορολογικές απώλειες ή άλλα έσοδα που χάνονται, στοιχεία για εγγυήσεις, κλπ για νέα και τρέχοντα έργα. Στην περίπτωση καθεστώτων εγγυήσεων, θα πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: συνολικό ύψος μη επιστραφεισών εγγυήσεων, πριμοδοτήσεις, ανακτηθέντα ποσά, καταβληθείσες αποζημιώσεις, τελικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα/έλλειμμα) του καθεστώτος για το υπό ανασκόπηση έτος.
2.3.	αριθμός έργων ή/και επιχειρήσεων που έτυχαν ενισχύσεως.
2.4.	εκτιμώμενο συνολικό ποσό :
ενισχύσεων χορηγηθεισών για τη μόνιμη απόσυρση αλιευτικών σκαφών μέσω μεταφοράς τους σε τρίτες χώρες.
ενισχύσεων χορηγηθεισών για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων.
ενισχύσεων χορηγηθεισών για την ανανέωση αλιευτικών σκαφών.
ενισχύσεων χορηγηθεισών για τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών.
ενισχύσεων χορηγηθεισών για την αγορά χρησιμοποιημένων σκαφών.
ενισχύσεων χορηγηθεισών για κοινωνικοοικονομικά μέτρα.
ενισχύσεων χορηγηθεισών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή εξαιρετικά συμβάντα.
ενισχύσεων χορηγηθεισών σε απομακρυσμένες περιοχές.
ενισχύσεων χορηγηθεισών μέσω παραδημοσιονομικών επιβαρύνσεων.
2.5.	ανάλυση ποσών των σημείων 2.1. κατά περιοχές οριζόμενες ως περιοχές στόχου 1 και άλλες περιοχές.
3.	Άλλες πληροφορίες και παρατηρήσεις.



