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1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

1.1. Πλαίσιο πολιτικής 
Στις 8 Μαΐου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις (SAM), στην οποία καθορίζονται οι στόχοι μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης 
του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, και η οποία επιδιώκει να συμβάλει στο ευρύτερο θεματολόγιο 
της ΕΕ για την ανάπτυξη. Η πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να διευκολύνει τις ορθά 
σχεδιασμένες ενισχύσεις που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς και τους 
στόχους με κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Η Επιτροπή έχει τους εξής στόχους: 

• εστίαση των προσπαθειών της για την επιβολή της νομοθεσίας στις υποθέσεις με τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά· 

• εξορθολογισμό των κανόνων· και  

• ταχύτερη λήψη αποφάσεων.  
Η επανεξέταση του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συνδέεται άμεσα με τον στόχο 
της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και, κατά συνέπεια, αντιπροσωπεύει σημαντική συνιστώσα της 
πρωτοβουλίας SAM. 

Βάσει του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, τα μέτρα ενίσχυσης που δεν 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο ανώτατο όριο θεωρούνται ότι δεν έχουν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 
ή/και δεν επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται 
να κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Από την έναρξη ισχύος του, την 
1 Ιανουαρίου 2007, και με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του προηγούμενου κανονισμού, τις 
εξελίξεις όσον αφορά τον πληθωρισμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά την περίοδο από το 
2000 έως το 2006 και τις πιθανές εξελίξεις στο μέλλον, ο ισχύων κανονισμός αύξησε το εν λόγω 
ανώτατο όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας από 100 000 ευρώ σε 200 000 ευρώ ανά 
επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό μέσο 
μέγεθος των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (που προηγουμένως εξαιρείτο από το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού), για τον εν λόγω τομέα ορίστηκε ανώτατο όριο ύψους 100 000 ευρώ. 

Ο κανονισμός επίσης: 

• εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του ορισμένους τομείς και δραστηριότητες1 και τις 
προβληματικές επιχειρήσεις· 

                                                            
1 Βλέπε άρθρο 1 του κανονισμού· οι εξαιρέσεις καλύπτουν τις ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας, στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή (όπου εφαρμόζονται ειδικοί κανονισμοί 



 

 

• θεσπίζει κανόνες για τα επιτρεπόμενα μέσα ενίσχυσης2·  

• περιέχει κανόνες «ασφαλούς λιμένα» που επιτρέπουν τον ευκολότερο υπολογισμό 
του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης για τις εγγυήσεις·  

• αποκλείει τη «σώρευση» με κρατικές ενισχύσεις εφόσον το συνολικό ποσό για τις 
ίδιες επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνει την ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει ο 
σχετικός κανονισμός περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση της Επιτροπής· και 

• επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέγουν να παρακολουθούν την τήρηση του 
ανώτατου ορίου μέσω: 

α) ενός συστήματος δηλώσεων από τις εταιρείες για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας που έλαβαν κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη· 
ή  

β) ενός κεντρικού μητρώου το οποίο περιέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί από 
οποιαδήποτε αρχή του οικείου κράτους μέλους. 

1.2. Βασικά ζητήματα 
Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας έχει ως στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ, 
αφενός, της απλούστευσης και, αφετέρου, της μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά. Από την πρακτική της επιβολής της νομοθεσίας και τη δημόσια διαβούλευση εντοπίστηκαν τα 
ακόλουθα ζητήματα: 

• όσον αφορά την απλούστευση: πολλά κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν 
υψηλότερο ανώτατο όριο, σαφέστερους και απλούστερους ορισμούς και διατάξεις 
«ασφαλούς λιμένα» πέραν του ισχύοντος κανόνα για τις εγγυήσεις· και 

• όσον αφορά την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού: τα περισσότερα κράτη μέλη 
δεν ήταν σε θέση να παράσχουν στην Επιτροπή συγκεντρωτικά δεδομένα για τη 
χρήση του κανονισμού, πράγμα που καθιστά πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν οι 
συνέπειες για το εμπόριο και τον ανταγωνισμό και να θεσπιστεί κατάλληλο ανώτατο 
όριο. Επίσης, απαιτείται ανάλυση του κατά πόσον είναι επαρκές το ισχύον σύστημα 
παρακολούθησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του ανωτάτου ορίου. 

Η απάντηση στο βασικό ερώτημα– «ποιο είναι το σωστό ανώτατο όριο;» – πρέπει να προσδιορίζει τα 
μέτρα ενίσχυσης για τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχουν επιπτώσεις στο εμπόριο και τον 
ανταγωνισμό, και συνεπώς δεν υπόκεινται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 
Ο κανονισμός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να επιτρέπει τη χορήγηση ενός μικρού ποσού ενίσχυσης 
υπό συνθήκες ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, εξασφαλίζοντας ότι η χρήση του είναι απλή και παρέχει 
ασφάλεια δικαίου. Θα πρέπει, επομένως, να περιέχει ορισμούς και όρους που μπορούν εύκολα να 
εφαρμοστούν. 
Πολλά κράτη μέλη και ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν άλλα προβλήματα που συνδέονται με την 
εφαρμογή του κανονισμού, από τα οποίων τα πιο συνήθη είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν και να 
συνοψισθούν ως εξής: 

                                                                                                                                                                                          
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με χαμηλότερα ανώτατα όρια), τις εξαγωγικές ενισχύσεις και τις 
ενισχύσεις για την αγορά οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. 

2 «Διαφανής ενίσχυση», δηλαδή ενίσχυση η οποία παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού του 
ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης εκ των προτέρων χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή 
αξιολόγησης κινδύνων. 



 

 

(1) Αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία του όρου «επιχείρηση» (ιδιαίτερα σημαντικό, 
καθώς το ανώτατο όριο ισχύει ανά επιχείρηση). Ο τρέχων ορισμός ακολουθεί τον 
γενικό ορισμό της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, η οποία χρησιμοποιεί 
περισσότερο οικονομικά παρά νομικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, θεωρεί 
διαφορετικές οντότητες ως ενιαία επιχείρηση σε περιπτώσεις κοινού ελέγχου· 

(2) Αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία του όρου «προβληματικές επιχειρήσεις» οι 
οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και ως προς το ζήτημα 
του κατά πόσον η εν λόγω εξαίρεση εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη· 

(3) Αβεβαιότητα ως προς το τι συνιστά τον «τομέα των οδικών μεταφορών» και 
αμφιβολίες ως προς την αιτιολογία του χαμηλότερου ανώτατου ορίου· 

(4) Αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων περί σώρευσης· 

(5) Αιτήματα για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη διάκριση μεταξύ διαφανών3 και 
μη διαφανών ενισχύσεων. (π.χ. απουσία ασφαλούς λιμένα για ορισμένες μορφές 
ενισχύσεων)· και 

(6) Ερωτήματα όσον αφορά τον καλύτερο τρόπο για να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση 
και η διαφάνεια4.  

1.3. Βασικό σενάριο 
Το βασικό σενάριο αφορά την παράταση του ισχύοντος κανονισμού έως το 2020, δηλ. διατήρηση του 
ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (200 000 ευρώ γενικά και 100 000 ευρώ για τον 
τομέα των οδικών μεταφορών) και όλων των άλλων διατάξεων ως έχουν.  

Τα προβλήματα ασφάλειας του δικαίου που αναφέρονται στο σημείο 1.2 ανωτέρω δεν θα μπορούσαν 
να επιλυθούν.  Ειδικότερα, η τρέχουσα αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία των όρων «επιχείρηση» 
και «προβληματικές επιχειρήσεις» και την εφαρμογή των κανόνων περί σώρευσης μπορούν να 
οδηγήσουν μια δημόσια αρχή να προβεί σε εσφαλμένες ενέργειες, όπως: 

• χορήγηση περισσότερων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας από ό,τι προβλέπεται στον 
κανονισμό· 

• άρνηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες· ή 

• χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δεν είναι επιλέξιμες. 

1.4. Δικαιολογείται η δράση της ΕΕ; (αρχή της επικουρικότητας) 
Η κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ συνιστά 
κρατική ενίσχυση και πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 108 
παράγραφος 3. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 109, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή5 να 
ορίσει ένα ανώτατο όριο κάτω από το οποίο οι ενισχύσεις θεωρούνται ότι δεν πληρούν όλα τα 
κριτήρια και, συνεπώς, εξαιρούνται από τη διαδικασία κοινοποίησης. Δεδομένου ότι, κατά συνέπεια, 

                                                            
3 Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφαρμόζεται μόνον στις ενισχύσεις ως προς τις 

οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο 
επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς να είναι αναγκαία η αξιολόγηση κινδύνων («διαφανείς ενισχύσεις») 

4 Τα περισσότερα κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα σύστημα δηλώσεων. Μόνο εννέα κράτη μέλη (CZ, EE, 
EL, HR, LT, PL, PT, SK και SL) έχουν επί του παρόντος κεντρικό μητρώο. Η Κύπρος αντικατέστησε 
το μητρώο της με σύστημα δηλώσεων το 2009: το κυριότερο πρόβλημα ήταν ο σχεδιασμός ενός 
μητρώου επιχειρήσεων που θα μπορούσε να επικαιροποιείται εύκολα σε περίπτωση αλλαγής της δομής 
των δικαιούχων. Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία εφαρμόζουν και τα δύο συστήματα. 

5 Βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1). 



 

 

οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας υπάγονται στην 
αρμοδιότητα της Επιτροπής και η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα αυτόν6, η 
παρούσα πρωτοβουλία δεν υπόκειται σε έλεγχο της επικουρικότητας7. 

2. ΣΤΌΧΟΙ 
Ο γενικός στόχος της επανεξέτασης συνδέεται άμεσα με τους  στόχους της SAM για προώθηση της 
ανάπτυξης σε μια ενισχυμένη, δυναμική και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, επικέντρωση της 
επιβολής της νομοθεσίας στις περιπτώσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, 
εξορθολογισμός και αποσαφήνιση των κανόνων και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την επικέντρωση στους εξής ειδικούς στόχους: 

α) Απλούστευση: είναι το ανώτατο όριο και οι όροι εφαρμογής του όσο το 
δυνατόν πιο απλά χωρίς να επηρεάζονται οι συναλλαγές και ο ανταγωνισμός 
στην εσωτερική αγορά ή υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω απλούστευση ή 
αποσαφήνιση; 

β) Ασφάλεια δικαίου: οι σαφείς κανόνες είναι το κλειδί για την ασφάλεια 
δικαίου ως προς τα κριτήρια βάσει των οποίων τα μέτρα θεωρούνται ότι δεν 
συνιστούν κρατική ενίσχυση·  

γ) Πρόληψη των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά: σημασία έχει όχι 
μόνον η επίπτωση των επιμέρους μέτρων αλλά και τα σωρευτικά 
αποτελέσματα των μικρών μέτρων στο πλαίσιο ενός τομέα· και 

δ) Διασφάλιση της συμμόρφωσης: ο κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει 
έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό μηχανισμό παρακολούθησης και σαφείς 
και απλούς κανόνες για την διασφάλιση της συμμόρφωσης, ιδίως με το 
ανώτατο όριο. 

3. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Οι διάφορες επιλογές πολιτικής8 αφορούν: 

(i) το ανώτατο όριο· 

(ii) άλλες διατάξεις εφαρμογής· και  

(iii) παρακολούθηση.  

3.1. Ανώτατο όριο 
Εκτός από την επιλογή της μη αλλαγής πολιτικής, αναλύθηκαν λεπτομερέστερα τέσσερις 
εναλλακτικές επιλογές: 

• προσαρμογή του ανώτατου ορίου ώστε να ληφθεί υπόψη ο μελλοντικός 
πληθωρισμός· 

• σημαντική αύξηση του ισχύοντος ανώτατου ορίου· 

                                                            
6 Βλέπε άρθρο 3 παράγραφος 1στοιχείο β) ΣΛΕΕ. 
7 Βλέπε άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ. 
8 Η επιλογή παύσης ισχύος του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τη λήξη του 

απορρίφθηκε αμέσως, δεδομένου ότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τους στόχους της απλούστευσης και της 
ασφάλειας δικαίου. 



 

 

• περαιτέρω διαφοροποίηση του ισχύοντος ανώτατου ορίου· και 

• θέσπιση ορίου ή άλλων μηχανισμών που να καλύπτουν τις σωρευτικές 
επιπτώσεις των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. 

Οι ακόλουθες επιλογές αναλύθηκαν για τον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος επί του παρόντος  
υπόκειται σε χαμηλότερο ανώτατο όριο (100 000 ευρώ): 

• μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, όπου το γενικό ανώτατο όριο θα 
εφαρμόζεται στις μεταφορές επιβατών και το ήμισυ του ποσού αυτού θα 
εφαρμόζεται στις εμπορευματικές μεταφορές· και 

• εφαρμογή του γενικού ανώτατου ορίου σε ολόκληρο τον τομέα. 

3.2. Περαιτέρω αποσαφήνιση και απλούστευση 
Άλλοι όροι για την εφαρμογή του κανονισμού μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτικές δυσκολίες. Η 
επανεξέταση επιδιώκει να τις αντιμετωπίσει και να απλουστεύσει τους κανόνες όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Αυτοί αφορούν τα εξής: 

• τον ορισμό της «επιχείρησης»· 

• τον ορισμό των «προβληματικών επιχειρήσεων»· 

• τους κανόνες περί σώρευσης· και 

• τις διαφανείς ενισχύσεις. 

3.3. Ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσω παρακολούθησης 
Οι απαιτήσεις παρακολούθησης θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν και να απλουστευθούν, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού, ιδίως το ανώτατο όριο. 
Οι επιλογές που εξετάζονται εδώ είναι: 

• καμία αλλαγή πολιτικής· 

• διατήρηση του ισχύοντος κανόνα (επιλογή μεταξύ κεντρικού μητρώου και 
συστήματος δηλώσεων) αλλά με αυστηρότερη συστηματική παρακολούθηση 
και επιβολή· και 

• καθιέρωση υποχρεωτικού μητρώου ενισχύσεων ήσσονος σημασ. 

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει τη 
δυνατότητα χορήγησης μικρών ποσών της ενισχύσεων υπό ελάχιστες προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, 
συνεπάγεται την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση σε σύγκριση με άλλα μέσα χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων.  

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, η κύρια διοικητική επιβάρυνση της χορηγούσας αρχής είναι να 
διασφαλίζει ότι μια επιχείρηση δεν λαμβάνει ενισχύσεις που υπερβαίνουν το όριο. Αυτό μπορεί να 
γίνει: 

α) με την υποβολή εκ των προτέρων δηλώσεων από τις επιχειρήσεις 
σχετικά με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει. ή 

β) με τη σύσταση και τη διατήρηση κεντρικού μητρώου, την εισαγωγή 
δεδομένων σ’ αυτό και τον έλεγχό του. 



 

 

Κατ’ αρχήν, ο κανονισμός δεν επιβάλλει άμεση διοικητική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στην πράξη, ωστόσο, φαίνεται 
ότι υπάρχουν ορισμένες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, ιδίως με το σύστημα δηλώσεων. Σωστές 
δηλώσεις μπορούν να γίνονται μόνον όταν οι χορηγούσες αρχές τηρούν πάντα την υποχρέωση 
ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με τα εξής: 

• το γεγονός ότι το ποσό που εισπράττεται αποτελεί ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας·  

• το ακριβές ισοδύναμο επιχορήγησης· και  

• την ημερομηνία χορήγησης. 
Οι ενισχύσεις προς τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από το όριο δεδομένου 
ότι: 

• το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις· 
και 

• ο ανταγωνισμός και το εμπόριο μπορούν να στρεβλωθούν από τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε τομείς με 
πολλές μικρότερες επιχειρήσεις. 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ελάχιστες, πρώτον διότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει 
να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (200 000 ευρώ για τρία έτη) και δεύτερον διότι χρησιμοποιούνται 
γενικά σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και για ένα ευρύ φάσμα 
στόχων, ή κανένα στόχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες επιλέξιμες 
δαπάνες ή στόχοι που συνδέονται με την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να μετρηθούν και οι τροποποιήσεις 
στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αναμένεται να προκαλέσουν τέτοιου είδους 
επιπτώσεις. 

Οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι επίσης ελάχιστες ή δεν είναι μετρήσιμες για τους ίδιους λόγους. 
Δεδομένου ότι ενίσχυση ήσσονος σημασίας είναι δυνατόν να χορηγηθεί για ένα ευρύ φάσμα στόχων 
που μπορεί να είναι ή να μην είναι «κοινωνικοί», δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την προώθηση της 
απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας (άρθρο 9 ΣΛΕΕ). Οι επιχειρήσεις της «κοινωνικής 
οικονομίας» συχνά εμπίπτουν στους κανόνες για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος 
(ΥΓΟΣ), για τις οποίες εφαρμόζεται υψηλότερο όριο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, και ως εκ 
τούτου δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τον γενικό κανόνα περί «ήσσονος σημασίας». 

Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία δεν έχει σημαντικές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις, αυτοί οι 
παράγοντες δεν θα εξεταστούν περαιτέρω στην παρούσα έκθεση.  

6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
Οι επιλογές πολιτικής, μπορούν να συγκριθούν με την αξιολόγηση του πόσο αποτελεσματικές είναι 
πιθανόν να είναι όσον αφορά την επίτευξη των στόχων α) της απλούστευσης, β) της ασφάλειας 
δικαίου, γ) της μη στρέβλωσης του ανταγωνισμού και δ) της διασφάλισης της συμμόρφωσης. 

Ο αντίκτυπος των επιλογών σε σχέση με το βασικό σενάριο (καμία αλλαγή πολιτικής) συνοψίζεται 
στους κατωτέρω πίνακες χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σύστημα βαθμολόγησης: 



 

 

+ + / — — πολύ θετικός / αρνητικός αντίκτυπος 

+ / — θετικός / αρνητικός αντίκτυπος 

+/- τόσο θετικός όσο και αρνητικός αντίκτυπος, ουδέτερο 

0 μηδενικός αντίκτυπος 

Σημείωση: στην περίπτωση των μέσων κρατικών ενισχύσεων, είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί ο 
αντίκτυπος και να παρουσιαστεί συγκεντρωτική βαθμολογία, εφόσον ούτε η απόσταση μεταξύ των 
βαθμολογιών ούτε οι σταθμίσεις των στόχων είναι ίσες.  

6.1. Όριο 
Πίνακας 1: Γενικό όριο  

Επιλογές Απλούστευσ
η  

Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη 
των 

στρεβλώσεω
ν   

Διασφάλιση 
της 

συμμόρφωσ
ης 

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Προσαρμογή του ορίου για να 
ληφθεί υπόψη ο μελλοντικός 
πληθωρισμός  

+/- 0 0 0 

3. Σημαντική αύξηση του 
ισχύοντος ορίου + -- -- 0 

4. Περαιτέρω διαφοροποίηση του 
ισχύοντος ορίου -- -- +/- 0 

5. Καθιέρωση ανωτάτου ορίου ή 
άλλου μηχανισμού -- -- +/- 0 

Η προτιμώμενη επιλογή είναι να μην προταθεί αλλαγή πολιτικής σχετικά με το γενικό όριο, 
δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει κανένας πειστικός λόγος για την αύξηση του ορίου 
και διαβλέπει μόνο κινδύνους εάν γίνει αυτό. Οι επιλογές 4 και 5 δεν ευνοούνται, δεδομένου ότι θα 
αυξήσουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο. 



 

 

Πίνακας 2: Όριο για τον τομέα των οδικών μεταφορών 

Επιλογές Απλούστευση 
Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη των 
στρεβλώσεων  

Διασφάλιση 
της 
συμμόρφωσης

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Διαφοροποίηση μεταξύ επιβατικών 
και εμπορευματικών οδικών 
μεταφορών 

+ + + 
0 

3. Εφαρμογή γενικού ορίου σε όλες τις 
οδικές μεταφορές 

+ -- -- 0 

Η δεύτερη επιλογή είναι η προτιμώμενη, επειδή σημαίνει ότι το όριο για τις οδικές μεταφορές 
επιβατών μπορεί να ευθυγραμμιστεί με το γενικό όριο προκειμένου να πληρούται ο στόχος της 
απλούστευσης εφόσον δεν συντρέχει πλέον λόγος παρέκκλισης από το γενικό όριο του εν λόγω τομέα. 
Η επιλογή αυτή επιτρέπει επιπλέον τη διατήρηση του χαμηλότερου ορίου για τις εμπορευματικές 
μεταφορές που εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από το πολύ μικρό μέσο μέγεθος των 
επιχειρήσεων. 

6.2. Περαιτέρω αποσαφήνιση και απλούστευση 
Πίνακας 3: Ορισμός της «επιχείρησης» 

Επιλογές Απλούστευσ
η  

Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη 
των 

στρεβλώσεω
ν   

Διασφάλιση 
της 

συμμόρφωση
ς 

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Αντικατάσταση του όρου 
«επιχείρηση» από τον όρο 
«νομική οντότητα» 

++ -- -- - 

3. Αποσαφήνιση και 
απλούστευση  ++ + ++ ++ 

Προτιμάται η επιλογή 3. Η απλούστευση, η ασφάλεια δικαίου και η βελτίωση της συμμόρφωσης 
μπορούν να εξασφαλιστούν με τη χρήση απλουστευμένου ορισμού βασισμένου στα βασικά κριτήρια 
του υφιστάμενου ορισμού των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ανακοίνωση για τις ΜΜΕ. Η 
δεύτερη επιλογή δεν φαίνεται να αποτελεί έγκυρη επιλογή, διότι ούτε είναι δυνατή από νομική άποψη 
ούτε είναι οικονομικά δικαιολογημένη.  

Πίνακας 4: Εξαίρεση των «προβληματικών επιχειρήσεων» 

Επιλογές Απλούστευσ
η  

Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη 
των 

στρεβλώσεω
ν   

Διασφάλιση 
της 

συμμόρφωση
ς 



 

 

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Αποσαφήνιση και 
απλούστευση  + + + + 

3. Κατάργηση της εξαίρεσης  ++ +/- -  + 
Προτιμάται η δεύτερη επιλογή. Εξακολουθεί να φαίνεται αναγκαίο να εξαιρούνται οι προβληματικές 
επιχειρήσεις δεδομένου ότι οι ενισχύσεις προς τέτοιες επιχειρήσεις πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, οι «ασφαλείς λιμένες» είναι 
υπολογισμένοι για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές. Η αποσαφήνιση και απλούστευση 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη χρήση μόνο των «σκληρών» κριτηρίων του ισχύοντος ορισμού, 
όπως και στον υφιστάμενο γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, επειδή αυτά είναι εύκολο να 
εφαρμοστούν.  

Πίνακας 5: Κανόνες για τη σώρευση 

Επιλογές Απλούστευσ
η  

Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη 
των 

στρεβλώσεω
ν   

Διασφάλιση 
της 

συμμόρφωση
ς 

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Αποσαφήνιση και 
απλούστευση  + + +/- + 

3. Ελεύθερη σώρευση  ++ + - - 
Η προτιμώμενη επιλογή είναι η περαιτέρω αποσαφήνιση, διατηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές του 
κανόνα περί σώρευσης ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος καταστρατήγησης άλλων μέσων κρατικών 
ενισχύσεων. 

Πίνακας 6: Διατάξεις για διαφανείς ενισχύσεις 

Επιλογές Απλούστευσ
η  

Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη 
των 

στρεβλώσεω
ν   

Διασφάλιση 
της 

συμμόρφωση
ς 

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Προσαρμογή των κανόνων για 
τα δάνεια και τις εγγυήσεις  +  + + + 

3. Διεύρυνση του φάσματος των 
μέσων ενίσχυσης  - - - - 

Προτιμάται η δεύτερη επιλογή. Θα αφορά κυρίως την καθιέρωση «ασφαλούς λιμένα» για τα δάνεια, 
και, παράλληλα, τη διατήρηση και την αποσαφήνιση του αντίστοιχου για τις εγγυήσεις. 

6.3. Ενίσχυση της συμμόρφωσης μέσω παρακολούθησης 
Πίνακας 7: Παρακολούθηση 



 

 

Επιλογές Απλούστευσ
η  

Ασφάλεια 
δικαίου  

Πρόληψη 
των 

στρεβλώσεω
ν   

Διασφάλιση 
της 

συμμόρφωσ
ης 

1. Καμία αλλαγή πολιτικής 0 0 0 0 

2. Το ισχύον σύστημα, αλλά 
αυστηρότερη συστηματική 
παρακολούθηση και επιβολή  

- 0 + + 

3. Υποχρεωτικό μητρώο 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας  -- ++ ++ ++ 

Προτιμάται η πρώτη επιλογή καθώς η δεύτερη επιλογή δεν θα επιφέρει απλουστεύσεις αλλά θα 
προκαλέσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη χωρίς κεντρικό μητρώο. Αν και ένα 
υποχρεωτικό μητρώο (τρίτη επιλογή) θα μπορούσε να διασφαλίσει βελτίωση της συμμόρφωσης προς 
τους κανόνες και, ως εκ τούτου, θα είχε θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου και την 
πρόληψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, θα συνεπάγεται σημαντικό διοικητικό φόρτο, ιδίως 
κατά την κατάρτιση του μητρώου. Θεωρείται επομένως πιο συνετό και ενδεδειγμένο να μελετηθεί 
πρώτα πιο αναλυτικά η σκοπιμότητα.  

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση μόνον να καταγράφουν και να 
συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και δεν 
χρειάζεται να αποστέλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή. Οι εγγραφές αυτές, οι οποίες φυλάσσονται για 
δέκα έτη, τους επιτρέπουν να διαβιβάζουν πληροφορίες στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματός της. 

Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση καλύφθηκαν στην παρούσα εκτίμηση αντικτύπου και 
εξετάστηκαν επιλογές για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων στον νέο κανονισμό. Ωστόσο, τελικά 
είναι προτιμότερο να μην αλλάξει το σύστημα παρακολούθησης στο παρόν στάδιο, κυρίως για λόγους 
αναλογικότητας, εν όψει του σημαντικού διοικητικού φόρτου που θα συνεπάγεται η λύση αυτή για 
πολύ μικρά ποσά ενισχύσεων.  

Αντ’ αυτού, προτείνεται η ενίσχυση της παρακολούθησης στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος 
με πιο λεπτομερείς ελέγχους, όπου θα γίνεται αναφορά στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες. Θα εκπονηθεί μελέτη κατά την περίοδο 
εφαρμογής του κανονισμού (2014-20) προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την επόμενη 
επανεξέταση της πολιτικής. Η μελέτη θα μπορούσε να συμπεριλάβει δεδομένα και ανάλυση σχετικά 
με τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης υποχρεωτικού μητρώου σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε επίπεδο 
ΕΕ, καθώς και σχετικές αναλυτικές ρυθμίσεις. Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η περαιτέρω 
συλλογή δεδομένων, ιδίως για τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν κεντρικό μητρώο.  

Προβλέπεται επίσης ότι θα αρχίσει αξιολόγηση περίπου δύο έτη πριν από τη λήξη της περιόδου, 
αρχής γενομένης με δημόσια διαβούλευση με βάση λεπτομερές ερωτηματολόγιο σχετικά με την 
εφαρμογή των διαφόρων κανόνων. 



 

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Συμπερασματικά, με βάση την εκτίμηση του αντικτύπου, η Επιτροπή θα προτιμούσε τις ακόλουθες 
επιλογές: 

• διατήρηση των σημερινών ορίων των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, εκτός 
από την περίπτωση των οδικών μεταφορών επιβατών όπου θα εφαρμόζεται το 
γενικό όριο· 

• περαιτέρω απλούστευση και αποσαφήνιση όσον αφορά τις έννοιες της 
«επιχείρησης» και των «προβληματικών επιχειρήσεων»· 

• αποσαφήνιση των κανόνων περί σώρευσης· 

• προσαρμογή των κανόνων που ισχύουν για τα μέσα ενισχύσεων που 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια (δάνεια και εγγυήσεις), ούτως ώστε, μεταξύ 
άλλων, να θεσπιστεί ένας πρόσθετος «ασφαλής λιμένας» για τα δάνεια· και 

• όσον αφορά την παρακολούθηση, διατήρηση της σημερινής επιλογής μεταξύ 
ενός κεντρικού μητρώου και ενός συστήματος δηλώσεων. 
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