
Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος

Ερωτηµατολόγιο

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές λήγουν στο τέλος του 2007. Για να προετοιµάσει την
αναθεώρησή τους, η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη µέλη και τους λοιπούς ενδιαφερόµενους
να της γνωστοποιήσουν τις εµπειρίες τους από τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές. Η
Επιτροπή εκπόνησε ένα ερωτηµατολόγιο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αφετηρία γι� αυτό
το είδος της ανάδρασης. Είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η υποβολή λεπτοµερών σχολίων, ενώ
χρήσιµη θα ήταν και η ανταλλαγή απόψεων για το κατά πόσον πρέπει να περιορισθεί ή να
διευρυνθεί το αντικείµενο των ισχυουσών κατευθυντήριων γραµµών.

Τα ερωτήµατα τίθενται µε σχετικά «ανοικτό» τρόπο, ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες χρήσιµες απαντήσεις και σχόλια. Σε κάθε περίπτωση είναι ευπρόσδεκτες
περαιτέρω πληροφορίες που επιθυµείτε να προσθέσετε και που θεωρείτε χρήσιµες για την
ενηµέρωση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

Η προθεσµία για τις απαντήσεις είναι η 10 Οκτωβρίου 2005. Οι απαντήσεις πρέπει να
σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG COMP, rue de la Loi 200, 1049 Brussels, κατά
προτίµηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση COMP-I1@cec.eu.int



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

A. Γενικές ερωτήσεις

1. Αντικείµενο και εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών

Μέχρι σήµερα το αντικείµενο των κατευθυντήριων γραµµών περιορίζεται στις
περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Υπάρχουν όµως αρκετοί τοµείς που συνδέονται ή είναι οµοειδείς
µε τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις και όπου παρουσιάζεται παράλληλη αύξηση των
χορηγούµενων ενισχύσεων. Ένα ερώτηµα εποµένως είναι το εξής: Θα πρέπει να διατηρηθεί
το σηµερινό αντικείµενο των κατευθυντήριων γραµµών ή θα πρέπει να περιληφθούν και
άλλοι τοµείς;

- Ασφάλεια και περιβάλλον: Πρέπει να περιληφθούν θέµατα όπως η "ασφάλεια των πολιτών
και το περιβάλλον τους", "ασφάλεια των εργαζοµένων", "υγεία των καταναλωτών" και "υγεία
των εργαζοµένων"; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, χρειάζονται ειδικοί κανόνες �
εκτός από τους ισχύοντες για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις;

Οι ισχύοντες κανόνες για τις ενισχύσεις περιβαλλοντικών επενδύσεων καλύπτουν τις
ενισχύσεις για επενδύσεις που συµβάλλουν στη µείωση της ρύπανσης που προκαλεί ο ίδιος ο
δικαιούχος. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σαφώς ανάγκη για θέσπιση ρητών κανόνων για
τις ενισχύσεις περιβαλλοντικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις προκειµένου να αντιµετωπίσουν
τη ρύπανση που προκαλούν άλλες επιχειρήσεις. Βλ. τα ειδικότερα ερωτήµατα στο σηµείο Β7.

2. Αναλυτική οικονοµική προσέγγιση

Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις περιγράφεται το γενικό «κριτήριο στάθµισης»
που χρησιµοποιείται για τη χάραξη της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων:

1. Πρέπει να καθορίζεται συγκεκριµένος στόχος κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. συνοχή,
ανάπτυξη, απασχόληση, περιβάλλον)·
2. Η ενίσχυση πρέπει να κατευθύνεται στον καθοριζόµενο στόχο κοινού
ενδιαφέροντος:
     - η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης να είναι το κατάλληλο µέσο πολιτικής
     - το µέτρο της ενίσχυσης να δηµιουργεί κατάλληλα κίνητρα
     - να είναι ανάλογο µε το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί
3.  Οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και ο επηρεασµός των συναλλαγών πρέπει να
είναι περιορισµένα, ώστε το µέτρο ενίσχυσης, συνολικά, να µην είναι αντίθετο προς
το κοινό συµφέρον.

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές είναι ήδη σε µεγάλο βαθµό σύµφωνες µε τα κριτήρια
αυτά, αλλά η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να χρησιµεύσει για τη σαφή εφαρµογή των
«κριτηρίων στάθµισης» και για την αιτιολόγηση των προτεινόµενων µέτρων µε βάση µια
αναλυτική οικονοµική προσέγγιση.

Με βάση την προηγούµενη εµπειρία της,  η Επιτροπή ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει γνώµες
για τις διαπιστωθείσες ανεπάρκειες της αγοράς που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
προστασία του περιβάλλοντος, και που θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν µέσω κρατικών



ενισχύσεων. Ενδιαφέρεται επίσης να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά µε άλλους λόγους στους
οποίους βασίζεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Γενικότερα, η Επιτροπή ενδιαφέρεται να συγκεντρώσει γνώµες για το κατά πόσον είναι
σκόπιµη η προσαρµογή της προσέγγισης που υπάρχει σήµερα στις κατευθυντήριες γραµµές,
όπως, για παράδειγµα, να εξειδικευθούν περαιτέρω οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και ο
επηρεασµός των συναλλαγών που προκύπτουν από συγκεκριµένα µέτρα, µε ενδεχόµενη
διαφοροποίηση ανάλογα µε τις οικονοµικές παραµέτρους (διάρθρωση της αγοράς, σχετική
αγορά, µερίδια αγοράς του αποδέκτη των ενισχύσεων κλπ.)

3. Ενδεχόµενη θέσπιση κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις, θα µπορούσε να θεσπισθεί
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Ποια
κατηγορία(κατηγορίες) περιβαλλοντικών ενισχύσεων θεωρείτε κατάλληλες να περιληφθούν
στον εν λόγω κανονισµό;

4. Η αρχή "Ο ρυπαίνων πληρώνει"

Πρέπει να ενισχυθεί η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"; Αυτό θα σήµαινε κάπως αυστηρότερη
εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών, που θα οδηγήσει στην έγκριση λιγότερων
ενισχύσεων για τις ρυπαίνουσες επιχειρήσεις. Ποιες θα είναι, για παράδειγµα, οι συνέπειες
για τις φορολογικές παρεκκλίσεις;

5. ∆ιατήρηση, αύξηση ή µείωση των ισχυόντων ποσοστών ενισχύσεων;

Κρίσιµο στοιχείο στις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές είναι η ικανότητα δηµιουργίας
κινήτρων για επίτευξη επιπέδων προστασίας που είναι υψηλότερα από τα απαιτούµενα βάσει
των κοινοτικών κανόνων. Από την εµπειρία σας, σε ποια κεφάλαια των κατευθυντήριων
γραµµών θα πρέπει να διατηρηθούν, να αυξηθούν ή να µειωθούν τα ισχύοντα ποσοστά
αποδεκτών ενισχύσεων;

6. ∆ικαιολογούνται υψηλότερα επίπεδα ενισχύσεων για τις ΜΜΕ και τις ενισχυόµενες
περιοχές;

Στις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές, επιτρέπονται υψηλότερα επίπεδα ενισχύσεων για τις
ΜΜΕ, σε ορισµένες περιπτώσεις κατά 10% υψηλότερα από τις ενισχύσεις άλλων
επιχειρήσεων (σηµείο 35). Παρόλο που οι ΜΜΕ κατά κανόνα µπορεί να περιορίζονται από
τις ατέλειες της αγοράς, έχουν περιορισµένη πρόσβαση σε ενηµέρωση και ενδεχοµένως σε
επιχειρηµατικά κεφάλαια, µπορεί να συζητηθεί αν το κατά 10% υψηλότερο επίπεδο
ενισχύσεων για τις ΜΜΕ έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ανάλογα ερωτήµατα µπορεί να τεθούν σχετικά µε τις πρόσθετες ενισχύσεις σε ενισχυόµενες
περιοχές για τις οποίες προβλέπονται ανάλογες πριµοδοτήσεις (σηµεία 33-34), που µπορούν
να σωρευθούν µε πριµοδότηση ΜΜΕ. Έχει αυτό θετικές επιπτώσεις και πρέπει να
εξακολουθήσει να επιτρέπεται;



7. Ενδεχόµενες ενισχύσεις για την περιβαλλοντική καινοτοµία

Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα προσπαθεί να
ενθαρρύνει την «οικο-καινοτοµία» και τις βελτιώσεις παραγωγικότητας µέσω της
οικολογικής αποτελεσµατικότητας σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης για τις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες.

Οι ενισχύσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις µπορεί να χορηγηθούν όταν οι επιχειρήσεις
επενδύουν για τον περιορισµό της ρύπανσης πέραν του ορίου που απαιτούν οι κοινοτικοί
κανόνες. Οι κοινοτικοί κανόνες µπορεί να απορρέουν από τις "βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές"· εποµένως, η ενίσχυση για περιβαλλοντικές επενδύσεις υπάρχει πιθανότητα να
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να εισάγουν περιβαλλοντικές καινοτοµίες στη διαδικασία
παραγωγής τους. Οι ισχύοντες κανόνες δεν προβλέπουν επενδυτικές ενισχύσεις ή ενισχύσεις
λειτουργίας για καινοτόµα προϊόντα που περιορίζουν τη ρύπανση επειδή είναι άµεσα
υποκατάστατα περισσότερο ρυπογόνων συµβατικών προϊόντων.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης του τρέχοντος επιπέδου της τεχνολογίας, η ενίσχυση µπορεί να
θεωρηθεί ως ενίσχυση για νέα τεχνολογία. Η περιβαλλοντική ενίσχυση συνδέεται συχνά µε
την καινοτοµία, παρόλο που αυτό εξαρτάται από το είδος της συγκεκριµένης τεχνολογίας.
Ποια κατηγορία ενισχύσεων «οικο-καινοτοµίας» θεωρείτε αναγκαία/συµβατή; Τι είδους
κανόνες χρειάζονται;
 (Παραδείγµατα ενισχύσεων: Φορολογικά κίνητρα; Ενεργειακή απόδοση; Εξοικονόµηση
ενέργειας; Άλλα;)

8. Ανώτατα όρια για ατοµική κοινοποίηση

Θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια του σηµείου 76 πέραν των οποίων πρέπει να
κοινοποιούνται ατοµικά οι χορηγήσεις ενισχύσεων βάσει εγκεκριµένων καθεστώτων; Πρέπει
να υπάρχουν διαφορετικά ανώτατα όρια για διαφορετικές περιπτώσεις;

B. Ειδικά κεφάλαια των ισχυουσών κατευθυντήριων γραµµών

9. Επενδυτικές ενισχύσεις

Θα πρέπει να εξακολουθήσουν να χορηγούνται στις ΜΜΕ µεταβατικές επενδυτικές
ενισχύσεις µέχρι 15% των επιλέξιµων δαπανών για τρία χρόνια από την έκδοση νέων
κοινοτικών προτύπων; Συνήθως δεν επιτρέπονται ενισχύσεις για την τήρηση κοινοτικών
προτύπων � αλλά µπορεί να επιτραπεί ενίσχυση µέχρι 30% των επιλέξιµων δαπανών για την
υπέρβαση των κοινοτικών προτύπων. Υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι µεταβατικές επενδυτικές
ενισχύσεις µέχρι 15% των επιλέξιµων δαπανών για ΜΜΕ έχουν αποτελέσµατα � ή θα πρέπει
να µειωθεί/αυξηθεί το ποσοστό αυτό;

Για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας µπορεί
να επιτραπούν επενδυτικές ενισχύσεις µέχρι 40% των επιλέξιµων δαπανών, σε ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι 100% - Ποιον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θεωρείτε περισσότερο πειραµατικό/αποµακρυσµένο από τις
συνθήκες ωριµότητας της αγοράς, ώστε να δικαιολογούνται τόσο υψηλότερες εντάσεις



ενισχύσεων; Εξακολουθείτε να θεωρείτε δικαιολογηµένα ποσοστά µέχρι 100%; Θα πρέπει να
αυξηθούν/µειωθούν τα επίπεδα αυτά;

Θα πρέπει να διατυπωθεί καλύτερος/αυστηρότερος ορισµός των επιλέξιµων δαπανών για να
αποφευχθούν οι δυσκολίες;

Θα πρέπει να επιτρέπονται ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων βιοµηχανικών
τοποθεσιών που αντιστοιχούν στο 100% των επιλέξιµων δαπανών καθώς και στο 15% του
κόστους των εργασιών; Το επίπεδο αυτό είναι πολύ υψηλό/πολύ χαµηλό;

Το αντικείµενο των κανόνων όσον αφορά την επανεγκατάσταση είναι περιορισµένο:
καλύπτει µόνο λόγους περιβαλλοντικής προστασίας. Θα πρέπει να γίνει πιο χαλαρό ή να
διευρυνθεί για να περιληφθούν και άλλα κριτήρια, π.χ. ασφάλεια στις αστικές περιοχές;

Θα πρέπει να επιτρέπονται ενισχύσεις για την τήρηση εθνικών προτύπων που είναι
υψηλότερα από τα κοινοτικά πρότυπα;

Σχετικά µε τις ενισχύσεις για τις δαπάνες µεταφοράς τεχνολογίας: Οι τρεις προϋποθέσεις που
ισχύουν ανταποκρίνονται στη σηµερινή πραγµατικότητα της αγοράς ή πρέπει να αλλάξουν;

Όπως προαναφέρθηκε (σηµείο Α.1), η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σαφώς η ανάγκη για
θέσπιση σαφών κανόνων σχετικά µε τις ενισχύσεις περιβαλλοντικών επενδύσεων σε
επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση της ρύπανσης που προκαλούν άλλες επιχειρήσεις. Αυτό
µπορεί να αφορά ένα µεγάλο φάσµα περιπτώσεων, π.χ. επενδυτικές ενισχύσεις για τη
διαχείριση αποβλήτων ή την ικανότητα ανακύκλωσης, επενδύσεις σε υποδοµή µεταφοράς,
όπως αγωγούς, επενδύσεις σε ικανότητα παραγωγής προϊόντων φιλικότερων προς το
περιβάλλον σε σχέση µε τα συµβατικά προϊόντα. Με τους νέους κανόνες θα πρέπει να
αποκλείεται, µεταξύ άλλων, η παράκαµψη της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και να
εξασφαλίζονται πραγµατικά οφέλη για το περιβάλλον. Τι είδους κανόνες χρειάζονται και
πόσες ενισχύσεις µπορούν να επιτραπούν;

Ο υπολογισµός των επιλέξιµων δαπανών, λαµβάνοντας υπόψη τα καθαρά οφέλη στη
διάρκεια 5 ετών, µπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκος σε ορισµένες περιπτώσεις. Είναι
αναγκαίος και δυνατός ένας απλουστευµένος υπολογισµός (ενδεχοµένως περιορίζοντάς τον
µόνο στα σχέδια µέχρις ενός ορισµένου µεγέθους;)

10. Ενισχύσεις λειτουργίας � ∆ιαχείριση αποβλήτων, εξοικονόµηση ενέργειας,
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας και
φορολογικές εκπτώσεις/απαλλαγές

Θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εγαρµογής των κανόνων για τις ενισχύσεις λειτουργίας
πέρα από τη διαχείριση των αποβλήτων, την εξοικονόµηση ενέργειας, τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας και τις φορολογικές
εκπτώσεις/απαλλαγές, ή θα πρέπει να περιορισθεί ή να τροποποιηθεί;

Είναι ενδεδειγµένα τα ποσοστά για τις ενισχύσεις που µειώνονται ή που δεν µειώνονται
προοδευτικά (σηµεία 45-46), καθώς και η πενταετής περίοδος που προβλέπεται;



Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες για τις φορολογικές εκπτώσεις/απαλλαγές για να
εξασφαλίζεται καλύτερα ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ των αποδεκτών των εν λόγω
ενισχύσεων στα διάφορα κράτη µέλη;

Καθορίζονται σωστά οι προσφερόµενες εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση των
ενισχύσεων λειτουργίας για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι
µορφές ενισχύσεων που χορηγούνται για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Εξακολουθεί να είναι
κατάλληλο το επίπεδο των 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα για την ενίσχυση της ανανεώσιµης
ενέργειας (επιλογή 3); Έχουν εκδοθεί αποφάσεις στη βάση αυτή - εάν όχι, θα πρέπει να
διατηρηθεί αυτή η επιλογή; Οι κανόνες που καθορίζουν τις δυνατότητες παροχής ενισχύσεων
για την συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας είναι πολύ περιοριστικοί ή πολύ χαλαροί;
Αντιστοιχούν στις πιο πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κοινότητας;


