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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες,  05/10/06 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

Πρόταση  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 
1998 για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων  

 
(υποβάλλεται από την Επιτροπή) 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η διαβούλευση µε τους εθνικούς εµπειρογνώµονες και 
τους ενδιαφερόµενους τρίτους. Πρόκειται για έγγραφο εργασίας που έχουν συντάξει οι 
υπηρεσίες της Γ∆ Ανταγωνισµού και δεν εκφράζει κατ’ ανάγκη τη θέση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κανένα πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόµατός της δεν είναι 
υπεύθυνοι για την ενεδεχόµενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν 
έγγραφο. ∆εν είναι δυνατή η επίκληση κανενός δικαιώµατος µε βάση το περιεχόµενό της.    
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

1) Στόχος και πλαίσιο της πρότασης  

Για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατική εποπτεία και να απλουστευθεί η διοικητική διαχείριση 
χωρίς να εξασθενίσει ο έλεγχος εκ µέρους της Επιτροπής, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 
του Συµβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης 
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων1, επιτρέπει στην Επιτροπή να δηλώνει µέσω κανονισµών ότι ορισµένες 
κατηγορίες ενισχύσεων είναι συµβατές µε την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρόκειται για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας2, τις 
ενισχύσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, για την έρευνα και ανάπτυξη, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την απασχόληση και την κατάρτιση, καθώς και ενισχύσεις που είναι 
σύµφωνες µε τον χάρτη που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για κάθε κράτος µέλος για τη χορήγηση 
περιφερειακών ενισχύσεων.  

Με τη δηµοσίευση του σχεδίου δράσης της για τις κρατικές ενισχύσεις3 τον Ιούνιο του 2005, 
η Επιτροπή άρχισε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους τρίτους4, και παρουσίασε έναν 
οδικό χάρτη για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των κρατικών ενισχύσεων, που θα 
πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα 2005-2009, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και 
όλους τους ενδιαφερόµενους.  

Στο σχέδιο δράσης της, η Επιτροπή ανακοίνωσε συγκεκριµένα ότι θα αξιολογήσει την 
αναγκαιότητα επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του 
Συµβουλίου, ώστε να της παρέχεται η δυνατότητα να απαλλάξει από την υποχρέωση 
κοινοποίησης και νέες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων, και ιδίως τις ενισχύσεις για τον 
πολιτισµό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η αναγκαιότητα αυτή για 
επέκταση του πεδίου εφαρµογής του ισχύοντος εξουσιοδοτικού κανονισµού προκύπτει από 
την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του εξουσιοδοτικού κανονισµού που υποχρεούται 
η Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο κάθε πέντε χρόνια, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του εν λόγω κανονισµού5. Στην έκθεση αυτή υπογραµµίζεται ιδίως η 
ανάγκη να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής των ισχυόντων κανονισµών απαλλαγής για να 
περιορισθούν οι απαιτήσεις κοινοποίησης, µεριµνώντας παράλληλα ώστε οι εν λόγω 
κανονισµοί να αφορούν µόνο κατηγορίες ενισχύσεων που δεν δηµιουργούν σοβαρά 
προβλήµατα από πλευράς ανταγωνισµού.  

Κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς του πολιτισµού και της διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

                                                 
1 ΕΕ L 142 της 14/05/1998 σ.1-4 
2  Των οποίων η δυνατότητα απαλλαγής προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98. 
3  ∆ικτυακός τόπος EUR-Lex, 

http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/Result.do?code=52005DC0107&Submit=Search&RechType=RECH_celex&_submit=Search 

4  Results of the Consultation on the State Aid Action Plan – Detailed summary, DG COMP website, 
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/action_plan/consult/saap.pdf 

5  Κατά ση σύνταξη της έκθεσης αυτής, η Επιτροπή βασίστηκε σε ορισµένα ερωτηµατολόγια στα οποία 
αποτυπώνονται οι εµπειρίες των κρατών µελών της Ένωσης και των κρατών της ΕΖΕΣ, καθώς και στα 
συµπεράσµατα της πολυµερούς σύσκεψης της 27ης Ιουνίου 2006 µε τις αρχές των κρατών µελών. Η 
έκθεση υποβλήθηκε για µελέτη στη συµβουλευτική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων στις xx.xx.2006. 
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Ο ισχύων κανονισµός αριθ. 994/98 του Συµβουλίου εξουσιοδοτεί συγκεκριµένα την 
Επιτροπή να εκδώσει κανονισµό απαλλαγής για όλες τις κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων 
υπέρ των ΜΜΕ. Με βάση τις διατάξεις αυτές, η Επιτροπή θα µπορούσε, εποµένως, να 
απαλλάξει από την υποχρέωση κοινοποίησης τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του 
πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς που χορηγούνται σε ΜΜΕ. 
Ωστόσο, η πραγµατική χρησιµότητα ενός τέτοιου κανονισµού απαλλαγής θα ήταν 
περιορισµένη, δεδοµένου ότι οι δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στους τοµείς του 
κινηµατογράφου και των οπτικοακουστικών παραγωγών, είναι συνήθως µεγάλες 
επιχειρήσεις, πράγµα που συνεπάγεται σηµαντικό φόρτο εργασίας για την Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη, ενώ πρόκειται συνήθως για στερεότυπες περιπτώσεις των οποίων ο 
προϋπολογισµός παραµένει περιορισµένος. Πράγµατι, ορισµένα µικρά σχέδια (ταινίες 
δηµιουργού, µε έντονο πολιτιστικό περιεχόµενο, χαµηλού προϋπολογισµού) µπορεί να είναι 
παραγωγές µεγάλης επιχείρησης, αλλά να µην δικαιολογείται σηµαντική επένδυση πόρων εκ 
µέρους της Επιτροπής για τον έλεγχό τους. Με βάση την εµπειρία της στη διεκπεραίωση 
αυτού του είδους των κοινοποιήσεων, η Επιτροπή πιστεύει ότι, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής των ενισχύσεων αυτών από την υποχρέωση 
κοινοποίησης, και ότι ενδείκνυται συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός αριθ. 
994/98 του Συµβουλίου.  

Κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα των φυσικών καταστροφών  

Για τους ίδιους µε τους προαναφερθέντες λόγους, ο κανονισµός αριθ. 994/98 του Συµβουλίου 
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να απαλλάσσει από την υποχρέωση κοινοποίησης τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα των φυσικών καταστροφών που χορηγούνται σε ΜΜΕ, αλλά δεν 
επιτρέπει την κάλυψη των ενισχύσεων που χορηγούνται στις µεγάλες επιχειρήσεις.  

Τα τελευταία χρόνια έπληξαν την Ευρώπη αρκετές πληµµύρες µεγάλης έκτασης και 
χρειάσθηκε οικονοµική παρέµβαση των κρατών µελών. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι 
σηµαντικό τα κράτη µέλη να µπορούν να θεσπίζουν και να καταβάλλουν αµέσως ενισχύσεις 
στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. Η υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης συνεπάγεται 
αφενός σηµαντικό διοικητικό φόρτο για τις υπηρεσίες της Επιτροπής και των κρατών µελών, 
ενώ αφετέρου υπάρχουν αυστηρές προθεσµίες για την καταβολή των ενισχύσεων στις 
επιχειρήσεις. Εντούτοις, από την εµπειρία που υπάρχει στην εξέταση των κοινοποιήσεων 
αυτών, οι κίνδυνοι σοβαρών στρεβλώσεων του ανταγωνισµού παραµένουν περιορισµένοι.  

Κατά κανόνα, οι ενισχύσεις που χορηγούνται στις µεγάλες επιχειρήσεις ενδέχεται να 
προξενήσουν σοβαρότερες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, και οι οικονοµικές δυσχέρειες 
που υφίστανται από φυσικές καταστροφές είναι συνήθως λιγότερο σοβαρές απ’ ό,τι για τις 
ΜΜΕ. Ωστόσο, αν η συγκεκριµένη ενίσχυση προσδιορίζεται επακριβώς, περιορίζεται στις 
υλικές ζηµίες που προκύπτουν από τη φυσική καταστροφή και το ύψος τους ελέγχεται από 
ανεξάρτητη αρχή, φαίνεται δικαιολογηµένη η απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης. 
Συνεπώς, ο κανονισµός αριθ. 994/98 του Συµβουλίου θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
καλύπτει και αυτές τις κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων.  

Κατάσταση των ενισχύσεων στον γεωργικό κλάδο 

Το άρθρο 36 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι κανόνες ανταγωνισµού δεν εφαρµόζονται 
στην παραγωγή και στο εµπόριο των γεωργικών προϊόντων, των λεγοµένων επίσης 
προϊόντων του παραρτήµατος 1, παρά µόνο κατά το µέτρο που ορίζεται από το Συµβούλιο. 
Σε αντίθεση µε άλλους τοµείς, οι εξουσίες της Επιτροπής για έλεγχο των κρατικών 
ενισχύσεων στον γεωργικό τοµέα δεν απορρέει εποµένως άµεσα από τη συνθήκη, αλλά από 
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τη νοµοθεσία που εκδίδει το Συµβούλιο βάσει του άρθρου 37, και υπόκειται στους 
περιορισµούς που µπορεί να θεσπίσει το Συµβούλιο. Στην πράξη, ωστόσο, όλοι οι κανονισµοί 
µε τους οποίους θεσπίζονται κοινές οργανώσεις της αγοράς προβλέπουν την εφαρµογή των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 87 έως 89 της συνθήκης για τα εκάστοτε 
προϊόντα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να εφαρµόζονται και στον γεωργικό κλάδο οι ίδιοι 
διαδικαστικοί κανόνες όπως και στους άλλους κλάδους. 

Ο κανονισµός αριθ. 994/98 του Συµβουλίου εξουσιοδοτεί συγκεκριµένα την Επιτροπή να 
απαλλάσσει από την υποχρέωση κοινοποίησης τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της 
παραγωγής, της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων που χορηγούνται σε ΜΜΕ 
κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ 1/2004 της Επιτροπής τις 23ης ∆εκεµβρίου 
20036, ο οποίος είναι σήµερα υπό αναθεώρηση. Εντούτοις, ο τελευταίος αυτός κανονισµός 
δεν επιτρέπει την κάλυψη των ενισχύσεων που χορηγούνται σε επιχειρήσεις των οποίων το 
µέγεθος υπερβαίνει αυτό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Από την πείρα που υπάρχει 
στον τοµέα αυτό, προκύπτει ότι η Επιτροπή δέχεται πολλές κοινοποιήσεις κρατικών 
ενισχύσεων στη γεωργία για άλλες επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ που δεν µπορούν να τύχουν 
της απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης, ενώ ο προϋπολογισµός της σχετικής 
ενίσχυσης παραµένει περιορισµένος. Συνεπώς, ο κανονισµός αριθ. 994/98 του Συµβουλίου θα 
πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει και αυτές τις κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. 

Κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα στον τοµέα των µεταφορών 

Το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) θεωρεί συµβατές µε την κοινή αγορά τις ενισχύσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα που χορηγούνται σε µεµονωµένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι 
χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, σηµειώθηκε στην Επιτροπή σηµαντική αύξηση των 
κοινοποιήσεων ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα στον τοµέα των µεταφορών, γεγονός που 
συνεπάγεται ολοένα µεγαλύτερο διοικητικό φόρτο για τις υπηρεσίες της Επιτροπής και των 
κρατών µελών. Ωστόσο, υπό το φως της εµπειρίας της7 σε θέµατα κρατικών ενισχύσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα στον τοµέα των µεταφορών, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, εφόσον 

                                                 
6        ΕΕ L 1 της 3/01/2004 σ.1 
7  Αποφάσεις της Επιτροπής της 29.07.1998 σχετικά µε τις αντισταθµίσεις για τις αεροπορικές µεταφορές 

των κατοίκων του Αρχιπελάγους των Καναρίων (N 387/1998) και των Βαλεαρίδων (N 386/1998). 

Απόφαση της Επιτροπής της 27.08.1998 σχετικά µε τις διαδροµές µεταξύ της περιφέρειας της Μαδέρας και 
της υπόλοιπης Πορτογαλίας (N 414/1998). 

Απόφαση της Επιτροπής της 03.09.1999 σχετικά µε τις διαδροµές που εξυπηρετούν τα µικρά νησιά της 
Σικελίας (N 399/1999). 

Αποφάσεις της Επιτροπής της 01.03.2000 σχετικά µε τις διαδροµές µεταξύ Μασσαλίας και Νίκαιας 
αφενός, και Αιακίου, Μπαστιά, Κάλβι και Φίγκαρι, αφετέρου (N 24/2000). Αποφάσεις της 02.03.2001 
σχετικά µε τις διαδροµές µεταξύ Αιακίου και Μπαστιά αφενός και Μονπελιέ αφετέρου (N 638/2000) και 
µεταξύ Αιακίου, Μπαστιά, Κάλβι και Φίγκαρι αφενός και Λυών αφετέρου (N 639/2000). Απόφαση της 
Επιτροπής της 20.10.2004 σχετικά µε τις διαδροµές µεταξύ της Γουαδελούπης και της Γαλλίας – N 607/04 
Ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα στη Ρεϋνιόν (N 385/04). Απόφαση της Επιτροπής της 13 Σεπτεµβρίου 
2006 – Γαλλία –Τροποποίηση του καθεστώτος N 516/2004 σχετικά µε τις ενισχύσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα υπέρ ορισµένων κατηγοριών επιβατών αεροπορικών διαδροµών µεταξύ Μαρτινίκας και 
Μητροπολιτικής Γαλλίας (N 223/2006). Απόφαση της 2ας Ιουλίου 2002 στην υπόθεση N 781/2001 – 
Γαλλία – Καθεστώς ατοµικών ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα για τη θαλάσσια συγκοινωνιακή 
εξυπηρέτηση της Κορσικής. 
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τηρείται η αρχή της µη διενέργειας διακρίσεων µε βάση την προέλευση των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών και τις κατηγορίες των δικαιούχων καταναλωτών, τα εν λόγω σχέδια δεν φαίνεται 
να δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσχέρειες. Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης, περιλαµβανοµένων και των µεγάλων επιχειρήσεων, και ότι θα πρέπει συνεπώς 
να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98. 

∆ιατάξεις περί διαφάνειας  

Στο σχέδιο δράσης της για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να αυξήσει τη διαφάνεια στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, αποφεύγοντας παράλληλα 
τον περιττό διοικητικό φόρτο και εξασφαλίζοντας αποτελεσµατικό έλεγχο στις υποθέσεις που 
ενδέχεται να έχουν περισσότερες επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Στην έκθεση αξιολόγησης 
της Επιτροπής για την εφαρµογή του εξουσιοδοτικού κανονισµού τονίζεται επίσης η επιθυµία 
των κρατών µελών να µην συνοδευτεί η θέσπιση των κανονισµών απαλλαγής από 
υπερβολικό διοικητικό φόρτο.  

Σχετικά µε το θέµα αυτό, το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού αριθ. 994/98 προβλέπει 
συγκεκριµένα ότι «µόλις θεσπισθούν καθεστώτα ενίσχυσης ή µεµονωµένες ενισχύσεις οι 
οποίες χορηγούνται εκτός καθεστώτος, που εξαιρούνται, κατ’ εφαρµογή των εν λόγω 
κανονισµών, τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, προκειµένου να δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περίληψη των πληροφοριών σχετικά µε 
αυτά τα καθεστώτα ενίσχυσης ή περιπτώσεις µεµονωµένων ενισχύσεων που δεν υπάγονται σε 
καθεστώς ενίσχυσης που εξαιρείται».  

Η δηµοσίευση των περιλήψεων αυτών στην ΕΕΕΚ αποτελούσε το πλέον ενδεδειγµένο µέσο 
κατά την έκδοση του κανονισµού αριθ. 994/98, το 1998. Ωστόσο, αφενός λόγω της 
σηµαντικής αύξησης των κοινοτικών γλωσσών µετά από τις διάφορες διευρύνσεις και, 
αφετέρου, λόγω της ανάπτυξης νέων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η Επιτροπή πιστεύει 
ότι η δηµοσίευση αυτών των περιλήψεων στον δικτυακό της τόπο θα εξασφάλιζε µεγαλύτερη 
διαφάνεια και συντοµότερες προθεσµίες δηµοσίευσης, περιορίζοντας παράλληλα τον 
διοικητικό φόρτο. Είναι πλέον ευκολότερο για τους τρίτους, ιδίως για τις επιχειρήσεις, να 
συµβουλεύονται τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής παρά την ΕΕΕΚ προκειµένου να µάθουν 
πρόσφατες πληροφορίες για θέµατα κρατικών ενισχύσεων. 

Η υποχρέωση δηµοσίευσης των παραπάνω περιλήψεων στην  ΕΕΕΚ θα πρέπει συνεπώς να 
αντικατασταθεί από υποχρέωση δηµοσίευσης στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.  

∆ιατάξεις περί ελέγχου  

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ. 994/98 ορίζει ότι « τα κράτη µέλη 
καταγράφουν και συγκεφαλαιώνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την εφαρµογή των 
εξαιρέσεων κατά κατηγορία. Αν η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία που δηµιουργούν αµφιβολίες 
ως προς την ορθή εφαρµογή ενός κανονισµού περί εξαιρέσεων, τα κράτη µέλη της 
γνωστοποιούν κάθε πληροφορία που εκείνη κρίνει αναγκαία για να εκτιµήσει τη 
συµβατότητα µιας δεδοµένης ενίσχυσης µε τον εν λόγω κανονισµό».  

Όπως ανακοίνωσε στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή επιθυµεί να 
διευρύνει σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής των κανονισµών απαλλαγής και να περιορίσει έτσι 
τον διοικητικό φόρτο των κρατών µελών που συνδέεται µε τις κοινοποιήσεις. Η µη υποβολή 
κοινοποίησης, ωστόσο, σηµαίνει απουσία εποπτείας των ενισχύσεων εκ µέρους της 
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Επιτροπής πριν από τη χορήγησή τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να πραγµατοποιεί εκ των υστέρων (a posteriori) έλεγχο αναλογικό αλλά 
αποτελεσµατικό, ώστε να διαπιστώνει αν τηρούνται πράγµατι οι σχετικές διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικά στους 
διάφορους τοµείς δραστηριοτήτων που καλύπτουν οι κανονισµοί απαλλαγής. Για να είναι δε 
αποτελεσµατικοί, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά από τα κράτη µέλη να 
την ενηµερώνουν κατά πόσον είναι συµβατές ορισµένες ενισχύσεις, χωρίς να διαθέτει εκ των 
προτέρων στοιχεία που γεννούν αµφιβολίες ως προς την ορθή εφαρµογή ενός κανονισµού.  

Η Επιτροπή θεωρεί εποµένως ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 
θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.  

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισµού αριθ. 994/98 ορίζει ότι « τα κράτη µέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή τουλάχιστον µία φορά το χρόνο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 
των εξαιρέσεων κατά κατηγορία, σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις της Επιτροπής, κατά 
προτίµηση σε ηλεκτρονική µορφή. » Λόγω της εξέλιξης των νέων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ηλεκτρονική µορφή αποτελεί πλέον το ταχύτερο και 
αποτελεσµατικότερο µέσο για την αποστολή της προαναφερθείσας έκθεσης.  

Η δυνατότητα των κρατών µελών να κοινοποιούν την εν λόγω ετήσια έκθεση σε ηλεκτρονική 
µορφή, σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζει η Επιτροπή, θα πρέπει συνεπώς να αντικατασταθεί 
από υποχρέωση χρησιµοποίησης της ηλεκτρονικής µορφής για τη διαβίβαση της ανωτέρω 
έκθεσης στην Επιτροπή.  

∆ιατάξεις σχετικά µε τη διαδικασία έκδοσης κανονισµών απαλλαγής από την Επιτροπή  

Σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισµού αριθ. 994/98, πριν από την έκδοση 
κανονισµού απαλλαγής, η Επιτροπή πρέπει:  

- να ζητά τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής κρατικών ενισχύσεων σχετικά µε το 
εκάστοτε σχέδιο· 

- να δηµοσιεύει το σχέδιο ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους τρίτους να υποβάλουν τις 
παρατηρήσεις τους µέσα σε προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα µήνα·  

- να ζητά για δεύτερη φορά τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής κρατικών ενισχύσεων 
για το σχέδιο. 

Η διαβούλευση γίνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης, που πραγµατοποιείται τουλάχιστον δύο 
µήνες µετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων στα κράτη µέλη. Η προθεσµία αυτή 
µπορεί να συντµηθεί κατά τη δεύτερη διαβούλευση, καθώς και σε περίπτωση κατεπείγοντος ή 
απλής παράτασης της ισχύος κανονισµού.  

Στο σχέδιο δράσης της για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της 
να περιορίσει τη γραφειοκρατία καθώς και τον αριθµό των κοινοποιούµενων ενισχύσεων και 
να επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η 
απλούστευση της διαδικασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη συνεργασία µε τα κράτη 
µέλη.  

Η υποχρεωτική διοργάνωση δύο συνεδριάσεων µε τους αντιπροσώπους των κρατών µελών, 
που προβλέπει ο ισχύων κανονισµός, απαιτεί αρκετό χρόνο και οικονοµικό κόστος.  
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Η διοργάνωση συνεδριάσεων δεν κρίνεται αναγκαία σε περίπτωση απλής παράτασης της 
ισχύος υφισταµένου κανονισµού ή τροποποιήσεων ήσσονος σηµασίας, όπως η προσαρµογή 
σε νέες νοµικές πράξεις, η κατάργηση διατάξεων που έχουν καταστεί άνευ αντικειµένου, η 
δηµιουργία µέσων ελέγχου… Στις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται να καταργηθεί η 
πραγµατοποίηση συνεδρίασης πριν από τη δηµοσίευση του σχεδίου για υποβολή 
παρατηρήσεων. Αφού εξετασθούν οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατόπιν της δηµοσίευσης 
του σχεδίου, πρέπει να ζητείται η γνώµη των κρατών µελών, αλλά δεν απαιτείται η 
διοργάνωση συνεδρίασης. Προτείνεται η συνεδρίαση αυτή να αντικατασταθεί από γραπτή 
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη. Ωστόσο, κρίνεται δικαιολογηµένο να υπάρχει δυνατότητα για 
πραγµατοποίηση συνεδρίασης, αν το ζητά η πλειοψηφία των κρατών µελών.  

Σε περίπτωση θέσπισης νέου κανονισµού ή ουσιωδών τροποποιήσεων, η πραγµατοποίηση 
της πρώτης συνεδρίασης µε τα κράτη µέλη πριν από τη δηµοσίευση σχεδίου θα πρέπει επίσης 
να καταργηθεί. Αφού εξετασθούν οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατόπιν της 
δηµοσίευσης του σχεδίου, πρέπει να ζητείται η γνώµη των κρατών µελών. Πρέπει επίσης να 
προβλέπεται η δυνατότητα δεύτερης συνεδρίασης, αν το ζητά η πλειοψηφία των κρατών 
µελών.  

Για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, η Επιτροπή θεωρεί επίσης αναγκαία τη δηµοσίευση 
όλων των σχεδίων στον δικτυακό της τόπο, ώστε να µπορούν να υποβάλλουν κάθε χρήσιµη 
παρατήρηση οι ενδιαφερόµενοι τρίτοι. Τα σχέδια θα πρέπει να διαβιβάζονται στα κράτη µέλη 
ηλεκτρονικά, ώστε να επιταχυνθεί η διαβίβαση των σχετικών πληροφοριών.  

2)  Συνοχή µε τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης  

Η παρούσα πρόταση είναι σύµφωνη µε τους γενικούς στόχους της Ένωσης, και ιδίως µε την 
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Πράγµατι, η πρόταση αυτή αποτελεί µέρος της 
µεταρρύθµισης του συστήµατος κρατικών ενισχύσεων που πραγµατοποιείται κατά την 
περίοδο 2005/2009, σύµφωνα µε τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της εκ 
νέου ενεργοποίησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στο σχέδιο δράσης της για τις 
κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή εξέθεσε τις κατευθυντήριες αρχές της µεταρρύθµισης αυτής 
των κρατικών ενισχύσεων και υπογράµµισε ότι προτίθεται να εφαρµόζει τους κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης ΕΚ µε τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να 
συµβάλουν στη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Για την υλοποίηση των στόχων της ανάπτυξης και απασχόλησης, η Επιτροπή προτείνει ιδίως 
την απλούστευση και τον εξορθολογισµό των ισχυόντων κανόνων, καθώς και τον περιορισµό 
της γραφειοκρατίας, ώστε να µειωθεί ο αριθµός των κοινοποιούµενων ενισχύσεων και να 
επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρόταση είναι 
απολύτως σύµφωνη µε τον στόχο της βελτίωσης της νοµοθεσίας.  

3) Νοµικά ζητήµατα  

• Νοµική βάση  

Νοµική βάση της παρούσας πρότασης είναι το άρθρο 89 της συνθήκης ΕΚ, που επιτρέπει στο 
Συµβούλιο να εκδίδει κάθε αναγκαίο κανονισµό για τους όρους εφαρµογής του άρθρου 88 
παράγραφος 3, και τις κατηγορίες ενισχύσεων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή. Το 
Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της Επιτροπής και 
διαβούλευση µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
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• Επικουρικότητα και αναλογικότητα  

Η πρόταση υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας, και εποµένως δεν έχει 
εφαρµογή της αρχή της επικουρικότητας. 

Η παρούσα πρωτοβουλία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της. 
Είναι, εποµένως, σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας.  

• Επιλογή της κατάλληλης πράξης  

Προτεινόµενη πράξη: κανονισµός  

Ο κανονισµός είναι η µόνη ενδεδειγµένη νοµική πράξη για την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 994/98 για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων ενισχύσεων. 

2) ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις  

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Κοινότητας. 
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 Πρόταση  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 για την εφαρµογή των άρθρων 
92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες 

κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 89, 

την πρόταση της Επιτροπής8, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου9, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής  10, 

τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών 11, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου τις 7ης Μαΐου 1998 για την 
εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων12 εξουσιοδοτεί 
την Επιτροπή να δηλώνει, µέσω κανονισµών, ότι ορισµένες κατηγορίες κρατικών 
ενισχύσεων είναι συµβατές µε την κοινή αγορά και ότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοινοποίησης. Αυτό ισχύει, ιδίως, για τις ενισχύσεις υπέρ των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων.  

(2) Ελλείψει κανονισµού απαλλαγής, τα κράτη µέλη υποχρεούνται επί του παρόντος να 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα του 
πολιτισµού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Από την πείρα που έχει 
Επιτροπή, προκύπτει ότι οι κοινοποιήσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα σχέδια που δεν 
δηµιουργούν σηµαντικές δυσχέρειες από πλευράς πολιτικής κρατικών ενισχύσεων. 
Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, εποµένως, τα εν λόγω σχέδια ενισχύσεων θα 
µπορούσαν να απαλλαγούν από την υποχρέωση κοινοποίησης.  

                                                 
8 ΕΕ C […] της  […], σ. […]. 
9 ΕΕ C […] της  […], σ. […]. 
10 ΕΕ C […] της  […], σ. […]. 
11 ΕΕ C […] της  […], σ. […]. 
12            ΕΕ L 142 της 14/05/1998, σ.1-4. 
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(3) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση κοινοποίησης τις ενισχύσεις στον τοµέα του πολιτισµού και της 
διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς µόνον εφόσον χορηγούνται σε µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις. Όµως, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων στον τοµέα αυτό, ιδίως  
στον κλάδο του κινηµατογράφου και των οπτικοακουστικών παραγωγών, είναι 
συνήθως µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ορισµένα µικρά σχέδια (ταινίες δηµιουγού, µε 
έντονο πολιτιστικό περιεχόµενο, χαµηλού προϋπολογισµού) ακόµη και αν είναι 
παραγωγές µεγάλης επιχείρησης, δεν δικαιολογούν σηµαντική επένδυση πόρων εκ 
µέρους της Επιτροπής για τον έλεγχό τους. Για να αποφευχθούν, συνεπώς, οι περιττές 
διαδικασίες κοινοποίησης κρατικών ενισχύσεων και να µπορέσει η Επιτροπή να 
επικεντρωθεί στις κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν περισσότερο 
τον ανταγωνισµό, θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού αριθ. 
994/98 στις ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού τη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

(4) Ελλείψει κανονισµού απαλλαγής, τα κράτη µέλη υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε περίπτωση 
φυσικών καταστροφών. Από την πείρα που έχει Επιτροπή προκύπτει ότι οι 
κοινοποιήσεις αυτές αφορούν κατά κανόνα σχέδια που δεν δηµιουργούν σηµαντικές 
δυσχέρειες από πλευράς πολιτικής κρατικών ενισχύσεων. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις 
που θίγονται από παρόµοιες καταστροφές βρίσκονται συνήθως σε πολύ δυσχερή 
οικονοµική κατάσταση που απαιτεί ταχεία επέµβαση των κρατών µελών. Υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις, συνεπώς, αυτά τα σχέδια ενισχύσεων θα µπορούσαν 
εποµένως να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.  

(5) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση κοινοποίησης τις ενισχύσεις λόγω φυσικών καταστροφών, µόνον εφόσον 
χορηγούνται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Όµως, σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών, τα κράτη µέλη θεσπίζουν κατά κανόνα καθεστώτα ενισχύσεων που 
καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, αν και οι ενισχύσεις σε µεγάλες 
επιχειρήσεις µπορούν κατά κανόνα να προξενήσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού 
σοβαρότερες απ’ ό,τι οι ενισχύσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις 
αυτές µπορούν ωστόσο να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις, σκοπός των οποίων είναι να αποφεύγεται η χορήγηση 
αδικαιολόγητων ενισχύσεων. Θα πρέπει, συνεπώς, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 στις ενισχύσεις που προορίζονται για την 
αποκατάσταση ζηµιών από φυσικές καταστροφές.  

(6) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί ιδίως την Επιτροπή να απαλλάσσει από 
την υποχρέωση κοινοποίησης τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της παραγωγής, της 
µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊόντων που χορηγούνται σε ΜΜΕ κατά 
την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ 1/2004 της Επιτροπής τις 23ης ∆εκεµβρίου 
200313, ο οποίος είναι σήµερα υπό αναθεώρηση. Εντούτοις, ο τελευταίος αυτός 
κανονισµός δεν επιτρέπει την κάλυψη των ενισχύσεων που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις των οποίων το µέγεθος υπερβαίνει αυτό των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων. Από την πείρα που υπάρχει στον τοµέα αυτό, προκύπτει ότι η Επιτροπή 
δέχεται πολλές κοινοποιήσεις κρατικών ενισχύσεων στη γεωργία για άλλες 
επιχειρήσεις εκτός των ΜΜΕ που δεν µπορούν να τύχουν της απαλλαγής από την 

                                                 
13        ΕΕ L 1 της 3/01/2004 σ.1 
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υποχρέωση κοινοποίησης, ενώ ο προϋπολογισµός της σχετικής ενίσχυσης παραµένει 
περιορισµένος. Συνεπώς, ο κανονισµός αριθ. 994/98 του Συµβουλίου θα πρέπει να 
τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει και αυτές τις κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. 

(7) Ελλείψει κανονισµού απαλλαγής, τα κράτη µέλη υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή τα σχέδια καθεστώτων ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα, ιδίως στον 
τοµέα των µεταφορών. Ωστόσο, εφόσον τηρείται η αρχή της µη διενέργειας 
διακρίσεων µε βάση την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών και τις 
κατηγορίες των δικαιούχων καταναλωτών, από την υπάρχουσα πείρα στον τοµέα 
αυτό, τα εν λόγω σχέδια δεν φαίνεται να δηµιουργούν ιδιαίτερες δυσχέρειες. Συνεπώς, 
θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 για να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, καθεστώτων ενισχύσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα στον τοµέα των µεταφορών. 

(8) Η δηµοσίευση των περιλήψεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η διαφάνεια των 
µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη, και η δηµοσίευσή τους στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποτελούσε το πλέον αποτελεσµατικό µέσο 
κατά τον χρόνο έκδοσης του εν λόγω κανονισµού. Ωστόσο, λόγω της ανάπτυξης των 
νέων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κρίνεται ότι η δηµοσίευση αυτών των 
περιλήψεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής θα αποτελούσε το ταχύτερο και 
αποτελεσµατικότερο µέσο, και θα εξασφάλιζε µεγαλύτερη διαφάνεια προς όφελος των 
ενδιαφεροµένων τρίτων. Θα πρέπει εποµένως να αντικατασταθεί η δηµοσίευση των εν 
λόγω περιλήψεων στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε τη 
δηµοσίευση στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.  

(9) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 994/98 είναι αναγκαίες ώστε να µπορεί η Επιτροπή να προβαίνει ιδίως σε διαρκή 
εξέταση των υφισταµένων καθεστώτων ενισχύσεων στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 88 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Η σηµαντική διεύρυνση του 
πεδίου εφαρµογής των κανονισµών απαλλαγής περιορίζει τον προληπτικό έλεγχο (a 
priori) της Επιτροπής και απαιτεί να έχει η τελευταία τη δυνατότητα να προβαίνει σε 
αποτελεσµατικότερους ελέγχους εκ των υστέρων (a posteriori) ώστε να παρακολουθεί 
την τήρηση του κοινοτικού δικαίου. Για να είναι αποτελεσµατικοί οι έλεγχοι αυτοί, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητά από τα κράτη µέλη να την 
ενηµερώνουν κατά πόσον είναι συµβατές ορισµένες ενισχύσεις, χωρίς κατ' ανάγκη να 
διαθέτει προηγουµένως στοιχεία που γεννούν αµφιβολίες για την ορθή εφαρµογή του 
σχετικού κανονισµού. 

(10) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98, τα κράτη 
µέλη υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή 
των απαλλαγών κατά κατηγορία. Λόγω της ανάπτυξης των νέων µέσων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, κρίνεται πλέον ταχύτερο και αποτελεσµατικότερο η έκθεση αυτή να 
διαβιβάζεται σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζει η Επιτροπή.  

(11) Με βάση την πείρα από την έκδοση και κανονισµών απαλλαγής πρέπει να 
τροποποιηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
994/98, έτσι ώστε να περιορισθεί η διάρκειά της και να είναι δυνατή η τακτική 
αναθεώρηση των κανονισµών απαλλαγής σύµφωνα µε τις οικονοµικές και νοµικές 
εξελίξεις. Σε περίπτωση απλής παράτασης της ισχύος κανονισµού ή ήσσονος 
σηµασίας τροποποιήσεων, δεν κρίνεται αναγκαίο να ζητείται η γνώµη της 
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συµβουλευτικής επιτροπής πριν από τη δηµοσίευσή του σχεδίου. Μετά τη δηµοσίευσή 
του, πρέπει να προβλέπεται διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή µε γραπτή 
διαδικασία. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης 
συνεδρίασης, εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία των κρατών µελών.  

(12) Σε περίπτωση έκδοσης νέου κανονισµού ή ουσιωδών τροποποιήσεων, θα πρέπει 
επίσης να καταργηθεί η διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή που προηγείται 
της δηµοσίευσης του σχεδίου. Μετά τη δηµοσίευση του σχεδίου, θα πρέπει να γίνεται 
συνεδρίαση της συµβουλευτικής επιτροπής και να προβλέπεται η δυνατότητα να 
ζητηθεί η πραγµατοποίηση δεύτερης συνεδρίασης από την πλειοψηφία των κρατών 
µελών.  

(13) Ενδείκνυται να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/98. 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός  (ΕΚ) αριθ. 994/98 τροποποιείται ως ακολούθως: 

1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία v), vi) και vii): 

           «v)  την προώθηση του πολιτισµού και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς· 

 vi) τις ζηµίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές· 

 vii) την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων». 

2) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το στοιχείο γ): 

«γ) ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα στον τοµέα των µεταφορών». 

Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

« 2. Μόλις θεσπίζουν καθεστώτα ενισχύσεων ή µεµονωµένες ενισχύσεις εκτός 
καθεστώτος, που απαλλάσσονται κατ’ εφαρµογή των εν λόγω κανονισµών, τα κράτη µέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζει η 
Επιτροπή, περίληψη των πληροφοριών για τα καθεστώτα ενισχύσεων ή τις µεµονωµένες 
ενισχύσεις που δεν υπάγονται σε απαλλασσόµενο καθεστώς ενισχύσεων, προκειµένου να 
δηµοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής στη γλώσσα του οικείου κράτους µέλους.  

 3. Τα κράτη µέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν 
την εφαρµογή των απαλλαγών κατά κατηγορία. Εφόσον τους το ζητήσει η Επιτροπή, τα 
κράτη µέλη της κοινοποιούν κάθε πληροφορία που θεωρεί αναγκαία για να διαπιστώσει αν 
µια ενίσχυση ή ένα καθεστώς ενισχύσεων είναι σύµφωνο µε τον σχετικό κανονισµό.  

4. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο έκθεση 
σχετικά µε την εφαρµογή των απαλλαγών κατά κατηγορία, σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα 
µε τον τρόπο που ορίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή παρέχει πρόσβαση στις εκθέσεις αυτές σε 
όλα τα κράτη µέλη. Μία φορά τον χρόνο, οι εκθέσεις αυτές εξετάζονται και αξιολογούνται 
από τη συµβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7.» 
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4) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

« 1. Η Επιτροπή ζητά τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής κρατικών ενισχύσεων πριν 
από τη θέσπιση κανονισµού. 

2. α) Εφόσον η Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει ή να τροποποιήσει κανονισµό, η 
διαβούλευση µε την επιτροπή γίνεται στο πλαίσιο συνεδρίασης κατόπιν προσκλήσεως της 
Επιτροπής. Στη σχετική πρόσκληση επισυνάπτονται τα σχέδια και τα έγγραφα προς εξέταση. 
Κατά τη συνεδρίαση µπορεί να προβλεφθεί δεύτερη διαβούλευση µε την επιτροπή, εφόσον το 
ζητήσει η απλή πλειοψηφία των µελών της τελευταίας.   

2. β) Εφόσον η Επιτροπή προτίθεται να παρατείνει την ισχύ κανονισµού ή να προβεί σε 
τροποποιήσεις ήσσονος σηµασίας, καλεί τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής να 
υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις µέσα σε προθεσµία ενός µηνός. Στη σχετική πρόσκληση 
επισυνάπτονται τα σχέδια και τα έγγραφα προς εξέταση. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί από την 
απλή πλειοψηφία των µελών της επιτροπής, οργανώνεται σχετική συνεδρίαση.  

3. Εφόσον ζητηθεί, η συνεδρίαση της συµβουλευτικής επιτροπής πραγµατοποιείται το 
νωρίτερο δύο µήνες µετά την αποστολή της πρόσκλησης. Η προθεσµία αυτή µειώνεται σε 
περίπτωση διαβουλεύσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο β), ή εφόσον ζητηθεί από 
την απλή πλειοψηφία των µελών της επιτροπής· µπορεί επίσης να µειωθεί σε περίπτωση 
κατεπείγοντος.  

4. Κατά τη συνεδρίαση, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στη συµβουλευτική 
επιτροπή σχέδιο των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της 
προβαίνοντας, αν χρειασθεί, σε ψηφοφορία. 

5. Η γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής εγγράφεται στα πρακτικά κατά τις συνεδριάσεις ή 
αποτελεί αντικείµενο ανακεφαλαιωτικού σηµειώµατος κατά τις γραπτές διαβουλεύσεις· 
επίσης, κάθε κράτος µέλος, έχει δικαίωµα να ζητήσει να καταχωρηθεί η άποψή του στα 
πρακτικά ή στο σηµείωµα αυτό. Η συµβουλευτική επιτροπή µπορεί να συστήσει τη 
δηµοσίευση της γνώµης της στην  Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

6. Η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη της τη γνώµη που διατύπωσε η συµβουλευτική 
επιτροπή και ενηµερώνει την τελευταία για τον τρόπο που έλαβε υπόψη της τη γνώµη αυτή.»  

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες,  […] 

 Για το Συµβούλιο  
 Ο πρόεδρος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 


