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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Πολιτική κρατικών ενισχύσεων και ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη 

1. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007 κάλεσε τα κράτη µέλη και τα όργανα της 
ΕΕ να αναλάβουν δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιµης και ολοκληρωµένης 
ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά το κλίµα και την ενέργεια. Το Συµβούλιο ανέφερε 
συγκεκριµένα ότι, δεδοµένου ότι η παραγωγή και η χρήση ενέργειας αποτελούν τις 
κύριες πηγές για τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, απαιτείται µια ολοκληρωµένη 
προσέγγιση της πολιτικής όσον αφορά το κλίµα και την ενέργεια προκειµένου να 
υλοποιηθεί ο εν λόγω στόχος. Η ολοκλήρωση θα πρέπει να επιτευχθεί σε βάση 
αµοιβαίας υποστήριξης. Έχοντας αυτό κατά νου, η ενεργειακή πολιτική για την 
Ευρώπη, σεβόµενη πλήρως την κυριαρχία των κρατών µελών και τις επιλογές τους 
όσον αφορά το ενεργειακό µείγµα σε σχέση µε τις πρωτογενείς πηγές ενέργειας, και 
διαπνεόµενη από πνεύµα αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών, θα έχει τους 
ακόλουθους τρεις στόχους: 

α) Αύξηση της ασφάλειας εφοδιασµού 

β) Εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµιών και 
διαθέσιµης ενέργειας σε προσιτές τιµές 

γ) Προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και καταπολέµηση των 
κλιµατικών αλλαγών. 

Ως ορόσηµο στη δηµιουργία της εν λόγω ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την ενέργεια, για 
την περίοδο 2007/2009 και κάλεσε ιδιαίτερα την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο 
δυνατό τις προτάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο δράσης. Μία από τις εν λόγω 
προτάσεις αφορά την αναθεώρηση του κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 5

Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ανέλαβε τη σθεναρή και ανεξάρτητη δέσµευση για την ΕΕ 
να µειώσει τουλάχιστον κατά 20% τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µέχρι το 2020 
σε σύγκριση µε το 1990. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε επίσης την ανάγκη να 
αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση στην ΕΕ προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
µείωσης της κοινοτικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% σε σύγκριση µε τις 
προβλέψεις για το 2020, ενέκρινε δε ως δεσµευτικό στόχο να αυξηθεί το µερίδιο των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της 
ΕΕ µέχρι το 2020, και ως δεσµευτικό ελάχιστο στόχο, που θα πρέπει να επιτύχουν όλα 
τα κράτη µέλη, να αυξηθεί το µερίδιο των βιοκαυσίµων στο 10% της συνολικής 
κοινοτικής κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ µεταφοράς µέχρι το 2020. 

Το εν λόγω νέο πλαίσιο συνιστά ένα µέσο εφαρµογής του σχεδίου δράσης και των 
στόχων όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή κλίµατος που έθεσε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, αλλά δεν προδικάζει τη λήψη άλλων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να 
αναλάβει η Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό. 

 
 
1.2. Πολιτική κρατικών ενισχύσεων και προστασία του περιβάλλοντος  

2. Στο «Σχέδιο ∆ράσης για τις κρατικές ενισχύσεις – Λιγότερες και καλύτερα 
στοχευµένες κρατικές ενισχύσεις: οδικός χάρτης για τη µεταρρύθµιση των κρατικών 
ενισχύσεων 2005-2009»1 (στο εξής αναφερόµενο ως «το σχέδιο δράσης για τις 
κρατικές ενισχύσεις») η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων 
µπορούν ενίοτε να είναι αποτελεσµατικά µέσα για την υλοποίηση στόχων κοινού 
ενδιαφέροντος. Υπό ορισµένους όρους, οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να 
διορθώσουν ορισµένες ανεπάρκειες της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία των 
αγορών και την ανταγωνιστικότητα. Μπορούν επίσης να συµβάλουν στην προώθηση 
βιώσιµης ανάπτυξης, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών της 
αγοράς2. Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπενθυµίζεται επίσης ότι η 
προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για καινοτοµία, να 
δηµιουργήσει νέες αγορές και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα µέσω της 
αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων και της δηµιουργίας νέων επενδυτικών 
ευκαιριών. Υπό ορισµένους όρους, οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να βοηθήσουν 
στην επίτευξη των εν λόγω στόχων, συµβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στους 
κύριους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας για βιώσιµη ανάπτυξη και αύξηση 
της απασχόλησης. 

3. Ο κύριος στόχος του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της προστασίας 
του περιβάλλοντος είναι να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων θα έχουν 
ως αποτέλεσµα ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο δεν 
θα είχε επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση και να εξασφαλιστεί ότι τα θετικά 
αποτελέσµατα της ενίσχυσης υπερβαίνουν τα αρνητικά από άποψη στρεβλώσεων του 
ανταγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

4. Οι οικονοµικές δραστηριότητες ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, κυρίως µέσω 
της ρύπανσης. Χωρίς κανενός είδους κυβερνητική παρέµβαση, οι επιχειρήσεις δεν θα 
επωµισθούν το πλήρες κόστος της ρύπανσης που προκαλούν. κατ' αυτόν τον τρόπο, 

                                                 
1  COM(2005) 107. 

2  Βλέπε παράγραφο 10 του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις. 
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από οικονοµικής άποψης η αγορά δυσλειτουργεί δεδοµένου ότι, µη λαµβάνοντας 
υπόψη τις εξωτερικές επιπτώσεις της ρύπανσης, δεν προκύπτει αποδοτικό 
αποτέλεσµα. Η αγορά προκαλεί υπερβολική ρύπανση και οι σχετικές αρνητικές 
εξωτερικότητες επιβαρύνουν την κοινωνία ως σύνολο. 

5. Σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (στο εξής ΑΡΠ) που θεσπίζεται στο 
άρθρο 174 της Συνθήκης, οι εν λόγω αρνητικές εξωτερικότητες µπορούν να 
αντιµετωπισθούν εξασφαλίζοντας ότι οι ρυπαίνοντες θα πληρώνουν για τη ρύπανση 
που προκαλούν, το οποίο σηµαίνει πλήρη εσωτερίκευση των περιβαλλοντικών 
δαπανών από τους ρυπαίνοντες. Αυτό αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ότι οι τιµές 
αντανακλούν το πραγµατικό κόστος των οικονοµικών δραστηριοτήτων για την 
κοινωνία. Η πλήρης εφαρµογή της ΑΡΠ θα οδηγούσε κατ' αυτόν τον τρόπο στην 
αποκατάσταση της ανεπάρκειας της αγοράς. Η ΑΡΠ µπορεί να εφαρµοστεί είτε 
θεσπίζοντας υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (αναφερόµενα ως κανονιστικά 
µέσα) ή µε µέσα βασιζόµενα στην αγορά. Ορισµένα από τα µέσα που βασίζονται στην 
αγορά ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλες ή σε 
ορισµένες από τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε αυτά. 

6. Ωστόσο, υπάρχουν όρια στην εφαρµογή της ΑΡΠ από τα κράτη µέλη. Το κόστος της 
προστασίας του περιβάλλοντος ποικίλλει µεταξύ των επιχειρήσεων, ενώ η σηµασία 
που αποδίδεται σ' αυτήν ποικίλλει µεταξύ των κρατών µελών. Τα κράτη µέλη τα 
οποία µονοµερώς επιβάλλουν σχετικά αυστηρές απαιτήσεις στις επιχειρήσεις τους 
όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ενδέχεται να θεωρήσουν ότι οι 
επιχειρήσεις τους περιέρχονται σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε επιχειρήσεις από 
άλλα κράτη µέλη µε χαµηλότερα εθνικά πρότυπα. Επιπλέον, ορισµένα κράτη µέλη 
ενδέχεται να θεωρήσουν ότι η πλήρης και άµεση εφαρµογή της ΑΡΠ θα οδηγούσε σε 
σηµαντική αύξηση του κόστους για τις ρυπαίνουσες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου θα 
προκαλούσε εξωτερικό σοκ για την οικονοµία και θα προκαλούσε άλλες διαταραχές. 
Για τους λόγους αυτούς, η εφαρµογή της ΑΡΠ είναι ανεπαρκής.  

7. Η εν λόγω ρυθµιστική ανεπάρκεια δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τα κράτη µέλη από 
την επιβολή απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος οι οποίες θα 
υπερβαίνουν τις κοινοτικές και από τη µείωση των αρνητικών εξωτερικοτήτων στο 
µέγιστο δυνατό βαθµό. 

8. Για να βελτιώσουν το επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος, τα κράτη µέλη 
ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν κρατικές ενισχύσεις µε σκοπό τη δηµιουργία κινήτρων 
σε ατοµικό επίπεδο προκειµένου να επιτύχουν επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας 
υψηλότερο από αυτό που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα. Τα κράτη µέλη ενδέχεται 
επίσης να θεσπίσουν εθνικά πρότυπα ή περιβαλλοντικούς φόρους σε υψηλότερο 
επίπεδο από αυτό που απαιτεί η κοινοτική νοµοθεσία και να χρησιµοποιήσουν τις 
κρατικές ενισχύσεις ώστε να διευκολύνουν την εθνική οικονοµία τους να αναλάβει το 
κόστος. Για το λόγο αυτό, σε ορισµένες καταστάσεις η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
ενδέχεται να είναι απαραίτητη για τη στήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος, 
ακόµη και όταν εκ των πραγµάτων απαλλάσσει τον ρυπαίνοντα από την υποχρέωση 
να πληρώσει (µέρος) του περιβαλλοντικού κόστους των δραστηριοτήτων του.  

9. Η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ιδίως για να εξασφαλιστούν η στόχευση των ενισχύσεων, η ανάλυση 
βάσει οικονοµικών κριτηρίων και αποτελεσµατικότερες διαδικασίες. Επιπλέον, η 
Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην πολιτική για το 
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περιβάλλον και στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και να προσαρµοστούν οι κανόνες 
µε βάση την αποκτηθείσα πείρα. 

10. Το παρόν πλαίσιο θεσπίζει τους κανόνες που θα εφαρµόσει η Επιτροπή για την 
αξιολόγηση των ενισχύσεων για το περιβάλλον, αυξάνοντας τη νοµική ασφάλεια και 
τη διαφάνεια των αποφάσεών της. Οι ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει κατ' αρχήν να δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. Το παρόν πλαίσιο αντικαθιστά το 
κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος3 που τέθηκε σε ισχύ το 2001. 

11. Το παρόν πλαίσιο καθορίζει τους κανόνες για δύο είδη αξιολόγησης: µία συνήθη 
αξιολόγηση για µέτρα παροχής ενισχύσεων κάτω ενός συγκεκριµένου ορίου 
(κεφάλαιο 3) και µία λεπτοµερή αξιολόγηση για ενισχύσεις που υπερβαίνουν το εν 
λόγω όριο (κεφάλαιο 4). 

12. Το παρόν πλαίσιο θα εφαρµόζεται για όλα τα µέτρα που κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή, είτε διότι το µέτρο δεν καλύπτεται από κανονισµό απαλλαγής κατά 
κατηγορίες (ΚΑΚ), είτε διότι ένας ΚΑΚ επιβάλλει την υποχρέωση χωριστής 
κοινοποίηση της ενίσχυσης, είτε διότι το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αποφασίζει να 
κοινοποιήσει µέτρο το οποίο θα µπορούσε κατ' αρχήν να λάβει απαλλαγή βάσει ΚΑΚ, 
καθώς και για την αξιολόγηση κάθε µη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης.  

 
 
1.3. Tο κριτήριο της εξισορρόπησης και η εφαρµογή του στις ενισχύσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

 
1.3.1. Tο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις: λιγότερες και 

καλύτερα στοχοθετηµένες ενισχύσεις, κριτήρια εξισορρόπησης 
για την αξιολόγηση των ενισχύσεων  

13. Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι «για να 
συµβάλει καλύτερα στην εφαρµογή της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη 
και την απασχόληση, η Επιτροπή θα αναβαθµίσει, όπου είναι σκόπιµο, την 
οικονοµική της προσέγγιση στην ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων. Η οικονοµική 
προσέγγιση είναι µέσο για την καλύτερη εστίαση και στόχευση ορισµένων κρατικών 
ενισχύσεων προς τους στόχους της εκ νέου ενεργοποιούµενης στρατηγικής της 
Λισαβόνας». 

14. Για να κρίνει εάν ένα µέτρο ενίσχυσης µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµο µε την κοινή 
αγορά, η Επιτροπή σταθµίζει τις θετικές επιπτώσεις του µέτρου για την επίτευξη ενός 
στόχου κοινού ενδιαφέροντος µε τις ενδεχοµένως αρνητικές παρενέργειές του, όπως 
τη νόθευση του ανταγωνισµού και των συναλλαγών. Το σχέδιο δράσης για τις 
κρατικές ενισχύσεις, µε βάση την ισχύουσα πρακτική, τυποποίησε αυτή την άσκηση 
εξισορρόπησης ως «κριτήριο εξισορρόπησης»4. Το κριτήριο αυτό περιλαµβάνει τρία 

                                                 
3  ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3. 

4  Βλ. Σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις (υποσηµείωση 4), παράγραφοι 11 και 20, όπως αναφέρεται 
µε περισσότερες λεπτοµέρειες στην ανακοίνωση για την καινοτοµία, COM(2005) 436 (τελικό) της 
21.9.2005. 
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στάδια: στα πρώτα δύο στάδια εξετάζονται τα θετικά αποτελέσµατα της κρατικής 
ενίσχυσης και στο τρίτο εξετάζονται τα αρνητικά και σταθµίζονται τα θετικά µε τα 
αρνητικά αποτελέσµατα. Το κριτήριο εξισορρόπησης διαρθρώνεται ως εξής: 

 
(1) Αποσκοπεί το µέτρο ενίσχυσης στην επίτευξη σαφώς καθορισµένου 

στόχου κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. ανάπτυξη, απασχόληση, συνοχή, 
περιβάλλον) 

(2) Έχει σχεδιασθεί η ενίσχυση κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ο 
στόχος κοινού ενδιαφέροντος, δηλαδή, αφορά η προτεινόµενη ενίσχυση την 
ανεπάρκεια της αγοράς ή έχει άλλο στόχο; 

α) αποτελεί η κρατική ενίσχυση κατάλληλο µέσο πολιτικής; 

β) λειτουργεί ως κίνητρο, δηλαδή αλλάζει η ενίσχυση τη συµπεριφορά 
των εταιρειών; 

γ) είναι το µέτρο ενίσχυσης αναλογικό, δηλαδή θα µπορούσε η ίδια 
αλλαγή συµπεριφοράς να επιτευχθεί µε µικρότερη ενίσχυση; 

(3) Είναι η νόθευση του ανταγωνισµού και οι επιπτώσεις στο εµπόριο 
περιορισµένες, έτσι ώστε το τελικό ισοζύγιο να είναι θετικό; 

Το εν λόγω κριτήριο εξισορρόπησης ισχύει τόσο για τον καθορισµό κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις όσο και για την αξιολόγηση υποθέσεων. 

 
1.3.2. Ο στόχος του κοινού συµφέροντος που θέτει το πλαίσιο  

15. Το άρθρο 2 πρώτη περίπτωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η 
αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να βασίζεται στην οικονοµική ευηµερία, στην 
κοινωνική συνοχή και σε υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το 
άρθρο 6 της συνθήκης ΕΚ αναφέρει την ανάγκη να ενταχθούν οι απαιτήσεις της 
προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές, ενώ το άρθρο 174 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα του 
περιβάλλοντος στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, 
της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην 
πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

16. Το παρόν πλαίσιο θέτει τους όρους για την έγκριση της χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανεπάρκειες της αγοράς που δεν 
επιτρέπουν την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. 

17. Η πλέον συνήθης ανεπάρκεια της αγοράς στον τοµέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος αφορά τις αρνητικές εξωτερικότητες. ∆εν υπάρχει κάποιος αυτόµατος 
µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που δρουν µε γνώµονα το ατοµικό 
τους συµφέρον θα λάβουν υπόψη τους τις αρνητικές εξωτερικότητες που σχετίζονται 
µε τη ρύπανση όταν λαµβάνουν αποφάσεις όσον αφορά τον τρόπο και το µέγεθος της 
παραγωγής τους. Με άλλα λόγια, τα έξοδα παραγωγής κρίνονται ως χαµηλότερα από 
την άποψη της επιχείρησης απ' ό,τι από την άποψη της κοινωνίας και για αυτό το λόγο 
οι επιχειρήσεις τείνουν να είναι υπερβολικά ρυπογόνες ή να εφαρµόζουν ανεπαρκή 
µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 9

18. Οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν την εν λόγω ανεπάρκεια της αγοράς τείνουν να 
χρησιµοποιούν κανονιστικές ρυθµίσεις προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι οι 
αρνητικές εξωτερικότητες που σχετίζονται µε τη ρύπανση θα ληφθούν υπόψη. Μέσω 
της εισαγωγής προτύπων, φόρων, οικονοµικών µέσων και άλλων κανονιστικών 
ρυθµίσεων, οι επιχειρήσεις που προκαλούν ρύπανση (εφεξής: «οι ρυπαίνοντες») 
πρέπει να πληρώνουν για το κόστος της ρύπανσης στην κοινωνία - η ΑΡΠ. Ωστόσο, η 
αρχή αυτή ενδέχεται να προκαλέσει σηµαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, 
επηρεάζοντας αρνητικά την οικονοµική δραστηριότητά τους. Επιπλέον, δεδοµένου ότι 
η πρόκληση ρύπανσης δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη µεταξύ βιοµηχανιών και 
επιχειρήσεων, το κόστος των φιλικών για το περιβάλλον ρυθµίσεων τείνει να είναι 
διαφοροποιηµένο, όχι µόνο µεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και µεταξύ κρατών µελών. 
Επιπλέον, τα κράτη µέλη ενδέχεται να εκτιµούν διαφορετικά την ανάγκη να θέσουν 
υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους.  

19. Κατά συνέπεια, ελλείψει κοινοτικών προτύπων και µέσων που να βασίζονται στην 
αγορά και να αντανακλούν πλήρως το επίπεδο ΑΡΠ (κανονιστική ανεπάρκεια), τα 
κράτη µέλη ενδέχεται να αποφασίσουν µονοµερώς να θέσουν υψηλότερους στόχους 
όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό ενδέχεται στη συνέχεια να 
επιβαρύνει τις επιχειρήσεις τους µε πρόσθετα έξοδα. Για το λόγο αυτό, εκτός από τις 
κανονιστικές ρυθµίσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις κρατικές 
ενισχύσεις ως θετικό κίνητρο για να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικής 
προστασίας. Αυτό µπορεί να συµβεί µε δύο τρόπους: 

- Θετικά ατοµικά κίνητρα για τη µείωση της ρύπανσης και άλλων 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον: Πρώτον, τα κράτη µέλη µπορούν να 
δηµιουργήσουν θετικά κίνητρα σε ατοµικό επίπεδο (στο επίπεδο της επιχείρησης) για 
τη βελτίωση των κοινοτικών προτύπων. Στην περίπτωση αυτή, ο αποδέκτης της 
ενίσχυσης µειώνει τη ρύπανση διότι λαµβάνει ενίσχυση για να µεταβάλει τη 
συµπεριφορά του και όχι διότι πρέπει να πληρώσει για τα έξοδα της ρύπανσης. Ο 
στόχος της κρατικής ενίσχυσης είναι να αντιµετωπισθεί άµεσα η ανεπάρκεια της 
αγοράς που σχετίζεται µε τις αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης. 

- Θετικά κίνητρα για τη θέσπιση εθνικών περιβαλλοντικών ρυθµίσεων 
που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα: ∆εύτερον, τα κράτη µέλη µπορούν να 
θεσπίσουν εθνικές ρυθµίσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις κοινοτικές απαιτήσεις. 
Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετα έξοδα για ορισµένες επιχειρήσεις 
και κατ' αυτόν τον τρόπο να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, τα 
έξοδα αυτά ενδέχεται να µην συνεπάγονται την ίδια επιβάρυνση για όλες τις 
επιχειρήσεις λαµβανοµένων υπόψη των διαφόρων τους όσον αφορά το µέγεθός τους, 
τη θέση τους στην αγορά, την τεχνολογία και άλλες ιδιαιτερότητες. Στην περίπτωση 
αυτή, η κρατική ενίσχυση ενδέχεται να είναι αναγκαία για να µειώσει την επιβάρυνση 
των πλέον θιγόµενων επιχειρήσεων και κατ' αυτόν τον τρόπο να επιτρέψει στα κράτη 
µέλη να θεσπίσουν εθνικές περιβαλλοντικές ρυθµίσεις αυστηρότερες των κοινοτικών 
προτύπων. 

 

1.3.3. Καταλληλότητα του µέσου 

20. Η κυβερνητική παρέµβαση µπορεί να εξασφαλίσει καλύτερη προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι κανονιστικές ρυθµίσεις και τα µέσα που βασίζονται στην αγορά 
αποτελούν το πλέον σηµαντικά εργαλεία για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 10

Ήπια µέσα, όπως τα προαιρετικά οικολογικά σήµατα και η διάδοση τεχνολογιών 
φιλικών προς το περιβάλλον, µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. 
Ωστόσο, ακόµη και εάν η εξεύρεση του βέλτιστου µείγµατος πολιτικών µέσων µπορεί 
να αποδειχθεί περίπλοκη, η παρουσία ανεπαρκειών της αγοράς ή πολιτικών στόχων 
δεν δικαιολογεί αυτόµατα τη χρήση κρατικών ενισχύσεων. 

21. Σύµφωνα µε την ΑΡΠ, ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώσει το συνολικό κόστος της 
ρύπανσης που προκαλεί, συµπεριλαµβανοµένου του έµµεσου κόστους που επωµίζεται 
η κοινωνία (εσωτερίκευση εξωτερικών εξόδων). Για το σκοπό αυτό, οι κανονιστικές 
ρυθµίσεις για το περιβάλλον µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο µέσο ώστε να αυξηθεί 
το κόστος που επωµίζεται ο ρυπαίνων. Ο σεβασµός της ΑΡΠ εγγυάται θεωρητικά ότι 
η ανεπάρκεια της αγοράς που σχετίζεται µε τις αρνητικές εξωτερικότητες θα 
αποκατασταθεί. Κατά συνέπεια, εάν η ΑΡΠ εφαρµοζόταν πλήρως, δεν θα ήταν 
απαραίτητη καµία περαιτέρω κυβερνητική παρέµβαση προκειµένου να εξασφαλισθεί 
η αποδοτικότητα της αγοράς. Η ΑΡΠ παραµένει ο βασικός κανόνας και η χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων η δεύτερη καλύτερη επιλογή. Στο πλαίσιο της ΑΡΠ η χρήση 
κρατικών ενισχύσεων θα απήλλασε τον ρυπαίνοντα από την υποχρέωση να πληρώσει 
το κόστος της ρύπανσης που προκαλεί. Για το λόγο αυτό, οι κρατικές ενισχύσεις 
ενδέχεται να µην συνιστούν κατάλληλο µέσο σε τέτοιες περιπτώσεις. 

22. Ωστόσο, παρά την ΑΡΠ, το πραγµατικό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος 
κρίνεται ως µη ικανοποιητικό για τους ακόλουθους λόγους:  

α) Πρώτον, το ακριβές κόστος της ρύπανσης δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Ο 
υπολογισµός των πρόσθετων εξόδων για την κοινωνία για όλα τα είδη 
παραγωγών είναι τεχνικά περίπλοκος και δεν συµφέρει ενδεχοµένως από 
διοικητική άποψη να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι διαφορετικοί 
παραγωγοί έχουν διαφορετικά επίπεδα ρύπανσης. Η κατάσταση επηρεάζεται 
επίσης από την ύπαρξη διαφορετικών ευαισθησιών όσον αφορά τις αλλαγές 
των τιµών καταναλωτή (ελαστικότητα των τιµών). Επιπλέον, η αξιολόγηση 
του κόστους της ρύπανσης διαφέρει µεταξύ ατόµων και κοινωνιών, ανάλογα 
µε τις κοινωνικές επιλογές όσον αφορά, για παράδειγµα, τον αντίκτυπο των 
σηµερινών πολιτικών στις µελλοντικές γενεές. Επιπλέον, ορισµένα έξοδα είναι 
δύσκολο να εκφραστούν µε βεβαιότητα χρησιµοποιώντας χρηµατικούς όρους, 
όπως η µείωση του προσδόκιµου ζωής ή η περιβαλλοντική βλάβη. Για το λόγο 
αυτό, θα υπάρχει πάντα κάποιος βαθµός αβεβαιότητας όσον αφορά τον 
υπολογισµό των εξόδων της ρύπανσης. 

β) ∆εύτερον, µία υπερβολικά απότοµη αύξηση της τιµής ορισµένων 
βιοµηχανικών προϊόντων προκειµένου να εσωτερικευθεί το κόστος της 
ρύπανσης ενδέχεται να αποτελέσει εξωτερικό σοκ και να προκαλέσει 
διαταραχές στην οικονοµία. Για το λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις θα προτιµήσουν 
ενδεχοµένως να επιδείξουν µετριοπάθεια στην προσπάθειά τους να 
ενσωµατώσουν την πλήρη τιµή της ρύπανσης σε ορισµένες παραγωγικές 
διαδικασίες.  

Στο πλαίσιο ενός ανεπαρκούς επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, οι κρατικές 
ενισχύσεις, µολονότι δεν λύνουν όλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα, ενδέχεται να 
αποτελέσουν θετικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις (ατοµικά κίνητρα) ώστε αυτές να 
αναλάβουν δραστηριότητες ή να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις που δεν είναι 
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υποχρεωτικές και οι οποίες, χωρίς τις ενισχύσεις αυτές, δεν θα ενδιέφεραν 
επιχειρήσεις που λειτουργούν µε γνώµονα το κέρδος.  

1.3.4. ∆ηµιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης 

23. Οι κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή της συµπεριφοράς του αποδέκτη της ενίσχυσης, προκειµένου 
να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από ό,τι εάν δεν 
είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. 

24. Η δηµιουργία κινήτρων διαπιστώνεται µε ανάλυση «αντιπαραδειγµάτων», µέσω της 
σύγκρισης των επιπέδων της σχεδιαζόµενης δραστηριότητας µε ή χωρίς ενίσχυση. 
Στόχος είναι να διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν θα είχαν αναλάβει, χωρίς την 
ενίσχυση, την ίδια δραστηριότητα, χάρη στα εγγενή πλεονεκτήµατά της.  

25. Ο ορθός προσδιορισµός του «αντιπαραδείγµατος» έχει καίρια σηµασία για να 
καθορισθεί εάν η κρατική ενίσχυση αποτελεί ή όχι κίνητρο. Είναι επίσης πρωταρχικής 
σηµασίας για τον υπολογισµό των πρόσθετων επενδυτικών ή παραγωγικών εξόδων 
που συνεπάγεται η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

26. Η τήρηση υποχρεωτικών κοινοτικών προτύπων ενδέχεται να απαιτεί επενδύσεις. 
∆εδοµένου ότι η εταιρεία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκριθεί στις εν 
λόγω υποχρεώσεις, δεν δικαιολογείται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για την 
τήρηση υποχρεωτικών κοινοτικών προτύπων. 

 

1.3.5. Αναλογικότητα της ενίσχυσης 

27. Μία ενίσχυση θεωρείται αναλογική εάν το ίδιο αποτέλεσµα δεν θα µπορούσε να 
επιτευχθεί µε µικρότερη ενίσχυση. Επιπλέον, ο βαθµός επιλεκτικότητας ενός µέτρου 
µπορεί επίσης να ληφθεί υπόψη σε σχέση µε την αναλογικότητα. 

28. Ειδικότερα, το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο που 
απαιτείται για την επίτευξη της απαιτούµενης προστασίας του περιβάλλοντος. Για το 
λόγο αυτό, οι επιλέξιµες δαπάνες για τις επενδυτικές ενισχύσεις βασίζονται στην 
έννοια του επιπλέον (καθαρού) κόστους που συνεπάγεται η επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα πλεονεκτήµατα για την εταιρεία 
πρέπει κατ' αρχήν να αφαιρούνται από τα πρόσθετα επενδυτικά έξοδα. 

29. Για ορισµένα µέτρα δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη µόνο τα επιπλέον έξοδα. 
Αυτή είναι η περίπτωση των ενισχύσεων µε τη µορφή φορολογικών απαλλαγών ή 
µειώσεων για το περιβάλλον και των ενισχύσεων µε τη µορφή συστηµάτων 
εµπορεύσιµων αδειών. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναλογικότητα πρέπει να 
εξασφαλίζεται µέσω όρων και κριτηρίων, ώστε ο δικαιούχος να µην εξασφαλίζει 
υπερβολικά πλεονεκτήµατα και η επιλεκτικότητα του µέτρου να περιορίζεται στο 
ελάχιστο απαραίτητο. 

30. Το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος είναι συχνά υψηλότερο για τις µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») σε σχετικούς όρους αναλογικά προς το 
µέγεθος δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, η ικανότητα των ΜΜΕ να επωµισθούν τα 
έξοδα αυτά περιορίζεται από αδυναµίες της κεφαλαιουχικής αγοράς. Για το λόγο 
αυτό, και επειδή είναι περιορισµένος ο κίνδυνος σοβαρών στρεβλώσεων της αγοράς 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 12

για ορισµένα είδη ενίσχυσης όταν δικαιούχος είναι µια ΜΜΕ, µπορεί να 
δικαιολογηθεί πριµοδότηση για τις ΜΜΕ.  

31. Επιπλέον, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα του 
κόστους κατά την επίτευξη περιβαλλοντικών οφελών, π.χ. επιλέγοντας µέτρα για τα 
οποία το εξοικονοµούµενο εξωτερικό κόστος είναι σηµαντικό σε σχέση µε το ποσό 
της ενίσχυσης. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ του 
εξοικονοµούµενου εξωτερικού κόστους και του κόστους µε το οποίο επιβαρύνεται µια 
επιχείρηση, το εξοικονοµούµενο εξωτερικό κόστος θα χρησιµοποιείται µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ως βάση για τον καθορισµό των ποσών κρατικής ενίσχυσης. 
Υπό κανονικές συνθήκες, προκειµένου η επιχείρηση να έχει επαρκή κίνητρα για να 
µεταβάλει τη συµπεριφορά της, το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να συνδέεται άµεσα µε 
το κόστος που θα επωµισθεί η επιχείρηση. 

 
1.3.6. Οι αρνητικές επιπτώσεις των ενισχύσεων για το περιβάλλον 

πρέπει να περιορίζονται ώστε το συνολικό ισοζύγιο να είναι 
θετικό 

32. Εάν οι κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον έχουν ως στόχο µόνο να 
αντισταθµίσουν τα πραγµατικά επιπλέον έξοδα που συνδέονται µε ένα υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας, ο κίνδυνος αθέµιτης νόθευσης του ανταγωνισµού είναι κανονικά 
περιορισµένος. Κατά συνέπεια, είναι πρωταρχικής σηµασίας οι κρατικές ενισχύσεις 
για το περιβάλλον να είναι καλά στοχευµένες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου η 
ενίσχυση δεν είναι απαραίτητη ή είναι µόνο εν µέρει απαραίτητη για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου στόχου, η ενίσχυση ενδέχεται να βλάψει τον ανταγωνισµό µε 
διάφορους τρόπους. Αυτό µπορεί να συµβεί ιδίως στην περίπτωση που η ενίσχυση 
έχει ως αποτέλεσµα: 

α) τη διάσωση µη αποδοτικών εταιρειών· 
β) τη στρέβλωση δυναµικών κινήτρων/τον παραγκωνισµό· 
γ) τη δηµιουργία ισχυρής θέσης στην αγορά ή συµπεριφορών αποκλεισµού· 
δ) την τεχνητή τροποποίηση των ροών του εµπορίου ή της εγκατάστασης της 

παραγωγής. 

33. Σε ορισµένες περιπτώσεις, σκοπός του µέτρου είναι να αποµακρυνθεί η παραγωγή 
από περισσότερο ρυπογόνα προϊόντα προς προϊόντα φιλικότερα για το περιβάλλον, 
όταν τα προϊόντα του δικαιούχου µπορούν να υποκαταστήσουν αυτά των 
ανταγωνιστών του. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ο αντίκτυπος στα µερίδια της αγοράς σε 
σχέση µε µια κατάσταση χωρίς ενίσχυση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί αρνητικός, 
τουλάχιστον στο βαθµό που οι µειώσεις του εξωτερικού κόστους αντισταθµίζουν 
κατά πολύ τη µείωση των κερδών των εταιρειών που δεν λαµβάνουν ενίσχυση. Όσο 
λιγότερες είναι οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξεταζόµενου 
µέτρου, τόσο σηµαντικότερο είναι να εξακριβωθεί ο αντίκτυπός του στα µερίδια της 
αγοράς και στα κέρδη ανταγωνιζόµενων τεχνολογιών.  
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1.4. Εφαρµογή του κριτηρίου της εξισορρόπησης: τεκµήρια νοµιµότητας και ανάγκη 
λεπτοµερέστερης αξιολόγησης 

34. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 έως 7 του κανονισµού (ΕΚ) 659/199 του 
Συµβουλίου5, η Επιτροπή εφαρµόζει διαφορετικά τεκµήρια νοµιµότητας ανάλογα µε 
το είδος της κοινοποιηθείσας κρατικής ενίσχυσης.  

35. Στο κεφάλαιο 3 του παρόντος πλαισίου, η Επιτροπή προσδιόρισε σειρά µέτρων για τα 
οποία θεωρεί εκ των προτέρων ότι µια κρατική ενίσχυση θα αποκαταστήσει µια 
ανεπάρκεια της αγοράς η οποία τάχα παρεµποδίζει την προστασία του περιβάλλοντος 
ή θα βελτιώσει το επίπεδο προστασίας. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης σειρά όρων και 
παραµέτρων, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι οι κρατικές ενισχύσεις που έχουν ως 
στόχο τα εν λόγω µέτρα αποτελούν πράγµατι κίνητρο, είναι αναλογικές και έχουν 
περιορισµένες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό και στο εµπόριο. Κατά 
συνέπεια, το κεφάλαιο 3 περιέχει παραµέτρους σε σχέση µε την ενισχυόµενη 
δραστηριότητα, τις εντάσεις ενίσχυσης και τους όρους συµβατότητας.  

 
36. Ωστόσο, για ποσά ενίσχυσης που υπερβαίνουν ορισµένα όρια,, καθώς και για 

ορισµένες ειδικές καταστάσεις, απαιτείται πρόσθετη εξέταση, λόγω του υψηλότερου 
κινδύνου νόθευσης του ανταγωνισµού και των συναλλαγών. Η πρόσθετη εξέταση 
συνίσταται γενικά σε περαιτέρω και λεπτοµερέστερη εµπεριστατωµένη ανάλυση του 
µέτρου σύµφωνα µε το κεφάλαιο 4. Τα σχετικά µέτρα θα κηρύσσονται συµβατά 
εφόσον από την εφαρµογή του κριτηρίου της εξισορρόπησης σύµφωνα µε το 
κεφάλαιο 4 προκύπτει µια συνολικά θετική αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
ανάλυσης, κανένα κριτήριο συµβατότητας δεν θα θεωρείται ότι πληρείται εξ αρχής. 

37. Ως αποτέλεσµα της εν λόγω λεπτοµερούς αξιολόγησης, η Επιτροπή ενδέχεται να 
εγκρίνει και να κηρύξει την ενίσχυση συµβατή µε την κοινή αγορά ή να λάβει 
απόφαση συµβατότητας υπό όρους. 

 
1.5. Λόγοι για ειδικά µέτρα που καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο 

38. Η Επιτροπή προσδιόρισε σειρά µέτρων για τα οποία η χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων ενδέχεται, υπό συγκεκριµένους όρους, να συµβιβάζεται µε το άρθρο 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. 

1.5.1. Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών 
προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του 
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων 

39. Αυτό το είδος ενίσχυσης αποτελεί ατοµικό κίνητρο για τις εταιρείες ώστε να 
επιτύχουν υψηλότερο βαθµό προστασίας του περιβάλλοντος: υπό κανονικές 
συνθήκες, µια επιχείρηση δεν έχει κίνητρο προκειµένου να υπερβεί υποχρεωτικά 
πρότυπα εάν το κόστος που αυτό συνεπάγεται υπερβαίνει το όφελος που αποκοµίζει. 
Στις περιπτώσεις αυτές η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης µπορεί να αποτελέσει 
κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειµένου να βελτιώσουν την προστασία του 
περιβάλλοντος. ∆εδοµένου ότι αποτελεί κοινοτικό στόχο η στήριξη της οικολογικής 

                                                 
5  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ. 
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καινοτοµίας, µπορεί να γίνει αποδεκτή µια ευνοϊκότερη µεταχείριση των σχεδίων 
οικολογικής καινοτοµίας που αποσκοπούν στην αποκατάσταση διπλής ανεπάρκειας 
της αγοράς η οποία σχετίζεται µε τους υψηλότερους κινδύνους της καινοτοµίας σε 
συνδυασµό µε τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα του σχεδίου. Ως εκ τούτου, οι 
ενισχύσεις για την οικολογική καινοτοµία έχουν ως στόχο να επιταχύνουν τη διάδοση 
των οικολογικών καινοτοµιών στην αγορά.  

1.5.2. Ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά 
κοινοτικά πρότυπα 

40. Το παρόν πλαίσιο δεν επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων ως βοήθεια προς 
επιχειρήσεις για την τήρηση κοινοτικών προτύπων που ήδη ισχύουν διότι µια τέτοια 
ενίσχυση δεν θα βελτίωνε την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, στην 
περίπτωση των ΜΜΕ, οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να εξασφαλίσουν σηµαντικά 
ταχύτερη εφαρµογή νέων κοινοτικών προτύπων και κατ' αυτόν τον τρόπο να 
συµβάλουν στη µείωση της ρύπανσης µε ταχύτερο ρυθµό από ό,τι θα έχει συµβεί εάν 
δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κρατικές ενισχύσεις 
µπορούν να δηµιουργήσουν ατοµικά κίνητρα για τις ΜΜΕ για να αντισταθµίσουν τις 
επιπτώσεις των αρνητικών εξωτερικοτήτων που σχετίζονται µε τη ρύπανση. 

1.5.3. Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών 
προτύπων ή για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων στον τοµέα των 
µεταφορών 

41. Οι µεταφορές ευθύνονται για σηµαντικό µέρος των εκποµπών των αερίων του 
θερµοκηπίου (περίπου 30%), καθώς και για την τοπική ρύπανση που προκαλείται από 
σκόνη, σωµατίδια, ΝΟx και SOx. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να προωθηθούν τα 
καθαρά µέσα µεταφοράς, τόσο για την καταπολέµηση της αλλαγής του κλίµατος όσο 
και για τη µείωση της τοπικής ρύπανσης, ιδίως στις πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική η προώθηση της αγοράς καθαρών οχηµάτων µεταφοράς. 

 

1.5.4. Ενισχύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας 

42. Αυτές οι ενισχύσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ανεπάρκειας της αγοράς 
που οφείλεται σε αρνητικές εξωτερικότητες, δηµιουργώντας ατοµικά κίνητρα για την 
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας και τη 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του 
Κυότο, η ΕΕ ανέλαβε τη δέσµευση να µειώσει τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατά 
8% σε σχέση µε το επίπεδο του 1990 στην περίοδο 2008-2012. Σε κοινοτικό επίπεδο 
στόχος είναι να επιτευχθεί µείωση των αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 
20% µέχρι το 2020 σε σύγκριση µε το 19906,στόχο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007. Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
ενέκρινε επίσης έναν υψηλότερο κοινοτικό στόχο, συγκεκριµένα τη µείωση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 30% µέχρι το 2020 σε σύγκριση µε το 1990 ως 
συµβολή της ΕΕ σε µία συνολική, ολοκληρωµένη και αρκούντως φιλόδοξη συµφωνία 
για την περίοδο µετά το 2012. Επιπλέον, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να θέσουν ως 
συνολικό εθνικό ενδεικτικό στόχο τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% σε 

                                                 
6  COM(2007) 1 τελικό, 10.1.2007. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη . 
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διάστηµα εννέα ετών7 και να προσπαθήσουν να επιτύχουν τον εν λόγω στόχο. Οι 
κρατικές ενισχύσεις µπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές όταν οι επενδύσεις για 
εξοικονόµηση ενέργειας δεν είναι υποχρεωτικές σύµφωνα µε τα ισχύοντα κοινοτικά 
πρότυπα και όταν δεν είναι αποδοτικές, δηλαδή όταν το κόστος της εξοικονοµούµενης 
ενέργειας είναι υψηλότερο από το σχετικό οικονοµικό όφελος.  

1.5.5. Ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

43. Αυτές οι ενισχύσεις έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της ανεπάρκειας της αγοράς 
που σχετίζεται µε αρνητικές εξωτερικότητες παρέχοντας ατοµικά κίνητρα 
προκειµένου να αυξηθεί το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη συνολική 
παραγωγή ενέργειας. Η αυξηµένη χρήση ανανεώσιµων ενεργειών, όπως η αιολική, η 
ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η ενέργεια από βιοµάζα, αποτελεί µια από τις κοινοτικές 
προτεραιότητες στον τοµέα του περιβάλλοντος καθώς και στον οικονοµικό και τον 
ενεργειακό τοµέα. Αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων που συνδέονται µε τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. Σε 
κοινοτικό επίπεδο στόχος είναι η παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας να 
αντιπροσωπεύει το 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας µέχρι το 20208. Η 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων µπορεί να δικαιολογηθεί εάν το κόστος παραγωγής 
ανανεώσιµης ενέργειας είναι υψηλότερο από το κόστος παραγωγής που βασίζεται σε 
συµβατικές πηγές και εάν δεν υπάρχει υποχρεωτικό κοινοτικό πρότυπο όσον αφορά 
το µερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για τους παραγωγούς και τους 
καταναλωτές. Το υψηλό κόστος παραγωγής της ανανεώσιµης ενέργειας δεν επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να επιτύχουν ανταγωνιστικές τιµές στην αγορά και κατ' αυτόν τον 
τρόπο λειτουργεί ως φραγµός για την πρόσβαση της ανανεώσιµης ενέργειας στην 
αγορά. Ωστόσο, χάρη σε τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της ανανεώσιµης 
ενέργειας και στην εσωτερίκευση των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων (ως 
αποτέλεσµα, για παράδειγµα της οδηγίας IPPC9, της νοµοθεσίας για την ποιότητα του 
αέρα και του συστήµατος εµπορίας εκποµπών), η διαφορά κόστους έχει αρχίσει να 
παρουσιάζει πτωτική τάση κατά τα τελευταία χρόνια, περιορίζοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο την ανάγκη για ενισχύσεις. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην έκθεση προόδου 
για τα βιοκαύσιµα, η προώθηση των βιοκαυσίµων θα πρέπει είναι προς όφελος τόσο 
της ασφάλειας του εφοδιασµού όσο και της πολιτικής για την αντιµετώπιση των 
κλιµατικών αλλαγών µε βιώσιµο τρόπο10. Για το λόγο αυτό, οι κρατικές ενισχύσεις 
µπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο µέσο µόνο για χρήσεις ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στις οποίες δεν είναι προφανής η βιωσιµότητα και το περιβαλλοντικό 
όφελος.  

                                                 
7 Οδηγία 2006/32/ΕΚ της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 

ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 

8  COM (2007) 1 τελικό. 
9  Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1996 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και 

έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ.26). 

10 Στις 30 Απριλίου 2007 η Επιτροπή δροµολόγησε δηµόσια διαβούλευση για «θέµατα βιοκαυσίµων στη νέα 
νοµοθεσία για την προώθηση της ανανεώσιµης ενέργειας», προκειµένου να εξετασθούν θέµατα όπως η 
επίτευξη µεριδίου 10% των βιοκαυσίµων και η εξασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιµότητας. Η διαβούλευση 
έχει ως στόχο να βοηθήσει την Επιτροπή κατά την εκπόνηση προτάσεων για την ενσωµάτωση των στόχων 
αυτών στη νοµοθεσία. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσµατα της εν λόγω διαβούλευσης για τη 
σύνταξη του τελικού κειµένου του πλαισίου. 
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1.5.6. Ενισχύσεις για τη συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού 
(ΣΠΘΗ) και ενισχύσεις για την τηλεθέρµανση 

44. Οι ενισχύσεις αυτές αποκαθιστούν την ανεπάρκεια της αγοράς που σχετίζεται µε τις 
αρνητικές εξωτερικότητες δηµιουργώντας ατοµικά κίνητρα για την επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας. Η ΣΠΘΗ 
αποτελεί τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας. Αυτός ο τρόπος ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
συνεπάγεται µικρότερες απώλειες ενέργειας κατά την παραγωγή. Η κοινοτική 
στρατηγική, όπως καθορίζεται στη στρατηγική της Επιτροπής του 1997 για τη 
συµπαραγωγή, θέτει ως συνολικό ενδεικτικό στόχο το διπλασιασµό του µεριδίου της 
παραγωγής ηλεκτρισµού από συµπαραγωγή στο 18% µέχρι το 2010. Επιπλέον, η 
τηλεθέρµανση ενδέχεται να είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από την ατοµική 
θέρµανση και να συµβάλει στη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις 
πόλεις. Για το λόγο αυτό, εφόσον αποδειχθεί ότι η τηλεθέρµανση είναι λιγότερο 
ρυπογόνα και ενεργειακά αποδοτικότερη αλλά ακριβότερη από την ατοµική 
θέρµανση, επιτρέπεται η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων µε σκοπό την παροχή 
ατοµικών κινήτρων για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Ωστόσο, όπως και 
στην περίπτωση των ανανεώσιµων ενεργειών, η σταδιακή εσωτερίκευση των 
περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων στα έξοδα άλλων τεχνολογιών αναµένεται ότι θα 
µειώσει την ανάγκη ενισχύσεων µε τη σταδιακή σύγκλιση των εξόδων αυτών µε τα 
έξοδα της ΣΠΘΗ και της τηλεθέρµανσης. 

1.5.7. Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων11  

45. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν ως στόχο την παροχή ατοµικών κινήτρων για την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων που σχετίζονται µε τη διαχείριση αποβλήτων. Το έκτο 
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον προσδιορίζει την πρόληψη και τη 
διαχείριση αποβλήτων ως µια από τις τέσσερεις κορυφαίες προτεραιότητες12. Κύριος 
στόχος είναι να αποσυνδεθεί η δηµιουργία αποβλήτων από την οικονοµική 
δραστηριότητα, ώστε η κοινοτική ανάπτυξη να µην έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία 
όλο και περισσότερων αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να χορηγηθούν 
κρατικές ενισχύσεις τόσο τους παραγωγούς αποβλήτων όσο και σε επιχειρήσεις που 
διαχειρίζονται ή ανακυκλώνουν απόβλητα άλλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, πρέπει τα 
θετικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον να είναι εγγυηµένα, η ΑΡΠ δεν πρέπει να 
παρακάµπτεται και η κανονική λειτουργία των αγορών δευτερογενών υλικών να µην 
διαταράσσεται. 

1.5.8. Ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων βιοµηχανικών 
χώρων 

46. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν ως στόχο τη δηµιουργία ατοµικού κινήτρου προκειµένου 
να αντισταθµιστούν οι επιπτώσεις των αρνητικών εξωτερικοτήτων, όταν δεν είναι 
δυνατόν να εντοπιστεί ο ρυπαίνων προκειµένου να πληρώσει το κόστος για την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας που προκάλεσε. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων είναι δικαιολογηµένη εφόσον το κόστος της 

                                                 
11  Η διαχείριση αποβλήτων περιλαµβάνει την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.  

12  Απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 
για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον, ΕΕ L 242 της 10/9/2002. 
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αποκατάστασης είναι υψηλότερο από την αύξηση της αξίας του χώρου που θα 
προκύψει. 

1.5.9. Ενισχύσεις για την επανεγκατάσταση επιχειρήσεων 

47. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν ως στόχο τη δηµιουργία ατοµικών κινήτρων για τη µείωση 
των αρνητικών εξωτερικοτήτων επανεγκαθιστώντας επιχειρήσεις που προκαλούν 
σηµαντική ρύπανση σε περιοχές όπου η ρύπανση αυτή θα έχει λιγότερο καταστροφικό 
αποτέλεσµα, δηλαδή µειωµένο εξωτερικό κόστος. Σύµφωνα µε την αρχή της 
προληπτικής δράσης, στο παρόν πλαίσιο προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης 
ενίσχυσης για την επανεγκατάσταση επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου σύµφωνα µε την 
οδηγία (ΕΚ) αριθ. 96/82 του Συµβουλίου13 για την αντιµετώπιση των κινδύνων 
µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες (η «οδηγία SEVESO II»). 
Από ατυχήµατα που έχουν συµβεί φαίνεται ότι η θέση µιας επιχείρησης που 
καλύπτεται από την οδηγία SEVESO είναι πρωταρχικής σηµασίας όσον αφορά τόσον 
την πρόληψη ατυχηµάτων όσο και τον περιορισµό των συνεπειών των ατυχηµάτων 
στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
δικαιολογείται εάν η επανεγκατάσταση πραγµατοποιείται για περιβαλλοντικούς 
λόγους. Για να αποφευχθεί η έγκριση ενισχύσεων για επανεγκατάσταση για άλλους 
σκοπούς, απαιτείται σχετική απόφαση της αρµόδιας δηµόσιας αρχής. Οι επιλέξιµες 
δαπάνες πρέπει είναι µειωµένες προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα ενδεχόµενα 
πλεονεκτήµατα που θα αποκοµίσει η εταιρεία µέσω της επανεγκατάστασή της. 

1.5.10. Ενισχύσεις µε τη µορφή φορολογικών εκπτώσεων ή 
απαλλαγών  

48. Οι ενισχύσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε έµµεσο στόχο τις αρνητικές 
εξωτερικότητες διευκολύνοντας την επιβολή υψηλότερων εθνικών φόρων για το 
περιβάλλον. Οι φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές µπορούν να καταστήσουν 
δυνατή την επιβολή υψηλότερων φόρων για άλλες επιχειρήσεις έχοντας κατ' αυτόν 
τον τρόπο ως αποτέλεσµα µια γενική βελτίωση της εσωτερίκευσης του κόστους και 
του επιπέδου της περιβαλλοντικής προστασίας. Προκειµένου να περιοριστεί η 
νόθευση του ανταγωνισµού, ως αντιστάθµισµα οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρώσουν 
σηµαντικό ποσό φόρου ή να συνάψουν συµφωνίες για τη µείωση της ρύπανσης. 
Ωστόσο, για φόρους που είναι εναρµονισµένοι σε κοινοτικό επίπεδο, δεν θα 
απαιτούνται αντισταθµίσµατα εφόσον ο καταβαλλόµενος φόρος είναι τουλάχιστον 
ίσος µε το κοινοτικό ελάχιστο. 

1.5.11. Ενισχύσεις µε τη µορφή συστηµάτων εµπορεύσιµων αδειών  

49. Οι ενισχύσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε έµµεσο στόχο τις αρνητικές 
εξωτερικότητες επιτρέποντας την εισαγωγή µέσων που βασίζονται στην αγορά για την 
επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Εφόσον ο συνολικός αριθµός των αδειών που 
χορηγούνται κάτω της αγοραίας αξίας τους από το κράτος µέλος είναι χαµηλότερος 
από τις συνολικά αναµενόµενες ανάγκες των επιχειρήσεων, το συνολικό αποτέλεσµα 
στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος θα είναι θετικό. Στο ατοµικό επίπεδο 
κάθε επιχείρησης, εφόσον οι χορηγούµενες άδειες δεν καλύπτουν το σύνολο των 
αναµενόµενων αναγκών της επιχείρησης, η επιχείρηση πρέπει είτε να µειώσει τη 

                                                 
13  Οδηγία 96/82/EΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων 

µε επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 10 της 14.01.1997, σ.13), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2003/105/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2003. 
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ρύπανση που προκαλεί (και κατ' αυτόν τον τρόπο να συµβάλει στη βελτίωση του 
επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος) ή να αγοράσει συµπληρωµατικές άδειες 
στην αγορά (και κατ' αυτόν τον τρόπο να καταβάλει αντιστάθµισµα για τη ρύπανση 
που προκαλεί). Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στη νόθευση του ανταγωνισµού, 
δεν θα θεωρείται δικαιολογηµένη καµία υπέρ το δέον χορήγηση αδειών και πρέπει να 
προβλεφθούν διατάξεις ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο αθέµιτων φραγµών για 
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά. 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

2.1. Πεδίο εφαρµογής του πλαισίου 

50. Το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται στις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η εφαρµογή του θα είναι σύµφωνη µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές 
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, άλλες διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
νοµοθεσία που εκδίδεται σύµφωνα µε τις εν λόγω συνθήκες.  

51. Το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται στις ενισχύσεις14 για τη στήριξη της προστασίας του 
περιβάλλοντος σε όλους τους τοµείς που διέπονται από τη συνθήκη ΕΚ. Το πλαίσιο 
εφαρµόζεται επίσης στους τοµείς που υπόκεινται σε ειδικούς κοινοτικούς κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις (µεταποίηση χάλυβα, ναυπηγικές εργασίες, αυτοκίνητα 
οχήµατα, συνθετικές ίνες, µεταφορές, άνθρακας, γεωργία και αλιεία) εκτός εάν οι 
ειδικοί αυτοί κανόνες ορίζουν διαφορετικά.  

52. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή µηχανηµάτων ή µέσων µεταφοράς που µπορούν να 
λειτουργήσουν µε λιγότερους φυσικούς πόρους και οι δράσεις που αναλαµβάνονται 
εντός εργοστασίων και µονάδων παραγωγής µε σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγιεινής δεν καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο.  

53. Για τη γεωργία και την αλιεία, το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται στις ενισχύσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος υπέρ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων. Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη 
µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας, εφόσον η ενίσχυση αφορά δαπάνες 
επιλέξιµες βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας15, το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό ενίσχυσης είναι το 
ανώτατο είτε της ενίσχυσης που προβλέπεται στο παρόν πλαίσιο είτε του ποσοστού 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισµό. Στον τοµέα της γεωργικής 
πρωτογενούς παραγωγής, το παρόν πλαίσιο ισχύει µόνο για τα µέτρα που δεν 
καλύπτονται ήδη από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της αλιείας 2007-2013, ενώ στον τοµέα της 
πρωτογενούς παραγωγής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ισχύει µόνον ελλείψει 
ειδικών διατάξεων για τις ενισχύσεις υπέρ του περιβάλλοντος. 

54. Η χρηµατοδότηση µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται µε 
την υποδοµή στον τοµέα των εναέριων, οδικών, σιδηροδροµικών, εσωτερικών 
πλωτών και ναυτιλιακών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένου κάθε σχεδίου κοινού 

                                                 
14  Ο σκοπός του παρόντος πλαισίου δεν είναι να θέσει υπό συζήτηση την έννοια των κρατικών ενισχύσεων 

που απορρέει από το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου και του 
Πρωτοδικείου. 

15  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ.10. 
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ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στους κοινοτικούς προσανατολισµούς για την ανάπτυξη 
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ), δεν καλύπτεται 
από το παρόν πλαίσιο. 

55. Οι κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία στον τοµέα 
του περιβάλλοντος εµπίπτουν στις διατάξεις του κοινοτικού πλαισίου σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία16. Ωστόσο, το 
στάδιο της διάδοσης της οικολογικής καινοτοµίας στην αγορά (απόκτηση 
περιουσιακού στοιχείου οικολογικής καινοτοµίας) καλύπτεται από το παρόν πλαίσιο.  

56. Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δεν απαιτούν 
ξεχωριστούς κανόνες, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή θα εξετάζει τις ενισχύσεις 
αυτές σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης 
Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ 
στις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση17. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρέπεται η 
χορήγηση ενισχύσεων προς ΜΜΕ για υπηρεσίες παροχής συνδροµής και συµβουλών 
στον τοµέα του περιβάλλοντος βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της 12ης 
Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ 
στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις18. 

57. Tο παρόν πλαίσιο δεν ισχύει όσον αφορά το λανθάνον κόστος, όπως ορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τη µέθοδο ανάλυσης των κρατικών 
ενισχύσεων που σχετίζονται µε το λανθάνον κόστος 19. 

58. Ορισµένα από τα µέσα στήριξης µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε ορυκτά καύσιµα ή 
άλλων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µε εξοπλισµό για τη δέσµευση, τη µεταφορά 
και την αποθήκευση άνθρακα ή µεµονωµένα στοιχεία της αλυσίδας CCS (δέσµευση, 
µεταφορά και αποθήκευση CO2) που προβλέπονται από τα κράτη µέλη ενδέχεται να 
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, αλλά δεδοµένης της έλλειψης σχετικής πείρας, θα 
ήταν πρώιµο να καθοριστούν κατευθυντήριες γραµµές για τη χορήγηση ανάλογων 
ενισχύσεων. Λαµβάνοντας υπόψη αφενός τη στρατηγική σηµασία της εν λόγω 
τεχνολογίας για την ΕΕ από άποψη ενεργειακής ασφάλειας, µείωσης των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου και επίτευξης του µακροπρόθεσµου στόχου για περιορισµό της 
αλλαγής κλίµατος σε 2°C άνω των επιπέδων που υπήρχαν πριν τη βιοµηχανική 
επανάσταση, και αφετέρου τη δηλωµένη πρόθεσή της να στηρίξει την κατασκευή 
µονάδων επίδειξης βιοµηχανικής κλίµακας έως το 2015, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω 
µονάδες θα είναι ασφαλείς για το περιβάλλον, τα σχέδια στον τοµέα αυτό µπορούν να 
αξιολογηθούν βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, ή να 
θεωρηθούν επιλέξιµα ως σηµαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος βάσει 
των όρων που παρατίθενται στην παράγραφο 135. 

 

                                                 
16  ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1. 
17  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20. Ο νέος κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί ο νέος κανονισµός 

απαλλαγής κατά κατηγορίες που καλύπτει την επαγγελµατική εκπαίδευση.  
18  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33. Ο νέος κανονισµός θα τεθεί σε εφαρµογή όταν εγκριθεί ο νέος κανονισµός 

απαλλαγής κατά κατηγορίες που καλύπτει τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ.  
19  Εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 26.7.2001 και κοινοποιήθηκε στα κράτη µέλη µε την επιστολή SG(2001) 

D/290869 της 6.8.2001. 
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2.2. Ορισµοί 

59. Για το σκοπό του παρόντος πλαισίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  

α) Ως «προστασία του περιβάλλοντος» νοείται κάθε ενέργεια που αποσκοπεί 
στην αποκατάσταση ή στην πρόληψη ζηµιών στο φυσικό περιβάλλον ή στους 
φυσικούς πόρους από δραστηριότητες του ίδιου του δικαιούχου, στη µείωση 
του κινδύνου τέτοιων ζηµιών ή στην αποτελεσµατικότερη χρήση των φυσικών 
πόρων, περιλαµβανοµένων µέτρων για την εξοικονόµηση ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας20.  

β) Ως «µέτρα για την εξοικονόµηση ενέργειας» νοούνται οι ενέργειες που 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να µειώσουν την ποσότητα της ενέργειας που 
χρησιµοποιούν στον κύκλο παραγωγής τους, µε εξαίρεση αφενός το 
σχεδιασµό και την κατασκευή µηχανηµάτων ή µεταφορικών µέσων που 
απαιτούν λιγότερους φυσικούς πόρους για τη λειτουργία τους και αφετέρου τις 
ενέργειες που εφαρµόζονται εντός εργοστασίων ή µονάδων παραγωγής για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής. 

γ) Ως «κοινοτικό πρότυπο» νοείται: 
(i) ένα υποχρεωτικό κοινοτικό πρότυπο που καθορίζει τα επίπεδα που πρέπει 

να επιτευχθούν όσον αφορά το περιβάλλον, και  
(ii) η υποχρέωση βάσει της οδηγίας αριθ. 96/61/EΚ του Συµβουλίου, της 24ης 

Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης21 για τη χρησιµοποίηση του καλύτερου διαθέσιµου 
τεχνικού µέσου που δεν συνεπάγεται υπερβολικές δαπάνες. 

δ) Ως «οικολογική καινοτοµία» νοείται κάθε καινοτόµος δραστηριότητα που 
έχει ως αποτέλεσµα ή στόχο τη σηµαντική βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η οικολογική καινοτοµία συµπεριλαµβάνει νέες διαδικασίες 
παραγωγής, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, νέες µεθόδους διαχείρισης και 
άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, των οποίων η χρήση ή εφαρµογή 
ενδέχεται να αποτρέψει ή να µειώσει σηµαντικά τους κινδύνους για το 
περιβάλλον, τη ρύπανση και άλλες αρνητικές επιπτώσεις της χρησιµοποίησης 
πόρων, καθ' όλη τη διάρκεια των σχετικών δραστηριοτήτων. 

Σύµφωνα µε την κοινοτική προσέγγιση στον τοµέα της καινοτοµίας22, 
ελάσσονες αλλαγές ή βελτιώσεις, αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ή της 
ικανότητας παροχής υπηρεσιών µέσω της προσθήκης βιοµηχανικών ή 
λογισµικών συστηµάτων που είναι παρόµοια µε αυτά που χρησιµοποιούνται 
ήδη, η παύση χρησιµοποίησης µιας διαδικασίας, η απλή επανατοποθέτηση ή 
επέκταση κεφαλαίων, οι αλλαγές που απορρέουν από αλλαγές στις τιµές των 
συντελεστών, η προσαρµογή στις ανάγκες του χρήστη, οι τακτικές εποχικές 
και άλλες κυκλικές αλλαγές, η εµπορία νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων 
προϊόντων δεν θεωρούνται καινοτοµίες. 

                                                 
20 Βλ. ιδίως το Έκτο Πρόγραµµα για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002-2012. 

21  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. 

22 Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτοµία. ΕΕ C 
323 της 30.12.2006, σ. 1 
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ε) Ως «ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» νοούνται οι ανανεώσιµες, µη ορυκτές 
πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, κυµατική, παλιρροιακή, 
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις δυναµικού κάτω των 10 MW, βιοµάζα, αέρια 
εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής ταφής ή από εγκαταστάσεις γεωλογικού 
καθαρισµού και βιοαέρια).  

στ) Ως «βιοµάζα» νοείται το βιοαποικοδοµήσιµο τµήµα των προϊόντων 
αποβλήτων και καταλοίπων από τη γεωργία (που περιέχουν φυτικές και ζωικές 
ουσίες), τη δασοκοµία και τις συναφείς βιοµηχανίες, καθώς και το 
βιοαποικοδοµήσιµο τµήµα των βιοµηχανικών και αστικών αποβλήτων και 
καταλοίπων. 

ζ) Ως «παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» νοείται η 
ενέργεια που παράγεται από εργοστάσια που χρησιµοποιούν µόνο 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και το ποσοστό, ως προς τη θερµογόνο 
ισχύ, της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε 
υβριδικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούν και συµβατικές πηγές 
ενέργειας. Περιλαµβάνεται επίσης ο ανανεώσιµος ηλεκτρισµός που 
χρησιµοποιείται για τα συστήµατα αποθήκευσης, εξαιρουµένου του 
ηλεκτρισµού που παράγεται ως αποτέλεσµα των συστηµάτων αποθήκευσης. 

η) Ως «συµπαραγωγή» νοείται η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και 
ηλεκτρικής ή/και µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µίας µόνο διαδικασίας23; 

θ) Ως «συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης» νοείται η συµπαραγωγή που 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/8/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προώθηση της 
συµπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιµη θερµότητα στην 
εσωτερική αγορά ενέργειας24 και πληροί τις εναρµονισµένες τιµές αναφοράς 
απόδοσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας. 

ι) Ως «ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης» νοούνται οι 
εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης που ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις τιµές 
αναφοράς για την παραγωγή θερµότητας τις οποίες καθόρισε η Επιτροπή 
βάσει της οδηγίας 2004/8/EΚ. 

ια) Ως «περιβαλλοντικός φόρος» νοείται ο φόρος του οποίου η ειδική 
φορολογητέα βάση έχει σαφώς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
στόχος του οποίου είναι η φορολόγηση ορισµένων δραστηριοτήτων, αγαθών ή 
υπηρεσιών ώστε να µπορεί να περιληφθεί το σχετικό περιβαλλοντικό κόστος 
στην τιµή τους και/ή οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να προσανατολιστούν 
σε δραστηριότητες που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. 

ιβ) Ως «κοινοτικό ελάχιστο φορολογικό επίπεδο» νοείται το ελάχιστο επίπεδο 
φορολόγησης που προβλέπεται στην κοινοτική νοµοθεσία.  
Για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, το κοινοτικό 
ελάχιστο φορολογικό επίπεδο θα είναι το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που 
προβλέπεται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας αριθ. 2003/96 του Συµβουλίου 
σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των 
ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας25 

                                                 
23  Οδηγία 2004/8/EΚ. ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ.50. 
24  ΕΕ L 52, της 21.2.2004, σ.50. 
25  ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 22

ιγ) Ως «µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, (εφεξής: «ΜΜΕ»), «µικρές 
επιχειρήσεις» και «µεσαίες επιχειρήσεις» (ή «επιχειρήσεις») νοούνται οι 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του κανονισµού ΕΚ αριθ. 70/2001 της 
Επιτροπής26 ή οποιουδήποτε άλλου κανονισµού που αντικαθιστά τον εν λόγω 
κανονισµό. 

ιδ) Ως «µεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στον 
ορισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 

ιε) Ως «ενίσχυση» νοείται κάθε µέτρο που ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια 
που θεσπίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 

ιστ) Ως «ένταση ενίσχυσης» νοείται το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης 
εκφραζόµενο ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών. Όλα τα στοιχεία 
υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Όπου η 
ενίσχυση καταβάλλεται µε µορφή άλλη εκτός της επιχορήγησης, το ποσό της 
ενίσχυσης είναι το ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται σε δόσεις θα υπολογίζονται µε την αξία τους κατά τη χρονική 
στιγµή της χορήγησης. Το επιτόκιο που θα χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό 
και για τον υπολογισµό του ποσού της ενίσχυσης στα χαµηλότοκα δάνεια θα 
είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τη στιγµή της χορήγησης. Η 
ένταση της ενίσχυσης υπολογίζεται ανά δικαιούχο. 

ιζ) Ως «εσωτερίκευση των δαπανών» νοείται η αρχή βάσει της οποίας οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στις δαπάνες παραγωγής τους το 
σύνολο των δαπανών που συνδέονται µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

ιη) Ως «αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»» νοείται η αρχή σύµφωνα µε την οποία οι 
δαπάνες για την καταπολέµηση της ρύπανσης πρέπει να καταλογίζονται στον 
ρυπαίνοντα που την προκαλεί, εκτός εάν ο υπεύθυνος για τη ρύπανση δεν είναι 
δυνατό να εντοπιστεί ή να καταστεί υπόλογος βάσει της κοινοτικής ή της 
εθνικής νοµοθεσίας ή να επιβαρυνθεί µε τις δαπάνες επανόρθωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό ως ρύπανση θεωρείται η ζηµία που προκαλεί ο ρυπαίνων 
υποβαθµίζοντας άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον ή δηµιουργώντας συνθήκες 
που καταλήγουν στην υποβάθµιση27 του φυσικού περιβάλλοντος ή των 
φυσικών πόρων. 

ιθ) Ως «ρυπαίνων» νοείται εκείνος που υποβαθµίζει άµεσα ή έµµεσα το 
περιβάλλον ή δηµιουργεί συνθήκες που προκαλούν την υποβάθµισή του28. 

κ) Ως «µολυσµένος χώρος» νοείται ο χώρος στον οποίο έχει διαπιστωθεί η 
παρουσία, λόγω ανθρώπινης παρέµβασης, επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο που 
θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον 
λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα και εγκεκριµένη µελλοντική χρήση του 
γηπέδου.  

 

                                                 
26  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33· ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22. 

27 Σύσταση του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1975 περί καταλογισµού του κόστους και παρέµβαση των 
δηµόσιων αρχών στον τοµέα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 1). 

28  Σύσταση του Συµβουλίου της 3ης Μαρτίου 1975 περί καταλογισµού του κόστους και παρέµβαση των 
δηµόσιων αρχών στον τοµέα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 1). 
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3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 87 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ 
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ 

3.1. Συµβατότητα των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
συνθήκης ΕΚ 

60. Οι κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ότι 
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον, βάσει του προαναφερθέντος κριτηρίου της 
εξισορρόπησης, έχουν ως συνέπεια την αύξηση των δραστηριοτήτων προστασίας του 
περιβάλλοντος χωρίς να επηρεάζονται αρνητικά οι συνθήκες του εµπορίου σε βαθµό 
που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, η διάρκεια των 
καθεστώτων ενίσχυσης θα πρέπει να υπόκειται σε λογικούς χρονικούς περιορισµούς. 
Η Επιτροπή θα αντιµετωπίζει ευνοϊκά κοινοποιήσεις µέτρων ενίσχυσης που 
στηρίζονται σε αυστηρές αξιολογήσεις παρόµοιων προηγούµενων µέτρων που 
αποδεικνύουν ότι οι ενισχύσεις αυτές αποτέλεσαν κίνητρα. Τα ακόλουθα µέτρα 
µπορούν να θεωρηθούν συµβιβάσιµα βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
ΕΚ.  

 
3.1.1. Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την 

προστασία του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων  

61. Οι επενδυτικές ενισχύσεις για τη βελτίωση κοινοτικών προτύπων ή για την προστασία 
του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων θεωρούνται συµβιβάσιµες µε την 
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης 
ΕΚ εφόσον πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο παρόν τµήµα.  

62. Η ενισχυόµενη επένδυση πρέπει να πληροί έναν από τους ακόλουθους δύο όρους:  

α) η επένδυση επιτρέπει στο δικαιούχο να µειώσει τη ρύπανση που προκαλείται 
από δραστηριότητές του βελτιώνοντας τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, 
ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποχρεωτικών εθνικών προτύπων τα οποία είναι 
αυστηρότερα του κοινοτικού προτύπου, ή  

β) η επένδυση επιτρέπει στο δικαιούχο να µειώσει τη ρύπανση που προκαλείται 
από τις δραστηριότητές του ελλείψει κοινοτικών προτύπων. 

63. ∆εν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων όταν χάρη στις βελτιώσεις οι εταιρείες 
εναρµονίζονται µε κοινοτικά πρότυπα που έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµη 
τεθεί σε ισχύ29. 

64. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος τµήµατος, επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης 
για επένδυση που έχει ως αποτέλεσµα µείωση των εκποµπών CO2 κατά την παραγωγή 
ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σύγκριση µε τα µέσα επίπεδα εκποµπής 
(δηλαδή εκποµπές ανά µονάδα παραγόµενης ισχύος) που έχουν σηµειωθεί από τους 
σταθµούς παραγωγής ενέργειας οι οποίοι χρησιµοποιούν το ίδιο καύσιµο.  

Ένταση ενίσχυσης 
                                                 
29  Ωστόσο, για ΜΜΕ είναι δυνατή η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης υπό τους όρους που αναπτύσσονται στο 

σηµείο 3.1.3. 
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65. Η ένταση ενίσχυσης, υπολογιζόµενη βάσει των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30% (ακαθάριστο) του επιλέξιµου επενδυτικού κόστους όπως 
αναφέρεται στα σηµεία 68 έως 72.  

66. Όταν η επένδυση αφορά την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου οικολογικής 
καινοτοµίας, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10 ποσοστιαίες 
µονάδες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) Το περιουσιακό στοιχείο οικολογικής καινοτοµίας είναι νέο ή σηµαντικά 
βελτιωµένο σε σύγκριση µε την πλέον προηγµένη τεχνολογία του σχετικού 
τοµέα στην Κοινότητα. Το κράτος µέλος µπορεί, για παράδειγµα, να αποδείξει 
τον καινοτόµο χαρακτήρα του µε ακριβή περιγραφή της καινοτοµίας σε 
σύγκριση µε τις πλέον τεχνολογικά προηγµένες διαδικασίες ή οργανωτικές 
τεχνικές που χρησιµοποιούνται από άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο τοµέα.  

β) Το αναµενόµενο περιβαλλοντικό όφελος πρέπει να είναι σηµαντικά 
υψηλότερο από τη βελτίωση που θα προέκυπτε από τη γενική εξέλιξη της 
πλέον προηγµένης τεχνολογίας σε ανάλογες δραστηριότητες30. 

γ) Ο καινοτόµος χαρακτήρας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται 
σαφή βαθµό κινδύνου, από τεχνολογική ή οικονοµική άποψη, που είναι 
υψηλότερος από τον κίνδυνο που γενικά συνδέεται µε ανάλογα µη καινοτόµα 
περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποδεικνύουν την ύπαρξη 
αυτού του κινδύνου επικαλούµενα για παράδειγµα: το κόστος του σχεδίου σε 
σχέση µε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, το χρόνο που απαιτείται για την 
ανάπτυξη του νέου σχεδίου, τα αναµενόµενα κέρδη από την οικολογική 
καινοτοµία σε σύγκριση µε το κόστος του σχεδίου/ πιθανότητα αποτυχίας.  

67. Όταν η επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για τη βελτίωση των κοινοτικών 
προτύπων ή ελλείψει ανάλογων κοινοτικών προτύπων προορίζεται για ΜΜΕ, η 
ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες για µεσαίες 
και κατά 20 ποσοστιαίες µονάδες για µικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στον 
πίνακα: 

 

 

 

                                                 
30  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του σηµείου 66.β), εάν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποσοτικές παράµετροι 

για τη σύγκριση δραστηριοτήτων οικολογικά καινοτόµων µε τις συνήθεις, µη καινοτόµες δραστηριότητες, 
«σηµαντικά υψηλότερο» σηµαίνει ότι η οριακή βελτίωση που αναµένεται από οικολογικά καινοτόµες 
δραστηριότητες, από άποψη µειωµένου περιβαλλοντικού κινδύνου ή µειωµένης ρύπανσης ή βελτιωµένης 
απόδοσης όσον αφορά τη χρήση ενέργειας ή των πόρων, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από την 
οριακή βελτίωση που αναµένεται από τη γενική εξέλιξη ανάλογων µη καινοτόµων δραστηριοτήτων. 

Όταν η προτεινόµενη προσέγγιση δεν είναι η κατάλληλη για µια δεδοµένη περίπτωση, ή εάν δεν είναι 
δυνατή µια ποσοτική σύγκριση, ο φάκελος αίτησης για κρατική ενίσχυση θα πρέπει να περιλαµβάνει 
λεπτοµερή περιγραφή της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση του εν λόγω κριτηρίου ώστε να 
εξασφαλίζεται πρότυπο ανάλογο µε αυτό της προτεινόµενης µεθόδου. 
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Ένταση ενίσχυσης για 
ενισχύσεις που βελτιώνουν 
τα κοινοτικά πρότυπα ή 
την προστασία του 

περιβάλλοντος ελλείψει 
κοινοτικών προτύπων 

Ένταση ενίσχυσης για 
ενισχύσεις που βελτιώνουν τα 
κοινοτικά πρότυπα ή την 

προστασία του περιβάλλοντος 
ελλείψει κοινοτικών προτύπων

στον τοµέα της οικολογικής 
καινοτοµίας 

Μικρές 
επιχειρήσεις 50% 60% 

Mεσαίες 
επιχειρήσεις 40% 50% 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 30% 40% 

 

Eπιλέξιµες δαπάνες 

68. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
που απαιτούνται για να επιτευχθεί επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος υψηλότερο 
από αυτό που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.  

69. Προσδιορισµός του µέρους της επένδυσης που σχετίζεται άµεσα µε την προστασία 
του περιβάλλοντος: 

α) Όταν το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος µπορεί να 
προσδιοριστεί εύκολα στο συνολικό επενδυτικό κόστος, αυτό ακριβώς το 
κόστος που σχετίζεται µε την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά τις 
επιλέξιµες δαπάνες. 

β) Όταν το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος δεν µπορεί 
να προσδιοριστεί εύκολα στο συνολικό επενδυτικό κόστος, το κόστος τεχνικά 
ανάλογης επένδυσης που παρέχει χαµηλότερο βαθµό προστασίας του 
περιβάλλοντος (αντίστοιχο µε τα υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα, εφόσον 
αυτά υπάρχουν) και θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς ενίσχυση πρέπει 
να αφαιρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες. Ως τεχνικά ανάλογη επένδυση 
νοείται µια επένδυση µε ίδια παραγωγική ικανότητα και όλα τα άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Όταν η επένδυση αυξάνει την παραγωγική ικανότητα, οι 
επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν µόνο δαπάνες που αντιστοιχούν στην 
αρχική ικανότητα και πρέπει να υπολογίζονται χωρίς τα οφέλη που θα 
προκύψουν από οποιαδήποτε αύξηση της ικανότητας. 

70. Προσδιορισµός δαπανών για την επίτευξη επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος 
υψηλότερου από τα κοινοτικά πρότυπα: 

α) Όταν η επιχείρηση προσαρµόζεται σε εθνικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί 
ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι επιλέξιµες δαπάνες συνίστανται στις 
πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί το 
επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούν τα εθνικά πρότυπα.  

β) Όταν η επιχείρηση προσαρµόζεται σε ή υπερβαίνει εθνικά πρότυπα τα 
οποία είναι αυστηρότερα από τα κοινοτικά ή αναλαµβάνει οικειοθελώς να 
βελτιώσει τα κοινοτικά πρότυπα, οι επιλέξιµες δαπάνες συνίστανται στις 
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πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου αυτού που απαιτούν τα 
κοινοτικά πρότυπα. Το κόστος των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για να 
επιτευχθεί το επίπεδο προστασίας βάσει των κοινοτικών προτύπων δεν είναι 
επιλέξιµο. 

γ) Όταν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι επιλέξιµες δαπάνες συνίστανται στις 
επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλότερου 
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας από αυτό που η συγκεκριµένη 
επιχείρηση ή επιχειρήσεις θα είχαν επιτύχει ελλείψει άλλης περιβαλλοντικής 
ενίσχυσης. 

71.  Προσδιορισµός λειτουργικών οφελών/δαπανών: Για τον υπολογισµό των 
επιλέξιµων δαπανών δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι 
δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
και οι οποίες προέκυψαν κατά τα πρώτα πέντε χρόνια εφαρµογής της συγκεκριµένης 
επένδυσης31. 

Ως λειτουργικά οφέλη νοούνται ιδίως τα οφέλη που προκύπτουν από 
οιαδήποτε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας (αύξηση του καθαρού 
εισοδήµατος, µείωση του κόστους παραγωγής χάρη σε οικονοµίες 
κλίµακας), εξοικονόµηση κόστους ή πρόσθετη επικουρική παραγωγή. 
Ως λειτουργικές δαπάνες νοούνται ιδίως οι πρόσθετες δαπάνες 
παραγωγής. 

72. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες µπορεί να λάβουν τη µορφή επένδυσης σε υλικά 
και/ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Οι εν λόγω δαπάνες µπορεί επίσης να λάβουν τη 
µορφή µεταφοράς τεχνολογίας µέσω της απόκτησης άυλων στοιχείων ενεργητικού. 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού είναι οι επενδύσεις σε γήπεδα οι οποίες είναι 
απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, επενδύσεις σε κτίρια, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που προορίζονται για τον περιορισµό ή την εξάλειψη της 
ρύπανσης και των οχλήσεων, και επενδύσεις για την προσαρµογή των µεθόδων παραγωγής 
προκειµένου να προστατευθεί το περιβάλλον. 

Οι δαπάνες που συνδέονται µε τη µεταφορά τεχνολογίας µε τη µορφή απόκτησης αδειών 
εκµετάλλευσης ή κατοχυρωµένων και µη κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
τεχνικών γνώσεων µπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη όταν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

α) πρέπει να θεωρούνται ως αποσβέσιµα στοιχεία ενεργητικού· 

β) πρέπει να έχουν αγοραστεί µε τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις 
οποίες ο αποκτών δεν έχει καµία εξουσία άµεσου ή έµµεσου ελέγχου· 

γ) πρέπει να περιλαµβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και να 
παραµένουν στην επιχείρηση του αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και αν 
χρησιµοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη. Ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν το 
άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά πεπαλαιωµένο. Σε περίπτωση 
µεταπώλησης κατά τη διάρκεια των εν λόγω πέντε ετών, το προϊόν της 
πώλησης πρέπει να αφαιρεθεί από τις επιλέξιµες δαπάνες και το σύνολο ή 
µέρος της ενίσχυσης πρέπει να επιστραφεί. 

                                                 
31  Εάν οι επενδύσεις αφορούν αποκλειστικά την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς άλλα οικονοµικά οφέλη, 

δεν εφαρµόζεται πρόσθετη µείωση για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών.  
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3.1.2. Ειδικοί κανόνες για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που βελτιώνουν τα κοινοτικά 

πρότυπα ή την προστασία του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων στον 
τοµέα των µεταφορών 

73. Οι γενικοί κανόνες που παρατίθενται στο προηγούµενο τµήµα, συµπεριλαµβανοµένων 
των εντάσεων ενίσχυσης και των επιλέξιµων δαπανών, ισχύουν για τις ενισχύσεις για 
επιχειρήσεις που βελτιώνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή την προστασία του 
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων στον τοµέα των µεταφορών. 
Επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για την αγορά νέων οχηµάτων για οδικές, 
σιδηροδροµικές, εσωτερικές πλωτές και ναυτιλιακές µεταφορές που ανταποκρίνονται 
σε εκδοθέντα κοινοτικά πρότυπα πριν αυτά τεθούν σε ισχύ. Η εξαίρεση αυτή 
δικαιολογείται διότι τα νέα κοινοτικά πρότυπα, όταν καταστούν υποχρεωτικά, δεν 
ισχύουν αναδροµικά για ήδη αγορασθέντα οχήµατα. 

Επιλέξιµες δαπάνες σε περιπτώσεις µεταγενέστερου εξοπλισµού µε στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος στον τοµέα των µεταφορών είναι το σύνολο των 
σχετικών καθαρών δαπανών εφόσον τα υπάρχοντα µεταφορικά µέσα δεν υπόκεινται 
σε κοινοτικές προδιαγραφές. 

 
 
3.1.3. Ενισχύσεις για πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα για ΜΜΕ 

 
74. Οι ενισχύσεις για τις ΜΜΕ µε σκοπό την προσαρµογή τους σε νέα κοινοτικά πρότυπα 

για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία δεν έχουν ακόµη τεθεί 
σε ισχύ θα θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ εάν τα κοινοτικά πρότυπα 
έχουν εκδοθεί, υπό τον όρο ότι η επένδυση πραγµατοποιείται και οριστικοποιείται 
τουλάχιστον ένα έτος πριν την υποχρεωτική προθεσµία µεταφοράς. 

 
Ένταση της ενίσχυσης 
 

75. Οι ανώτατες εντάσεις της ενίσχυσης είναι 25% για τις µικρές επιχειρήσεις και 20% 
για τις µεσαίες εφόσον η εφαρµογή και η οριστικοποίηση προηγούνται άνω των τριών 
ετών της υποχρεωτικής ηµεροµηνίας µεταφοράς, και 20% για τις µικρές επιχειρήσεις 
και 15% για τις µεσαίες εφόσον η εφαρµογή και η οριστικοποίηση προηγούνται 
µεταξύ ενός έτους και τριών ετών της υποχρεωτικής ηµεροµηνίας µεταφοράς. 

Ένταση της ενίσχυσης για πρόωρη προσαρµογή σε 
µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα για ΜΜΕ όταν η εφαρµογή 

και η οριστικοποίηση προηγούνται 
 

Άνω των 3 ετών της 
υποχρεωτικής ηµεροµηνίας 

µεταφοράς  

Μεταξύ ενός έτους και 3 
ετών της υποχρεωτικής 
ηµεροµηνίας µεταφοράς 

Μικρές 
επιχειρήσεις 25% 20% 

Mεσαίες 20% 15% 
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επιχειρήσεις 

 

Eπιλέξιµες δαπάνες 

76. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος 
που απαιτεί το κοινοτικό πρότυπο. Ο υπολογισµός των πρόσθετων δαπανών πρέπει να 
ακολουθεί τα σηµεία 69 και 71 του παρόντος πλαισίου.  

77. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες µπορεί να λάβουν τη µορφή επενδύσεων σε υλικά 
και/ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως αναφέρεται στο σηµείο 72 του παρόντος 
πλαισίου.  

 

3.1.4. Ενισχύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας 

78. Οι επενδύσεις και/ή λειτουργικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 
εξοικονοµήσουν ενέργεια θα θεωρούνται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά 
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

3.1.4.1. Επενδυτικές ενισχύσεις 

Ένταση της ενίσχυσης 

79. Η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων 
επενδυτικών δαπανών.  

80. Σε περίπτωση κατά την οποία η επενδυτική ενίσχυση για εξοικονόµηση ενέργειας 
προορίζεται για ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10% για τις 
µεσαίες και κατά 20% για τις µικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στον πίνακα: 

 

 

 Ένταση της ενίσχυσης για εξοικονόµηση 
ενέργειας 

Μικρές επιχειρήσεις 70% 

Mεσαίες επιχειρήσεις 60% 

Μεγάλες επιχειρήσεις 50% 

 

Eπιλέξιµες δαπάνες 
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81. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
που είναι απαραίτητες για την εξοικονόµηση ενέργειας πέραν του επιπέδου που 
απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.  

Κατά τον υπολογισµό των πρόσθετων δαπανών πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι 
κανόνες:  

α) Ο προσδιορισµός του µέρους της επένδυσης που σχετίζεται άµεσα µε την 
εξοικονόµηση ενέργειας πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους 
κανόνες που αναφέρονται στο σηµείο 69 του παρόντος πλαισίου.  

β) Ο προσδιορισµός ενός επιπέδου εξοικονόµησης ενέργειας υψηλότερου από τα 
κοινοτικά πρότυπα πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κανόνες που 
αναφέρονται στο σηµείο 70 του παρόντος πλαισίου. 

γ) Ο προσδιορισµός των λειτουργικών οφελών/δαπανών: Για τον υπολογισµό 
των επιλέξιµων δαπανών δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα λειτουργικά 
οφέλη και οι δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την 
εξοικονόµηση ενέργειας και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της 
συγκεκριµένης επένδυσης32: 

i.  ως λειτουργικά οφέλη νοούνται ιδίως τα οφέλη που προκύπτουν από 
µειώσεις του κόστους (λόγω της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
και άλλων µειώσεων), λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγούνται για 
τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, κάθε αύξηση της παραγωγικής 
ικανότητας (αύξηση του καθαρού εισοδήµατος, µείωση του κόστους 
παραγωγής χάρη σε οικονοµίες κλίµακας) ή πρόσθετη επικουρική 
παραγωγή 

ii.  ως λειτουργικές δαπάνες νοούνται ιδίως οι πρόσθετες δαπάνες 
παραγωγής. 

82. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες µπορεί να λάβουν τη µορφή επένδυσης σε υλικά 
και/ή άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως αναφέρεται στο σηµείο 72 του παρόντος 
πλαισίου. 

3.1.4.2. Ενισχύσεις λειτουργίας  

83. Οι ενισχύσεις λειτουργίας για την εξοικονόµηση ενέργειας θα χορηγούνται µόνον 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

α) Η ενίσχυση περιορίζεται στην αντιστάθµιση του καθαρού πρόσθετου κόστους 
παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από την 
εξοικονόµηση ενέργειας, σε σύγκριση µε τις αγοραίες τιµές των σχετικών 
προϊόντων και υπηρεσιών33. 

β) Η ενίσχυση έχει περιορισµένη διάρκεια πέντε ετών. 

84. Σε περίπτωση που η ενίσχυση µειώνεται σταδιακά, η έντασή της δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 100% των πρόσθετων δαπανών κατά το πρώτο έτος αλλά πρέπει να 

                                                 
32  Εάν οι επενδύσεις αφορούν αποκλειστικά την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς άλλα οικονοµικά οφέλη, 

δεν εφαρµόζεται πρόσθετη µείωση για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών. 

33  Στο κόστος παραγωγής δεν υπολογίζεται καµία ενίσχυση αλλά περιλαµβάνεται ένα κανονικό επίπεδο 
κέρδους. 
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µειώνεται γραµµικά ώστε να εκµηδενιστεί µέχρι το τέλος του πέµπτου έτους. Σε 
περίπτωση που η ενίσχυση δεν µειώνεται σταδιακά, η έντασή της δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50% των πρόσθετων δαπανών. 

 

3.1.5. Ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

85. Οι περιβαλλοντικές και/ή οι λειτουργικές ενισχύσεις για την προώθηση της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την 
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης 
ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στη συνέχεια. 

3.1.5.1. Επενδυτικές ενισχύσεις 

Ένταση της ενίσχυσης 

86. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών. 

87. Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται για εγκαταστάσεις ανανεώσιµης ενέργειας 
οι οποίες εξυπηρετούν το σύνολο των αναγκών µιας ολόκληρης κοινότητας, όπως π.χ. 
ενός νησιού, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10%. 

88. Σε περίπτωση κατά την οποία η επενδυτική ενίσχυση για εξοικονόµηση ενέργειας 
προορίζεται για ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10% για τις 
µεσαίες και κατά 20% για τις µικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στον πίνακα: 

 

Ένταση των 
ενισχύσεων για 

ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 

Ένταση των ενισχύσεων για 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

όταν εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες ολόκληρης 

κοινότητας 

Μικρές επιχειρήσεις 70% 80% 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 60% 70% 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 50% 60% 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

89. Στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες 
πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που βαρύνουν τον 
δικαιούχο σε σύγκριση µε µια συµβατική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας ή µε ένα 
συµβατικό σύστηµα θέρµανσης του ιδίου δυναµικού σε όρους πραγµατικής 
παραγωγής ενέργειας. Στις συµβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας δεν 
περιλαµβάνονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις. 
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90. Για τον υπολογισµό των επιλέξιµων δαπανών δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
λειτουργικά οφέλη και οι δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις στον τοµέα 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της 
συγκεκριµένης επένδυσης34: 

α) ο όρος «λειτουργικά οφέλη» αφορά ιδίως τα οφέλη που προκύπτουν 
από οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας (αύξηση του 
καθαρού εισοδήµατος, µείωση του κόστους παραγωγής λόγω της 
πραγµατοποίησης οικονοµιών κλίµακας), από την εξοικονόµηση 
κόστους ή από την πρόσθετη επικουρική παραγωγή, καθώς και τα 
οφέλη που προκύπτουν από άλλα µέτρα στήριξης, είτε αυτά συνιστούν 
κρατική ενίσχυση είτε όχι (λοιπές ενισχύσεις λειτουργίας που 
χορηγήθηκαν για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, τιµολόγια τροφοδότησης 
ή άλλα µέτρα στήριξης). 

β) ο όρος «λειτουργικές δαπάνες» αφορά ιδίως το πρόσθετο κόστος 
παραγωγής. 

91. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες µπορεί να λάβουν τη µορφή επένδυσης σε υλικά 
και/ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως αναφέρεται στο σηµείο 72. 

 
3.1.5.2. Ενισχύσεις λειτουργίας 

92. Οι ενισχύσεις λειτουργίας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές µπορεί 
να δικαιολογούνται για την κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του κόστους παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και της αγοραίας τιµής της εν λόγω ενέργειας.  

93. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις υπέρ των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους: 

94. Εναλλακτική δυνατότητα 1: 
α) Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις λειτουργίας για την 

κάλυψη της διαφοράς µεταξύ του κόστους για την παραγωγή ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές και της αγοραίας τιµής της εν λόγω ενέργειας. 
Στην περίπτωση αυτή, οι ενισχύσεις λειτουργίας µπορούν να 
χορηγούνται µόνον έως την πλήρη απόσβεση των εγκαταστάσεων 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες. Η επιπλέον ενέργεια 
που θα παραχθεί στις εν λόγω εγκαταστάσεις δεν θα δικαιούται 
οιασδήποτε ενίσχυσης. Ωστόσο, η ενίσχυση µπορεί να καλύπτει µια 
εύλογη απόδοση κεφαλαίου εφόσον τα κράτη µέλη αποδείξουν ότι 
λόγω της χαµηλής ανταγωνιστικότητας ορισµένων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας η ενίσχυση αυτή είναι απαραίτητη. 

β) Κατά τον υπολογισµό του ύψους των ενισχύσεων λειτουργίας, 
οιαδήποτε επενδυτική ενίσχυση χορηγείται στη συγκεκριµένη 
επιχείρηση για τις νέες εγκαταστάσεις πρέπει να αφαιρείται από το 
κόστος παραγωγής. 

                                                 
34  Εάν οι επενδύσεις αφορούν αποκλειστικά την προστασία του περιβάλλοντος και δεν αποσκοπούν σε άλλα 

οικονοµικά οφέλη, δεν εφαρµόζεται πρόσθετη µείωση για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 32

γ) Τα συγκεκριµένα µέτρα στήριξης που λαµβάνει το κράτος µέλος, και 
ιδίως ο τρόπος υπολογισµού της ενίσχυσης, θα πρέπει να αναφέρονται 
λεπτοµερώς στα καθεστώτα ενισχύσεων που κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή.  

δ) Σε αντίθεση µε την πλειονότητα των άλλων ανανεώσιµων πηγών 
χαµηλές ενέργειας, για τη βιοµάζα απαιτούνται σχετικά χαµηλές 
επενδύσεις αλλά υψηλότερες δαπάνες λειτουργίας. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τη χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων που 
υπερβαίνουν το ποσό της επένδυσης, εφόσον τα κράτη µέλη 
αποδείξουν ότι οι συνολικές δαπάνες των επιχειρήσεων µετά την 
απόσβεση των εγκαταστάσεων εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις 
αγοραίες τιµές της ενέργειας. 

95. Εναλλακτική δυνατότητα 2: 
α) Τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν στήριξη όσον αφορά τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χρησιµοποιώντας µηχανισµούς αγοράς, 
όπως τα «πράσινα πιστοποιητικά» ή τις προσκλήσεις υποβολής 
προσφορών. Τα εν λόγω συστήµατα επιτρέπουν στους παραγωγούς 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να επωφελούνται έµµεσα από την 
εγγυηµένη ζήτηση για την ενέργεια που παράγουν, σε τιµή υψηλότερη 
της αγοραίας τιµής της συµβατικής ενέργειας. Η τιµή των «πράσινων 
πιστοποιητικών» δεν καθορίζεται εκ των προτέρων, αλλά 
διαµορφώνεται από το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης. 

β) Όταν τα εν λόγω συστήµατα συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, µπορούν 
να εγκριθούν από την Επιτροπή, εφόσον τα κράτη µέλη αποδείξουν ότι 
η στήριξη είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα των εν 
λόγω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ότι δεν συνεπάγεται, συνολικά, 
υπερβολική αποζηµίωση υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
ότι δεν αποτρέπει τους παραγωγούς των εν λόγω πηγών ενέργειας από 
το να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η Επιτροπή παρέχει 
έγκριση για τέτοια συστήµατα ενισχύσεων µόνο για δέκα έτη κατ' 
ανώτατο. 

 
3.1.6 Ενίσχυση για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας 

96. Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις και/ή οι ενισχύσεις λειτουργίας για συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά 
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον οι 
εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στον ορισµό της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης 
που αναφέρεται στο σηµείο 60 i). 

 
3.1.6.1 Επενδυτικές ενισχύσεις 

Ένταση της ενίσχυσης 

97. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών. 
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98. Σε περίπτωση που η επενδυτική ενίσχυση για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και 
θερµότητας προορίζεται για ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 
10% για τις µεσαίες και κατά 20% για τις µικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στον 
πίνακα: 

 Ένταση της ενίσχυσης για συµπαραγωγή 
ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης 

Μικρές επιχειρήσεις 70% 

Μεσαίες επιχειρήσεις 60% 

Μεγάλες επιχειρήσεις 50% 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

99. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις απαραίτητες συµπληρωµατικές 
επενδυτικές δαπάνες για την κατασκευή της εγκατάστασης συµπαραγωγής 
ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης. Οι εναλλακτικές επενδύσεις που θα 
είχαν πραγµατοποιηθεί εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση πρέπει να αφαιρούνται από 
τις επιλέξιµες δαπάνες. 

100. Ο υπολογισµός των επιλέξιµων δαπανών πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τους κανόνες που εφαρµόζονται για τις επιλέξιµες δαπάνες για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, όπως αναφέρονται στο σηµείο 90 του παρόντος 
πλαισίου.  

101. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες πρέπει να έχουν τη µορφή επένδυσης σε υλικά 
και/ή άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο σηµείο 72 του παρόντος 
πλαισίου. 

 
3.1.6.2. Ενισχύσεις λειτουργίας 

102. Ενισχύσεις λειτουργίας για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής 
απόδοσης µπορούν να χορηγούνται σύµφωνα µε τους κανόνες σχετικά µε τις 
ενισχύσεις λειτουργίας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που 
αναφέρονται στο σηµείο 3.1.5.2. του παρόντος πλαισίου: 

α) Σε επιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και θέρµανσης στο 
κοινό, όταν το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ή της 
θερµότητας υπερβαίνει την αγοραία τιµή. Για να αποφασιστεί εάν η 
ενίσχυση είναι απαραίτητη λαµβάνονται υπόψη οι δαπάνες και τα 
έσοδα που προκύπτουν από την παραγωγή και την πώληση της 
θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας. 

β) Για τη βιοµηχανική χρησιµοποίηση της συνδυασµένης παραγωγής 
θερµότητας και ηλεκτρισµού, όταν αποδεικνύεται ότι το κόστος 
παραγωγής µιας µονάδας ενέργειας µε την εν λόγω τεχνική είναι 
ανώτερο της αγοραίας τιµής µιας µονάδας συµβατικής ενέργειας. Το 
κόστος παραγωγής µπορεί να συµπεριλαµβάνει τη συνήθη 
αποδοτικότητα της εγκατάστασης, αλλά οιαδήποτε κέρδη για την 
επιχείρηση όσον αφορά την παραγωγή θερµότητας πρέπει να 
αφαιρούνται από το κόστος παραγωγής. 
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3.1.7. Ενισχύσεις για τηλεθέρµανση 

103. Οι περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την κατασκευή ενεργειακά 
αποδοτικών εγκαταστάσεων τηλεθέρµανσης θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την 
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης 
ΕΚ, εφόσον η δικαιούχος εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ανταποκρίνεται στον ορισµό 
της ενεργειακά αποδοτικής τηλεθέρµανσης που περιλαµβάνεται στο σηµείο 60 ι). 

Ένταση της ενίσχυσης 

104. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 40% των επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών. Οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται σε εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης οι 
οποίες χρησιµοποιούν αποκλειστικά ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να τύχουν 
πριµοδότησης κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το βασικό ποσοστό του 40% 
των επιλέξιµων δαπανών. 

105. Σε περίπτωση που η επενδυτική ενίσχυση για ενεργειακά αποδοτική τηλεθέρµανση 
προορίζεται για ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10% για τις 
µεσαίες και κατά 20% για τις µικρές επιχειρήσεις. 

 

Ένταση της ενίσχυσης για 
ενεργειακά αποδοτική 
τηλεθέρµανση µε χρήση 
συµβατικών πηγών 

ενέργειας 

Ένταση της ενίσχυσης για 
ενεργειακά αποδοτική 
τηλεθέρµανση µε χρήση 
ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας 

Μικρές επιχειρήσεις 60% 70% 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 50% 60% 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 40% 50% 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

106. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες οι 
οποίες είναι αναγκαίες για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης που αποσκοπεί στην 
επίτευξη ενεργειακά αποτελεσµατικής τηλεθέρµανσης. Οι εναλλακτικές επενδύσεις 
που θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν χωρίς ενίσχυση πρέπει να αφαιρούνται από 
τις επιλέξιµες δαπάνες. 

107. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που 
προβλέπονται στο σηµείο 71.  

108. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες µπορεί να λάβουν τη µορφή επένδυσης σε υλικά 
και/ή άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο σηµείο 72. 
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3.1.8. Ενισχύσεις για διαχείριση αποβλήτων 

109. Οι περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης 
και ανάκτησης, θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, εφόσον η διαχείριση αυτή 
είναι σύµφωνη τόσο µε την ιεραρχική ταξινόµηση των αρχών για τη διαχείριση των 
αποβλήτων35 όσο και µε τους όρους που αναφέρονται στο σηµείο 110. 

110. Οι επενδυτικές ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων χορηγούνται µόνον εφόσον 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι: 

α) Η επένδυση αποσκοπεί στη µείωση της ρύπανσης που προκαλούν 
άλλες επιχειρήσεις («οι ρυπαίνοντες») και δεν καλύπτει τη ρύπανση 
που προκαλεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης. 

β) Η ενίσχυση δεν απαλλάσσει έµµεσα τους ρυπαίνοντες από την 
επιβάρυνση που θα τους επέβαλλε η κοινοτική νοµοθεσία ή από την 
επιβάρυνση που θα εθεωρείτο κανονική επιχειρηµατική δαπάνη για 
τους ρυπαίνοντες. 

γ) Η επένδυση υπερβαίνει τις «τεχνολογίες αιχµής»36 ή χρησιµοποιεί τις 
συµβατικές τεχνολογίες κατά τρόπο καινοτόµο. 

δ) Χωρίς την επενδυτική ενίσχυση τα επεξεργασµένα υλικά θα 
απορρίπτονταν ή θα υποβάλλονταν σε λιγότερο φιλική προς το 
περιβάλλον επεξεργασία. 

ε) Η επένδυση δεν αυξάνει απλώς τη ζήτηση για τα προς ανακύκλωση 
υλικά χωρίς να αυξάνει συγχρόνως τη συλλογή αυτών των υλικών. 

Ένταση της ενίσχυσης 

111. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 30% των επιλέξιµων επενδυτικών 
δαπανών. 

112. Σε περίπτωση κατά την οποία η επενδυτική ενίσχυση για διαχείριση αποβλήτων 
προορίζεται για ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10% για τις 
µεσαίες και κατά 20% για τις µικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στον πίνακα: 

                                                 
35  Ταξινόµηση που περιλαµβάνεται στο κοινοτικό έγγραφο στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων 

(COM(96) 399 τελικό της 30.7.1996). Στην ανακοίνωση αυτή η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι η διαχείριση 
αποβλήτων αποτελεί για την Κοινότητα στόχο προτεραιότητας ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι για το 
περιβάλλον. Η έννοια της αξιοποίησης των αποβλήτων πρέπει να εκλαµβάνεται υπό την τριπλή διάστασή 
της που συνίσταται στην επαναχρησιµοποίηση, στην ανακύκλωση και στην ανάκτηση προϊόντων και 
ενέργειας. Τα απόβλητα των οποίων η παραγωγή είναι αναπόφευκτη πρέπει να αξιοποιούνται και να 
καταστρέφονται µε ασφαλή τρόπο. Στην ανακοίνωση σχετικά µε τη θεµατική στρατηγική για την πρόληψη 
της δηµιουργίας και την ανακύκλωση των αποβλήτων (COM(2005)666) η Επιτροπή επαναλαµβάνει την 
προσήλωσή της σε αυτές τις αρχές και προβλέπει τη δυνατότητα λήψης συγκεκριµένων µέτρων για την 
προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωση των αποβλήτων.  

36 Με τον όρο «τεχνολογία αιχµής» νοείται µια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας η χρήση ενός αποβλήτου για 
την παραγωγή τελικού προϊόντος είναι οικονοµικά συµφέρουσα και αποτελεί συνήθη πρακτική. Όπου 
χρειάζεται, η έννοια της «τεχνολογίας αιχµής» πρέπει να ερµηνεύεται από την προοπτική της ευρωπαϊκής 
τεχνολογίας και της κοινής αγοράς. 
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 Ένταση της ενίσχυσης για διαχείριση 
αποβλήτων 

Μικρές επιχειρήσεις 50% 

Μεσαίες επιχειρήσεις 40% 

Μεγάλες επιχειρήσεις 30% 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

113. Οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες 
που είναι αναγκαίες για την πραγµατοποίηση µιας επένδυσης για τη διαχείριση 
αποβλήτων, το βάρος των οποίων φέρει ο δικαιούχος, σε σχέση µε συµβατικό τρόπο 
παραγωγής που δεν περιλαµβάνει διαχείριση αποβλήτων του ίδιου δυναµικού. Tο 
κόστος µιας τέτοιας συµβατικής επένδυσης πρέπει να αφαιρείται από τις επιλέξιµες 
δαπάνες. 

114. Για τον υπολογισµό των επιλέξιµων δαπανών δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 
λειτουργικά οφέλη και οι δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις στον τοµέα 
της διαχείρισης αποβλήτων και οι οποίες προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της 
συγκεκριµένης επένδυσης37: 

α) ο όρος «λειτουργικά οφέλη» αφορά ιδίως τα οφέλη που προκύπτουν από 
οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας (αύξηση του καθαρού 
εισοδήµατος, µείωση του κόστους παραγωγής λόγω της πραγµατοποίησης 
οικονοµιών κλίµακας), από την εξοικονόµηση κόστους, από την πρόσθετη 
επικουρική παραγωγή ή από ενίσχυση λειτουργίας που χορηγήθηκε για τις ίδιες 
επιλέξιµες δαπάνες. 

β) ο όρος «λειτουργικές δαπάνες» αφορά ιδίως το πρόσθετο κόστος παραγωγής. 
115. Οι επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες µπορεί να λάβουν τη µορφή επένδυσης σε υλικά 

και/ή άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο σηµείο 72 του παρόντος 
πλαισίου . 

3.1.9. Ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων 

116. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για την επανόρθωση των περιβαλλοντικών ζηµιών 
µέσω της αποκατάστασης µολυσµένων χώρων θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την 
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης 
ΕΚ38 εφόσον συµβάλλουν στην αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας. Πρόκειται 

                                                 
37  Εάν οι επενδύσεις αφορούν αποκλειστικά την προστασία του περιβάλλοντος και δεν αποσκοπούν σε άλλα 

οικονοµικά οφέλη, δεν εφαρµόζεται πρόσθετη µείωση για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών. 

38  Το έργο αποκατάστασης που επιτελείται από τις δηµόσιες αρχές σε δικές τους εκτάσεις δεν αποτελεί 
καθαυτό αντικείµενο του άρθρου 87 της Συνθήκης. Ωστόσο, µπορεί να προκύψουν προβλήµατα σχετικά µε 
κρατικές ενισχύσεις εάν µετά την αποκατάσταση το γήπεδο πωληθεί σε τιµή κατώτερη της αγοραίας αξίας 
του. 
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για περιπτώσεις υποβάθµισης της ποιότητας του εδάφους, των υδάτων επιφανείας ή 
των υπόγειων υδάτων39.  
Σε περίπτωση σαφούς εντοπισµού του υπεύθυνου για τη ρύπανση, αυτός οφείλει να 
αναλάβει το κόστος της αποκατάστασης σύµφωνα µε την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», ενώ δεν µπορεί να χορηγηθεί κρατική ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, ως 
«υπεύθυνος της ρύπανσης» νοείται το πρόσωπο που φέρει την αστική ευθύνη, 
σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο σε κάθε κράτος µέλος, µε την επιφύλαξη της έκδοσης 
κοινοτικών κανόνων για το θέµα αυτό.  
Ως εκ τούτου, µπορεί να χορηγείται ενίσχυση µόνον όταν ο υπεύθυνος για τη ρύπανση 
δεν µπορεί να εντοπιστεί ή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σύµφωνα µε την 
κοινοτική ή την εθνική νοµοθεσία ή δεν µπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει το κόστος 
της αποκατάστασης.  

Ένταση της ενίσχυσης 

117. Η ενίσχυση για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων µπορεί να ανέλθει στο 100% 
των επιλέξιµων δαπανών.  
Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί τις 
πραγµατικές δαπάνες που πραγµατοποίησε η επιχείρηση. 

Επιλέξιµες δαπάνες 

118. Οι επιλέξιµες δαπάνες ισούνται µε το κόστος των εργασιών αποκατάστασης αφού 
αφαιρεθεί από αυτό η αύξηση της αξίας του γηπέδου.  
 

3.1.10. Ενισχύσεις για την επανεγκατάσταση επιχειρήσεων 

119. Οι ενισχύσεις για την επανεγκατάσταση επιχειρήσεων σε νέους χώρους για λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά 
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης πρέπει να υπαγορεύεται από λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος, και προς το σκοπό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
διοικητική ή δικαστική απόφαση αρµόδιας δηµόσιας αρχής µε την οποία να 
δίνεται η εντολή για την επανεγκατάσταση. 

β) Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί τα πλέον αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα που 
ισχύουν στη νέα περιοχή εγκατάστασης. 

120. ∆ικαιούχοι της ενίσχυσης µπορεί να είναι:  
α) επιχείρηση εγκατεστηµένη σε αστικό περιβάλλον ή σε ζώνη που έχει 

χαρακτηρισθεί Natura 2000, η οποία ασκεί νοµίµως (δηλαδή σύµφωνα µε όλες τις 
νοµικές απαιτήσεις, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ισχυουσών 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών) δραστηριότητα που προκαλεί σηµαντική 

                                                 
39  Όλες οι δαπάνες µιας επιχείρησης για την αποκατάσταση του χώρου της, ανεξάρτητα από το εάν αυτές 

µπορούν να εµφανιστούν στον ισολογισµό ως πάγια στοιχεία του ενεργητικού της, θεωρούνται ως 
επιλέξιµη επένδυση στην περίπτωση αποκατάστασης µολυσµένων βιοµηχανικών χώρων. 
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ρύπανση και πρέπει, λόγω της συγκεκριµένης θέσης, να εγκαταλείψει τον τόπο 
εγκατάστασής της για να µεταφερθεί σε καταλληλότερη ζώνη, ή 

β) µονάδα ή εγκατάσταση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας Seveso II. 
Ένταση της ενίσχυσης 

121. Η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% του επιλέξιµου κόστους. Η 
ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10% για τις µεσαίες και κατά 20% για 
τις µικρές επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στον πίνακα:  

 Ένταση της ενίσχυσης για επανεγκατάσταση 

Μικρές επιχειρήσεις 60% 

Μεσαίες επιχειρήσεις 50% 

Μεγάλες επιχειρήσεις 40% 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

122. Για τον προσδιορισµό του ύψους των επιλέξιµων δαπανών στην περίπτωση ενίσχυσης 
για επανεγκατάσταση η Επιτροπή λαµβάνει ιδίως υπόψη: 

α) Τα ακόλουθα οφέλη: 
i. το προϊόν της µεταπώλησης ή της ενοικίασης των εγκαταστάσεων και 

γηπέδων που εγκαταλείπονται 
ii. την αποζηµίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης 

iii. τυχόν άλλα κέρδη που σχετίζονται µε τη µεταφορά των εγκαταστάσεων, 
ιδίως τα κέρδη που προκύπτουν από τη βελτίωση, λόγω της µεταφοράς, 
τη χρησιµοποιούµενη τεχνολογία καθώς και τα λογιστικά κέρδη που 
σχετίζονται µε την αναβάθµιση των εγκαταστάσεων 

iv. τις επενδύσεις όσον αφορά την ενδεχόµενη αύξηση του παραγωγικού 
δυναµικού 

β) Τις ακόλουθες δαπάνες: 
i. τις δαπάνες που σχετίζονται µε την αγορά γηπέδου, την κατασκευή ή 

την αγορά των νέων εγκαταστάσεων, δυναµικού ίσου µε αυτό των 
εγκαταστάσεων που εγκαταλείπονται 

ii. ενδεχόµενες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην επιχείρηση λόγω λύσης 
της σύµβασης ενοικίασης του γηπέδου ή των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εφόσον η διοικητική ή δικαστική απόφαση µε την 
οποία διατάχθηκε η µεταφορά της επιχείρησης είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της εν λόγω σύµβασης. 

 

3.1.11. Ενισχύσεις υπό τη µορφή φορολογικών εκπτώσεων ή απαλλαγών 

123. Οι ενισχύσεις υπό τη µορφή φορολογικών εκπτώσεων ή απαλλαγών από 
περιβαλλοντικούς πόρους που χορηγούνται σε επιχειρήσεις ιδιαίτερων κατηγοριών 
θεωρείται ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 
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παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ εφόσον η κρατική ενίσχυση υπό τη 
µορφή φορολογικού µέτρου συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας και εφόσον οι φορολογικές απαλλαγές ή εκπτώσεις δεν υπονοµεύουν τον 
γενικότερο επιδιωκόµενο στόχο.  

124. Η ενίσχυση πρέπει να είναι συµβατή µε την κοινή αγορά στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
125. Mη εναρµονισµένοι φόροι: ένα κράτος µέλος αποφασίζει αυτοβούλως να επιβάλει 

νέο περιβαλλοντικό φόρο σε ένα τοµέα δραστηριότητας ή σε προϊόντα για τα οποία 
δεν έχει εφαρµοστεί φορολογική εναρµόνιση σε κοινοτικό επίπεδο και να χορηγήσει 
απαλλαγές ή εκπτώσεις από τον εν λόγω φόρο σε επιχειρήσεις ορισµένων 
κατηγοριών. Στην περίπτωση αυτή, οιαδήποτε έκπτωση ή απαλλαγή (ακόµα και 
µηδενικού επιπέδου) κηρύσσεται συµβατή για περίοδο δέκα ετών κατ' ανώτατο 
εφόσον πληρείται ένας από τους ακόλουθους όρους: 

α) Η επιχείρηση, µολονότι επιλέξιµη για την έκπτωση, έχει καταβάλει σηµαντικό 
µέρος του εθνικού φόρου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το σηµαντικό αυτό µέρος 
αντιστοιχεί στο 20% τουλάχιστον του εθνικού φόρου. 

β) Οι εν λόγω απαλλαγές χορηγούνται υπό τον όρο ότι το κράτος µέλος και οι 
αποδέκτριες επιχειρήσεις θα συνάψουν συµφωνίες µε τις οποίες οι επιχειρήσεις, 
ή οι ενώσεις επιχειρήσεων, αναλαµβάνουν δεσµεύσεις για την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη 
διάρκεια της περιόδου κατά την οποία χορηγούνται οι απαλλαγές. Οι συµφωνίες ή 
οι δεσµεύσεις αυτές µπορούν να αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στη µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, στη µείωση των εκποµπών ή σε άλλα µέτρα υπέρ του 
περιβάλλοντος και πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

− Κάθε κράτος µέλος πρέπει να διαπραγµατεύεται το περιεχόµενο 
των εν λόγω συµφωνιών, το οποίο θα εκτιµάται από την Επιτροπή 
κατά την κοινοποίηση των σχεδίων ενίσχυσης. Στις συµφωνίες 
αυτές πρέπει ιδίως να προσδιορίζονται τα σχετικά µέτρα και οι 
επενδύσεις και να καθορίζεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 

− Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την ανεξάρτητη και 
έγκαιρη παρακολούθηση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο 
πλαίσιο αυτών των συµφωνιών. 

− Οι συµφωνίες αυτές µπορούν να αναθεωρούνται ανά τριετία υπό το 
φως των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων και να προβλέπουν 
την επιβολή αποτελεσµατικών κυρώσεων σε περίπτωση µη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. 

 Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και όταν ένα κράτος µέλος εξαρτά τη 
χορήγηση φορολογικής έκπτωσης από όρους που έχουν το ίδιο αποτέλεσµα 
µε τις ανωτέρω συµφωνίες ή δεσµεύσεις. 

126. Εναρµονισµένοι φόροι: ένα κράτος µέλος θεσπίζει περιβαλλοντικό φόρο ο οποίος 
έχει εναρµονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο και παρέχει απαλλαγές ή εκπτώσεις σε 
ορισµένες επιχειρήσεις.  

Για να είναι συµβατές µε το άρθρο 87 της Συνθήκης, αυτές οι εκπτώσεις ή οι 
απαλλαγές πρέπει να επιτρέπονται από την εν λόγω οδηγία και να πληρούν 
όλους τους όρους και τους περιορισµούς που προβλέπονται σε αυτή. 

α) Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος χορηγήσει έκπτωση ή απαλλαγή από εθνικό 
φόρο ύψους τουλάχιστον ίσου µε το κατώτατο κοινοτικό επίπεδο φορολόγησης 
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που προβλέπεται στην οδηγία, η εν λόγω έκπτωση ή απαλλαγή κηρύσσεται 
συµβατή για δεκαετή περίοδο κατ' ανώτατο.  

β) Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος χορηγήσει σε ορισµένες επιχειρήσεις 
έκπτωση ή απαλλαγή από εθνικό φόρο ύψους χαµηλότερου από το κατώτατο 
κοινοτικό επίπεδο φορολόγησης, αυτές οι εκπτώσεις ή οι απαλλαγές κηρύσσονται 
συµβατές για δεκαετή περίοδο κατ' ανώτατο εάν µεταξύ του κράτους µέλους και 
των δικαιούχων επιχειρήσεων συναφθούν συµφωνίες (όπως περιγράφεται στο 
σηµείο 125 β) ανωτέρω) ή τεθούν όροι µε το ίδιο περιεχόµενο µε τις εν λόγω 
συµφωνίες όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία. 

127. Οι διατάξεις που αναφέρονται στα σηµεία 125 και 126 µπορούν να εφαρµοστούν σε 
ισχύοντες φόρους εάν πληρούνται ταυτοχρόνως οι ακόλουθοι δύο όροι: 

α) ο εξεταζόµενος φόρος πρέπει να έχει αξιοσηµείωτα θετικές συνέπειες στην 
προστασία του περιβάλλοντος· 

β) οι παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν στις σχετικές επιχειρήσεις πρέπει είχαν 
αποφασιστεί όταν επιβλήθηκε ο φόρος ή πρέπει να είχαν καταστεί αναγκαίες 
ως αποτέλεσµα σηµαντικής µεταβολής των συνθηκών που έθεσαν τις 
επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση από ανταγωνιστικής άποψης. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, το ύψος της έκπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
την αύξηση του κόστους που προκάλεσε η µεταβολή των οικονοµικών 
συνθηκών. Εφόσον παύσει να αυξάνεται το κόστος, πρέπει να διακοπεί και η 
εφαρµογή της έκπτωσης. 

 

3.1.12 Ενισχύσεις υπό τη µορφή συστηµάτων εµπορεύσιµων αδειών 

128. Τα συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών µπορεί να συνιστούν κρατική ενίσχυση, ιδίως 
όταν χορηγούνται άδειες και δικαιώµατα εκποµπών σε τιµή κάτω της αγοραίας µε 
ευθύνη των κρατών µελών. Τέτοιες κρατικές ενισχύσεις θεωρείται ότι συµβιβάζονται 
µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 
συνθήκης ΕΚ, εφόσον πληρούνται ιδίως οι ακόλουθοι όροι: 

α) Τα συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών διαρθρώνονται µε τρόπο τέτοιο ώστε να 
επιτυγχάνονται περιβαλλοντικοί στόχοι οι οποίοι υπερβαίνουν ή είναι ίσοι µε 
αυτούς που επιδιώκονται βάσει των κοινοτικών προδιαγραφών που εφαρµόζονται 
υποχρεωτικά από τις εν λόγω επιχειρήσεις. 

β) Η κατανοµή των δικαιωµάτων εκποµπών πρέπει να πραγµατοποιείται µε τρόπο 
διαφανή, βάσει πηγών δεδοµένων του υψηλότερου δυνατού επιπέδου, το δε 
συνολικό ύψος των δικαιωµάτων εκποµπών που κατανέµονται σε κάθε επιχείρηση 
δεν υπερβαίνει τις προβλεπόµενες ανάγκες αυτής. 

γ) Η µέθοδος κατανοµής δεν πρέπει να ευνοεί ορισµένες επιχειρήσεις ή τοµείς, εκτός 
εάν αυτό δικαιολογείται από την ίδια την περιβαλλοντική λογική του συστήµατος 
ή σε περίπτωση που οι κανόνες είναι αναγκαίοι ώστε να εξασφαλίζεται συνέπεια 
µε άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές. 

δ) Στις επιχειρήσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά πρέπει να 
παρέχονται άδειες ή δικαιώµατα εκποµπών υπό τους ίδιους όρους µε αυτούς που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές. 



ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ  

 41

Η Επιτροπή µπορεί να αναθεωρήσει τους όρους ή τα κριτήρια συµµόρφωσης αυτών 
των συστηµάτων εµπορεύσιµων αδειών υπό το φως των εξελίξεων στις σχετικές 
περιβαλλοντικές πολιτικές40. 

 
 
3.2. Οι ενισχύσεις ως κίνητρα και η ανάγκη των ενισχύσεων 

129. Οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να λειτουργούν ως κίνητρα, δηλ. πρέπει να έχουν ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή της συµπεριφοράς των αποδεκτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να αυξάνεται το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας. 

130. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν λειτουργεί ως κίνητρο για τον δικαιούχο σε 
κάθε περίπτωση κατά την οποία η εφαρµογή του σχεδίου είχε ήδη αρχίσει πριν 
υποβληθεί στις εθνικές αρχές η αίτηση για την ενίσχυση από τον δικαιούχο. 

131. Εάν η εφαρµογή του σχεδίου που δέχεται την ενίσχυση δεν είχε αρχίσει πριν την 
υποβολή της αίτησης, θεωρείται αυτοµάτως ότι η ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο σε 
όλες τις κατηγορίες ενισχύσεων που χορηγούνται στις ΜΜΕ.  

132. Για όλα τα άλλα σχέδια που δέχονται ενισχύσεις, η Επιτροπή θα ζητά να 
αποδεικνύεται η λειτουργία της ενίσχυσης ως κινήτρου από το κοινοποιούν κράτος 
µέλος.  

133. Για να αποδείξει τη λειτουργία της ενίσχυσης ως κινήτρου, το σχετικό κράτος µέλος 
πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τι θα είχαν πράξει οι δικαιούχοι της 
ενίσχυσης εάν δεν την είχαν λάβει («συλλογιστική µε αντιπαράδειγµα»), και γιατί στο 
εν λόγω αντιπαράδειγµα δεν θα είχε εφαρµοστεί τελικά η περισσότερο φιλική προς το 
περιβάλλον εναλλακτική δυνατότητα. Το κράτος µέλος θα κληθεί να εξηγήσει, ιδίως, 
γιατί οι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν θα είχαν προβεί στην ενισχυόµενη 
δραστηριότητα ακόµα και χωρίς την παροχή της ενίσχυσης. 

134. Οι νέες επενδύσεις που είναι επωφελείς για το περιβάλλον µπορεί να έχουν άλλα 
χαρακτηριστικά, χάρη στα οποία καθίστανται οικονοµικώς ελκυστικές για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, πέραν της περιβαλλοντικής τους αξίας. Τα πλεονεκτήµατα που 
παρατίθενται στη συνέχεια, και τα οποία δεν σχετίζονται άµεσα µε τον 
περιβαλλοντικό στόχο, µπορούν να διακρίνονται από δραστηριότητες που είναι σε 
κάθε περίπτωση φιλικές προς το περιβάλλον: 

α) Η µείωση του κόστους ανά παραγόµενη µονάδα, σε σχέση µε τον προηγούµενο 
εξοπλισµό. Στη µείωση αυτή συνυπολογίζεται η κατανάλωση υλικών, η 
εξοικονόµηση ενέργειας, η αύξηση της παραγωγικότητας και οποιαδήποτε άλλη 
µείωση του κόστους. Ως αποτέλεσµα αυτής, καθίσταται δυνατή η µείωση της 
τιµής του προϊόντος κατά τρόπο επικερδή και/ή η αύξηση των εισπράξεων. 

β) Καινοτόµα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ποιότητα του προϊόντος. Χάρη σε 
τέτοια καινοτόµα χαρακτηριστικά µπορεί να διαφοροποιείται το συγκεκριµένο 
προϊόν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα λόγω της ποιότητάς του και, ως εκ τούτου, 
µπορεί να αυξάνεται η τιµή του.  

                                                 
40  Αυτό µπορεί να συµβεί, ιδίως, µε τα συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών για τις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
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γ) Η «οικολογική εικόνα» του προϊόντος µπορεί καθαυτή να επηρεάζει την αξία του 
στην αγορά αυξάνοντας τη ζήτηση για το προϊόν και, εποµένως, το µερίδιό του 
στην αγορά ή τη δυνατότητα αύξησης της τιµής του. 

δ) Η αναγραφή στην ετικέτα µιας ένδειξης που δηλώνει φιλική προς το περιβάλλον 
µέθοδο παραγωγής µπορεί να επιτρέπει στον παραγωγό την αύξηση της τιµής ενός 
προϊόντος το οποίο παράγεται µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση µε 
όµοιο προϊόν το οποίο παράγεται µε συµβατική µέθοδο. 

ε) Η ετοιµότητα συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές που αναµένεται να θεσπιστούν 
και να καταστούν υποχρεωτικές στο µέλλον, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
µελλοντικές δαπάνες και ενδεχοµένως να εξασφαλίζεται το πλεονέκτηµα του 
«πρωτοπόρου». 

135. Τα κράτη µέλη µπορούν να επικαλεστούν τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω, 
καθώς και οιαδήποτε άλλα σχετικά κριτήρια, για να αποδείξουν ότι η δραστηριότητα 
που δέχεται την ενίσχυση δεν έχει εγγενή οφέλη τα οποία θα την καθιστούσαν 
επαρκώς ελκυστική για τις σχετικές επιχειρήσεις ακόµα και χωρίς την ενίσχυση. 

 
 

3.3. Συµβατότητα της ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της 
συνθήκης ΕΚ 

136. Οι ενισχύσεις για την προώθηση σηµαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος που αποτελούν περιβαλλοντική προτεραιότητα µπορεί να θεωρηθεί ότι 
συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο 
γ) της συνθήκης ΕΚ εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) Η προτεινόµενη ενίσχυση αφορά συγκεκριµένο σχέδιο, µε σαφώς καθορισµένους 
όρους υλοποίησης, περιλαµβανοµένων των συµµετεχόντων σε αυτό, των στόχων 
του, των αποτελεσµάτων του και των µέσων για την επίτευξή τους. Η Επιτροπή 
µπορεί επίσης να θεωρήσει µια οµάδα σχεδίων από κοινού ως ένα σχέδιο. 

β) Το σχέδιο πρέπει να είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: το σχέδιο πρέπει να 
είναι κατά τρόπο συγκεκριµένο, υποδειγµατικό και αναγνωρίσιµο προς το 
συµφέρον της Κοινότητας στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας, π.χ. εάν 
είναι ιδιαίτερης σηµασίας για την περιβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα οφέλη από τους στόχους του σχεδίου δεν πρέπει να περιορίζονται στο 
κράτος ή στα κράτη µέλη που το εφαρµόζουν, αλλά πρέπει να εκτείνονται στο 
σύνολο της Κοινότητας. Το σχέδιο πρέπει να αποτελεί σηµαντική συµβολή στην 
επίτευξη των κοινοτικών στόχων. Το γεγονός ότι το σχέδιο τίθεται σε εφαρµογή 
από επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη µέλη δεν αρκεί. 

γ) Η ενίσχυση είναι απαραίτητη και αποτελεί κίνητρο για την εκτέλεση του σχεδίου, 
το οποίο πρέπει να ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνου. 

δ) Το σχέδιο έχει ιδιαίτερη σηµασία ως προς τον όγκο του: πρέπει να είναι 
σηµαντικού µεγέθους και να έχει ουσιώδεις συνέπειες στο περιβάλλον. 

137. Προκειµένου η Επιτροπή να µπορεί να αξιολογεί µε τον δέοντα τρόπο τέτοια σχέδια, 
το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη: για παράδειγµα, 
πρέπει να αποδεικνύεται ότι το σχέδιο καθιστά δυνατή την επίτευξη σηµαντικής 
προόδου για την υλοποίηση συγκεκριµένων κοινοτικών στόχων στον τοµέα του 
περιβάλλοντος. 
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138. Η Επιτροπή θα εξετάζει ευνοϊκότερα τα κοινοποιούµενα σχέδια εάν προβλέπουν 
σηµαντική συµµετοχή του δικαιούχου. Επίσης θα εξετάζει ευνοϊκότερα τα 
κοινοποιούµενα σχέδια στα οποία συµµετέχουν επιχειρήσεις από σηµαντικό αριθµό 
κρατών µελών. 

139. Σε περίπτωση που η ενίσχυση θεωρηθεί συµβατή µε την κοινή αγορά, σύµφωνα µε το 
άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει 
υψηλότερα ποσοστά ενισχύσεων από αυτά που κανονικά προβλέπονται στο παρόν 
πλαίσιο. 

 

4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

  
4.1. Μέτρα που υπόκεινται σε λεπτοµερή αξιολόγηση 

140. Προκειµένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να διενεργεί λεπτοµερέστερη αξιολόγηση 
οποιωνδήποτε σηµαντικών ποσών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει εγκεκριµένων 
καθεστώτων και να κρίνει εάν οι ενισχύσεις αυτές συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, 
τα κράτη µέλη οφείλουν να κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή όλα τα 
ατοµικά σχέδια επενδυτικών ενισχύσεων ή τις ενισχύσεις λειτουργίας που 
χορηγούνται βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος ή µεµονωµένα εφόσον η ενίσχυση 
πληροί τους ακόλουθους όρους: 

α) Για µέτρα που καλύπτονται από κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορίες 
(ΚΑΚ): για όλες τις περιπτώσεις που κοινοποιούνται στην Επιτροπή µετά από 
υποχρέωση κοινοποίησης µεµονωµένης ενίσχυσης όπως προβλέπεται από τον 
ΚΑΚ. 

β) Για ατοµικά µέτρα που καλύπτονται από αυτό το πλαίσιο: όλα τα µέτρα που 
αφορούν:  

i. επενδυτικές ενισχύσεις: εφόσον το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα 5 
εκατ. ευρώ για µια επιχείρηση (ακόµα και εάν αποτελεί µέρος 
εγκεκριµένου καθεστώτος ενίσχυσης). 

ii. ενισχύσεις λειτουργίας υπέρ της εξοικονόµησης ενέργειας ή της 
διαχείρισης αποβλήτων: εφόσον το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα 5 
εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση επί πέντε έτη. 

iii. ενισχύσεις λειτουργίας υπέρ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές και/ή της συνδυασµένης παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές: εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές σε χώρους 
στους οποίους, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, το δυναµικό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές υπερβαίνει τα 100 MW. 

iv. ενισχύσεις λειτουργίας υπέρ της παραγωγής βιοκαυσίµων: εφόσον η 
ενίσχυση χορηγείται σε εγκατάσταση παραγωγής βιοκαυσίµων σε 
χώρους τους οποίους, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, η παραγωγή 
ανέρχεται σε 100 000 τόνους ετησίως. 

v. ενισχύσεις λειτουργίας υπέρ της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας: εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε εγκατάσταση 
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συµπαραγωγής στην οποία, ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης, το δυναµικό 
συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τα 200 MW. Η 
ενίσχυση για την παραγωγή θερµότητας από συµπαραγωγή αξιολογείται 
στο πλαίσιο της κοινοποίησης βάσει του δυναµικού ηλεκτροπαραγωγής. 

vi. ενισχύσεις λειτουργίας µε τη µορφή µείωσης/έκπτωσης του ενεργειακού 
φόρου σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φόρος που πραγµατικά 
καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις µετά τη µείωση είναι κατώτερος του 
ελάχιστου κοινοτικού επιπέδου ή στις οποίες ο σχετικός φόρος δεν είναι 
εναρµονισµένος σε κοινοτικό επίπεδο: για δικαιούχους των οποίων η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τα 70 GWh ετησίως ή των 
οποίων η κατανάλωση φυσικού αερίου υπερβαίνει τα 4 500 000 GJ 
ετησίως. 

141. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις λειτουργίας σε νέες µονάδες 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Οι ενισχύσεις αυτές υπολογίζονται µε 
βάση τις αποφευχθείσες εξωτερικές δαπάνες. Οι δαπάνες αυτές ισούνται µε το 
πρόσθετο περιβαλλοντικό κόστος που θα βάρυνε την εταιρεία εάν η ίδια ποσότητα 
ενέργειας παραγόταν από παραγωγική εγκατάσταση που λειτουργεί µε συµβατική 
ενέργεια. Οι δαπάνες αυτές θα υπολογίζονται µε βάση τη διαφορά µεταξύ, αφενός, 
των εξωτερικών δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και δεν πληρώθηκαν από τους 
παραγωγούς ανανεώσιµης ενέργειας και, αφετέρου, των εξωτερικών δαπανών που 
πραγµατοποιήθηκαν και δεν πληρώθηκαν από τους παραγωγούς µη ανανεώσιµης 
ενέργειας. Για τους υπολογισµούς αυτούς το κράτος µέλος οφείλει να χρησιµοποιεί 
µια διεθνώς αναγνωρισµένη µέθοδο υπολογισµού επικυρωµένη από την Επιτροπή. Θα 
πρέπει επίσης να υποβάλει, µεταξύ άλλων, µια συγκριτική ανάλυση του κόστους, 
δεόντως αιτιολογηµένη και ποσοτικοποιηµένη, µε εκτίµηση των εξωτερικών δαπανών 
των ανταγωνιστών παραγωγών ενέργειας, ώστε να αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση 
πράγµατι αντισταθµίζει τις αποφευχθείσες εξωτερικές δαπάνες. 

Το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται στους παραγωγούς άνω του ποσού της 
ενίσχυσης που προκύπτει από την εναλλακτική δυνατότητα 1 όσον αφορά τις 
ενισχύσεις λειτουργίας υπέρ των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρέπει να 
επανεπενδύεται οπωσδήποτε από τις επιχειρήσεις στον κλάδο των ανανεώσιµων 
ενεργειών. 

142. Η λεπτοµερής αξιολόγηση είναι ανάλογη µε τις πιθανότητες στρέβλωσης στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι πρόκειται να διενεργηθεί 
λεπτοµερής αξιολόγηση δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αναγκαιότητα κίνησης 
διαδικασίας έρευνας, µολονότι µπορεί να συµβεί κάτι τέτοιο για ορισµένα µέτρα. 

143. Εφόσον τα κράτη µέλη συνεργάζονται πλήρως και υποβάλλουν τις κατάλληλες 
πληροφορίες, η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να πραγµατοποιήσει 
εγκαίρως την έρευνά της σε σχέση µε τις ανάγκες των σχεδίων. Τα κράτη µέλη 
καλούνται να υποβάλουν όλα τα στοιχεία που θεωρούν χρήσιµα για την αξιολόγηση 
της υπόθεσης. Τα κράτη µέλη, ειδικότερα, µπορούν να βασίζονται σε αξιολογήσεις 
προηγουµένων καθεστώτων ή µέτρων κρατικών ενισχύσεων, αναλύσεων επιπτώσεων 
που πραγµατοποίησε η χορηγούσα αρχή και άλλες µελέτες σχετικά µε την 
περιβαλλοντική προστασία. 
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4.2. Κριτήρια για την οικονοµική αξιολόγηση συγκεκριµένων περιπτώσεων 

144. Οι λεπτοµερείς αξιολογήσεις θα πραγµατοποιούνται βάσει των θετικών και 
αρνητικών στοιχείων που προσδιορίζονται στα σηµεία 4.2.1 και 4.2.3 και τα οποία θα 
εφαρµόζονται από κοινού µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3.  

 

4.2.1. Θετικές συνέπειες των ενισχύσεων 

145. Το γεγονός ότι οι ενισχύσεις ωθούν της επιχειρήσεις να επιδιώκουν την 
περιβαλλοντική προστασία, κάτι το οποίο δεν θα είχαν πράξει διαφορετικά, αποτελεί 
το κυριότερο θετικό στοιχείο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
της συµβατότητας των ενισχύσεων. 

4.2.1.1. Ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς 

146. Η Επιτροπή δεν θα αµφισβητεί εν γένει την ύπαρξη αρνητικών εξωτερικοτήτων όσον 
αφορά την περιβαλλοντική προστασία, αλλά θα επαληθεύει εάν το µέτρο κρατικής 
ενίσχυσης θα έχει ουσιώδη αντίκτυπο για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην αναµενόµενη συµβολή 
του µέτρου στην περιβαλλοντική προστασία (σε ποσοτικοποιηµένους όρους) και στο 
επιδιωκόµενο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας σε σύγκριση µε τα ισχύοντα 
πρότυπα της Κοινότητας και/ή των κρατών µελών. 

147. Για την αξιολόγηση των θετικών συνεπειών στο περιβάλλον από ενίσχυση υπό τη 
µορφή φορολογικής έκπτωσης/απαλλαγής, η Επιτροπή θα αναλύει τα 
αντισταθµίσµατα που παρέχονται έναντι της εν λόγω φορολογικής 
έκπτωσης/απαλλαγής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία: 

− Στα λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τα περιβαλλοντικά αντισταθµίσµατα που 
παρέχονται έναντι της φορολογικής έκπτωσης/απαλλαγής. 

− Στο ποσοστό του περιβαλλοντικού φόρου που καταβάλλει ο δικαιούχος, ακόµα και 
µετά την έκπτωση, και στα ποσοτικοποιηµένα περιβαλλοντικά οφέλη από τη 
µείωση της ρύπανσης. Το γεγονός ότι ο δικαιούχος, ακόµα και µετά την έκπτωση, 
καταβάλλει σηµαντικό ποσοστό του φόρου µπορεί να συµβάλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος.  

− Στα ποσοτικοποιηµένα περιβαλλοντικά οφέλη από τα αντισταθµίσµατα λόγω του 
περιορισµού της ρύπανσης. 

− Στο χρονοδιάγραµµα των αναµενόµενων περιβαλλοντικών οφελών. 

148. Η Επιτροπή θα εξετάζει επίσης στοιχεία τα οποία µπορεί να δικαιολογούν τη 
χορήγηση ενισχύσεων για την προσαρµογή σε εθνικά πρότυπα τα οποία υπερβαίνουν 
τα κοινοτικά πρότυπα και απαλλαγών ή εκπτώσεων από περιβαλλοντικούς φόρους. Η 
Επιτροπή θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη τη φύση, τον τύπο και τον τόπο εγκατάστασης 
των κύριων ανταγωνιστών του δικαιούχου της ενίσχυσης, το κόστος εφαρµογής των 
εθνικών προτύπων (φορολογικά καθεστώτα ή συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών) για 
τον δικαιούχο της ενίσχυσης σε περίπτωση µη χορήγησης της ενίσχυσης, καθώς και 
το σχετικό κόστος αυτών των προτύπων για τους κύριους ανταγωνιστές του 
δικαιούχου της ενίσχυσης. 
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4.2.1.2. Καταλληλότητα του µέσου 

149. Σηµαντικό στοιχείο όσον αφορά το κριτήριο εξισορρόπησης είναι εάν και σε ποιο 
βαθµό η κρατική ενίσχυση µπορεί να θεωρηθεί ως το κατάλληλο µέσο για την 
επίτευξη του στόχου της περιβαλλοντικής προστασίας, δεδοµένου ότι µπορούν να 
επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσµατα µε άλλα µέσα που προκαλούν µικρότερες 
στρεβλώσεις και δεδοµένου ότι η κρατική ενίσχυση µπορεί να παραβιάζει την αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει».  

150. Στο πλαίσιο της ανάλυσης συµβατότητας που θα διενεργεί, η Επιτροπή θα λαµβάνει 
ιδίως υπόψη τυχόν εκτιµήσεις του αντικτύπου του προτεινόµενου µέτρου τις οποίες 
έχει ενδεχοµένως εκπονήσει το σχετικό κράτος µέλος, συµπεριλαµβανοµένης της 
εξέτασης της δυνατότητας χρήσης εναλλακτικών µέτρων, διαφορετικών από την 
κρατική ενίσχυση· θα λαµβάνει επίσης υπόψη τα εχέγγυα που παρέχονται για την 
τήρηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 

4.2.1.3 ∆ηµιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης  

151. Οι κρατικές ενισχύσεις πρέπει πάντα να λειτουργούν ως κίνητρο, δηλαδή να έχουν ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή της συµπεριφοράς του αποδέκτη τους µε σκοπό την αύξηση 
του µεγέθους ή την επιτάχυνση της εφαρµογής των µέτρων που λαµβάνει υπέρ της 
περιβαλλοντικής προστασίας. Μια ενίσχυση δεν µπορεί να θεωρείται αναγκαία απλώς 
και µόνον διότι έχει αυξηθεί το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Όπως 
αναφέρεται αναλυτικότερα στο σηµείο 3.2. ανωτέρω, τα πλεονεκτήµατα των νέων 
µέσων ή µεθόδων παραγωγής δεν περιορίζονται κανονικά στις συνέπειές τους για το 
περιβάλλον. 

152. Εκτός από τον υπολογισµό των επιπρόσθετων δαπανών που περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 3, στην ανάλυση που θα εκπονεί η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α) την αναµενόµενη αλλαγή: πρέπει να αποδεικνύεται η παρουσία ενός τουλάχιστον 
από τα ακόλουθα στοιχεία, λαµβάνοντας υπόψη την κανονική συµπεριφορά µιας 
επιχείρησης στον αντίστοιχο τοµέα: 

i) διεύρυνση του πεδίου: µείωση συγκεκριµένου τύπου ρύπανσης, η οποία δεν 
θα µπορούσε να είχε επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση· 

ii) αύξηση του µεγέθους: µείωση σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό ενός 
συγκεκριµένου τύπου ρύπανσης ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης· 

iii) επιτάχυνση της εφαρµογής: µείωση της ρύπανσης σε πιο πρώιµο στάδιο ως 
αποτέλεσµα της ενίσχυσης.  

β) τα πλεονεκτήµατα σχετικά µε την παραγωγή: εάν υπάρχουν άλλα 
πλεονεκτήµατα από την επένδυση όσον αφορά την αύξηση του παραγωγικού 
δυναµικού, την παραγωγικότητα, τη µείωση του κόστους ή την αύξηση της 
ποιότητας, η ενίσχυση λειτουργεί κανονικά ως κίνητρο σε πιο περιορισµένο 
βαθµό. 

γ) τα πλεονεκτήµατα σχετικά µε την εικόνα της επιχείρησης/του τοµέα: ενδείξεις 
που υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση ή ο σχετικός τοµέας µπορούν να αποκοµίσουν 
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πλεονεκτήµατα λόγω της βελτίωσης της περιβαλλοντικής εικόνας τους 
περιορίζουν κανονικά τη λειτουργία της ενίσχυσης ως κινήτρου. 

δ) τα πλεονεκτήµατα λόγω της αναγραφής της µεθόδου παραγωγής στην 
ετικέτα του προϊόντος: εάν οι επιχειρήσεις στο σχετικό κλάδο/τοµέα είναι σε 
θέση να διαφοροποιήσουν την εικόνα των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων 
από αυτή των συµβατικών προϊόντων αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις τιµές 
των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, η ενίσχυση λειτουργεί κανονικά ως 
κίνητρο σε πιο περιορισµένο βαθµό. 

ε) τις ενδεχόµενες υποχρεωτικές προδιαγραφές στο µέλλον: εάν διεξάγονται 
διαπραγµατεύσεις σε κοινοτικό επίπεδο για τη θέσπιση (υψηλότερων) 
υποχρεωτικών προδιαγραφών, στη συµµόρφωση µε τις οποίες αποσκοπεί το 
σχετικό µέτρο, η ενίσχυση λειτουργεί κανονικά ως κίνητρο σε πιο περιορισµένο 
βαθµό. 

στ) το επίπεδο του κινδύνου: εάν διαγράφεται συγκεκριµένος κίνδυνος να αποδειχθεί 
η επένδυση λιγότερο αποδοτική από το αναµενόµενο, η ενίσχυση λειτουργεί 
κανονικά ως κίνητρο σε υψηλότερο βαθµό.  

ζ) το επίπεδο αποδοτικότητας: εάν το επίπεδο αποδοτικότητας της 
πραγµατοποιούµενης δράσης είναι αρνητικό κατά τη χρονική περίοδο έως την 
πλήρη απόσβεση της επένδυσης ή έως την πλήρη εφαρµογή της ενίσχυσης 
λειτουργίας, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους που 
περιγράφονται στο σηµείο αυτό, η ενίσχυση θα έχει κανονικά χαρακτήρα 
κινήτρου. 

153. Η Επιτροπή ελέγχει ώστε να βεβαιωθεί ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης θα είχε 
επηρεαστεί σηµαντικά και δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβει το κόστος που 
συνεπάγεται η άµεση εφαρµογή των εθνικών προδιαγραφών ή των περιβαλλοντικών 
φόρων. 

154. Για να αξιολογεί τον χαρακτήρα κινήτρου της ενίσχυσης υπό τη µορφή φορολογικών 
εκπτώσεων/απαλλαγών, η Επιτροπή θα αναλύει εάν η σχετική ενίσχυση ωθεί τους 
δικαιούχους να λάβουν µέτρα υπέρ της περιβαλλοντικής προστασίας, π.χ. µε τη 
µορφή συµφωνιών µε το οικείο κράτος µέλος. 

 

4.2.1.4. Αναλογικότητα της ενίσχυσης 

155. Το κράτος µέλος πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία που να βεβαιώνουν ότι η 
ενίσχυση είναι αναγκαία, το ύψος της είναι το ελάχιστο δυνατό και η διαδικασία 
επιλογής χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα. Για την ανάλυσή της η Επιτροπή θα 
λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) τη διαδικασία επιλογής: η διαδικασία επιλογής πρέπει να διεξάγεται µε τρόπο 
αµερόληπτο, διαφανή και ανοικτό και χωρίς να αποκλείει άνευ λόγου επιχειρήσεις 
οι οποίες θα µπορούσαν να ανταγωνιστούν µε σχέδια για την επίτευξη του ίδιου 
περιβαλλοντικού στόχου. Η διαδικασία επιλογής πρέπει να αποσκοπεί στην 
επιλογή δικαιούχων οι οποίοι θα είναι σε θέση να επιτύχουν το συγκεκριµένο 
περιβαλλοντικό στόχο χρησιµοποιώντας τη χαµηλότερη δυνατή ενίσχυση ή 
επιτυγχάνοντας την πλέον συµφέρουσα σχέση κόστους-οφέλους. 

β) τον περιορισµό της ενίσχυσης στο ελάχιστο: τα κράτη µέλη πρέπει να 
αποδεικνύουν ότι η ένταση της ενίσχυσης που συνδέεται µε τον υπολογισµό του 
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πρόσθετου κόστος στο κεφάλαιο 3 δεν θα έχει ως αποτέλεσµα να υπερβεί το 
ποσόν της ενίσχυσης την αναµενόµενη έλλειψη αποδοτικότητας εφόσον ληφθούν 
υπόψη όλα τα πλεονεκτήµατα και οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο σηµείο 4.2.1.3 
ανωτέρω.  

156. Όσον αφορά τις ενισχύσεις υπό τη µορφή έκπτωσης ή απαλλαγής από περιβαλλοντικό 
φόρο, η Επιτροπή ελέγχει ώστε να βεβαιωθεί ότι τα κριτήρια και οι όροι που τίθενται 
από τα κράτη µέλη είναι ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κατάσταση του δικαιούχου της 
ενίσχυσης. Η Επιτροπή θα λαµβάνει ιδίως υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Την ανάλυση των αντισταθµισµάτων που παρέχονται έναντι των 
φορολογικών εκπτώσεων/απαλλαγών: 

i. Σε περίπτωση φορολογικής έκπτωσης, η ενίσχυση µπορεί να θεωρείται 
αναλογική εφόσον η επιχείρηση καταβάλλει όντως ουσιαστικό µέρος 
του φόρου και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η λήψη 
πρόσθετων µέτρων για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις ανταγωνισµού. 

ii. Προσδιορισµός των πρόσθετων µέτρων που έλαβαν οι επιχειρήσεις: 
- Το κόστος των µέτρων που πρόκειται να λάβουν οι επιχειρήσεις 

για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στις συµφωνίες 
πρέπει να συγκρίνεται µε το κόστος των επενδύσεων τις οποίες 
θα είχαν πραγµατοποιήσει σε περίπτωση που δεν λάµβαναν τα 
µέτρα αυτά και συνυπολογίζοντας τα οφέλη που θα αποκόµιζαν 
στο πλαίσιο αυτό. 

- Στις συµφωνίες πρέπει να διευκρινίζεται ποια από τις 
συγκεκριµένες επενδύσεις θα εφαρµοστεί και να καθορίζεται το 
σχετικό χρονοδιάγραµµα. 

- Tο κράτος µέλος πρέπει να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη, 
αυστηρή και έγκαιρη παρακολούθηση και την αναθεώρηση των 
συµφωνιών λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές και άλλες 
εξελίξεις ανά τρία τουλάχιστον έτη. 

- Οι συµφωνίες πρέπει να περιλαµβάνουν αποτελεσµατικές 
ρυθµίσεις για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος αθετήσει τους όρους τους. 

- Το κράτος µέλος πρέπει να εξασφαλίζει την εκπόνηση 
αξιολόγησης των απαλλαγών και των συµφωνιών µετά την 
πάροδο πέντε ετών κατ' ανώτατο. 

 

β) Την αλληλεπίδραση του κοινοτικού συστήµατος εµπορίας εκποµπών µε τη 
φορολόγηση της εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου σε περίπτωση που 
εφαρµόζονται ταυτόχρονα. 

γ) Το συνολικό ύψος του φόρου που θα έπρεπε να καταβληθεί σε περίπτωση µη 
χορήγησης ενίσχυσης και το ποσοστό του φόρου αυτού επί του συνολικού κύκλου 
εργασιών. 

  

4.2.2. Ανάλυση της στρέβλωσης του ανταγωνισµού και του εµπορίου 

157. Κατά την αξιολόγηση των αρνητικών συνεπειών του µέτρου ενίσχυσης, η Επιτροπή 
θα επικεντρώνει την ανάλυση των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στον αντίκτυπο 
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που αναµένεται να έχει η περιβαλλοντική ενίσχυση για τον ανταγωνισµό µεταξύ 
επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές προϊόντος41.  

158. Εάν η ενίσχυση χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα, ιδίως εάν για τον υπολογισµό του 
πρόσθετου κόστους ή του κόστος λειτουργίας λήφθηκαν υπόψη όλα τα 
πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση, ο αρνητικός αντίκτυπος της ενίσχυσης αναµένεται 
περιορισµένος. Ωστόσο, µια επιχείρηση που επιδιώκει το κέρδος θα αυξήσει κανονικά 
το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας πέραν των υποχρεωτικών απαιτήσεων εάν 
θεωρήσει ότι η αύξηση αυτή θα της επιφέρει έστω και ελάχιστα πλεονεκτήµατα. 

159. Οι αρνητικές συνέπειες της ενίσχυσης υπό τη µορφή φορολογικών 
εκπτώσεων/απαλλαγών απορρέουν από τη µείωση του κόστους για τους δικαιούχους, 
λόγω της µείωσης του επιπέδου φορολογίας. Εάν το κόστος που συνεπάγονται τα 
αντισταθµίσµατα τα οποία παρέχονται έναντι των φορολογικών 
εκπτώσεων/απαλλαγών είναι πολύ υψηλό, αυτά τα πλεονεκτήµατα µπορούν να 
θεωρηθούν περιορισµένα. Ωστόσο, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, η ενίσχυση 
µπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, εάν π.χ. διατηρήσει εν ζωή µια επιχείρηση η 
οποία λειτουργεί αναποτελεσµατικά, καθώς από µια αποτελεσµατική επιχείρηση 
αναµένεται ότι θα είναι σε θέση να προσαρµόσει τις µεθόδους παραγωγής της ώστε 
να λαµβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τη 
χορήγηση της φορολογικής ελάφρυνσης. Πέραν τούτου, η ενίσχυση µπορεί να έχει 
αρνητικές συνέπειες για τις έµµεσα επηρεαζόµενες αγορές του προϊόντος που είναι 
συµπληρωµατικές προς την άµεσα επηρεαζόµενη αγορά στην οποία παρατηρείται 
καταρχάς ο αντίκτυπος της ενίσχυσης, καθώς αυτή µπορεί να µειώσει το κόστος 
παραγωγής του δικαιούχου και/ή να αποτρέψει την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην 
αγορά.  

 
 

4.2.2.1. ∆υναµικά κίνητρα/παραγκωνισµός 

160. Ως αποτέλεσµα των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, οι 
αποδέκτες τους µπορεί να µην προβούν στην πραγµατοποίηση επενδύσεων υπέρ 
φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών οι οποίες θα υπερβαίνουν τα ρυθµιστικά 
πρότυπα, αλλά να περιµένουν απλώς την παρέµβαση του κράτους. 

161. Στην ανάλυσή της η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το ύψος της ενίσχυσης: όσο υψηλότερη είναι η ενίσχυση τόσο πιθανότερο είναι 
να χρησιµοποιηθεί ένα µέρος αυτής για τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
ιδιαίτερα εάν το ποσό της ενίσχυσης είναι υψηλό σε σχέση µε το µέγεθος της εν 
γένει δραστηριότητας του δικαιούχου.  

β) τη συχνότητα της ενίσχυσης: εάν µια επιχείρηση λάβει επανειληµµένα 
ενισχύσεις, είναι περισσότερο πιθανό οι ενισχύσεις αυτές να στρεβλώσουν τα 
δυναµικά κίνητρα. 

                                                 
41  Ορισµένες αγορές µπορεί να επηρεάζονται από την ενίσχυση, καθώς ο αντίκτυπός της ενδέχεται να µην 

περιορίζεται στην αγορά η οποία αντιστοιχεί στην υποστηριζόµενη δραστηριότητα αλλά να επεκτείνεται 
και σε άλλες αγορές, οι οποίες συνδέονται µε αυτή, είτε διότι βρίσκονται σε προηγούµενο ή σε 
µεταγενέστερο στάδιο της εµπορίας του σχετικού προϊόντος ή είναι συµπληρωµατικές αγορές, είτε σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος δραστηριοποιείται ήδη ή µπορεί να δραστηριοποιηθεί στο άµεσο µέλλον στη 
συγκεκριµένη αγορά. 
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γ) τη διάρκεια της ενίσχυσης: σε περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων λειτουργίας 
για µεγάλο διάστηµα είναι περισσότερο πιθανή η στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

δ) την προοδευτική µείωση της ενίσχυσης: η µείωση των ενισχύσεων λειτουργίας 
µιας επιχείρησης αποτελεί κίνητρο για την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς της· 
για το λόγο αυτό, η στρέβλωση των δυναµικών κινήτρων θα περιορίζεται 
σταδιακά. 

ε) την ετοιµότητα εφαρµογής µελλοντικών προδιαγραφών: εάν η ενίσχυση 
επιτρέπει στη σχετική επιχείρηση να εφαρµόσει νέες κοινοτικές προδιαγραφές που 
αναµένεται να θεσπιστούν στο άµεσο µέλλον, η ενισχυόµενη επένδυση θα µειώσει 
το κόστος των επενδύσεων που εν πάση περιπτώσει θα είχε αναγκαστεί να 
πραγµατοποιήσει η επιχείρηση. 

στ) το επίπεδο των ρυθµιστικών προδιαγραφών και/ή της φορολογίας σε σχέση 
µε τους περιβαλλοντικούς όρους: όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο των 
υποχρεωτικών απαιτήσεων, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος να µην είναι 
αναγκαίες οι ενισχύσεις που προορίζονται για την υπέρβαση των υποχρεωτικών 
απαιτήσεων και να παραγκωνίσουν τις επενδύσεις ή να χρησιµοποιηθούν µε 
τρόπο που στρεβλώνει τα δυναµικά κίνητρα.  

ζ) τον κίνδυνο διεπιδότησης: σε περίπτωση που η επιχείρηση παράγει ευρύ φάσµα 
προϊόντων ή το ίδιο προϊόν µε τη χρήση µιας συµβατικής και µιας περιβαλλοντικά 
φιλικής διαδικασίας, υπάρχει υψηλός κίνδυνος διεπιδότησης. 

η) την τεχνολογική ουδετερότητα: σε περίπτωση που ένα µέτρο επικεντρώνεται σε 
µία και µόνο τεχνολογία, αυξάνεται ο κίνδυνος στρέβλωσης των δυναµικών 
κινήτρων. 

 

4.2.2.2. ∆ιάσωση αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων 

162. Οι κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος δικαιολογούνται 
ενδεχοµένως ως ένας µεταβατικός µηχανισµός προς την κατεύθυνση της πλήρους 
κατανοµής των περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται 
για την περιττή υποστήριξη επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι σε θέση να 
προσαρµοστούν σε περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές και 
τεχνολογίες λόγω της χαµηλής τους αποτελεσµατικότητας. 

163. Στην ανάλυσή της η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τη φύση και τον τύπο των δικαιούχων: σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
χαρακτηρίζεται από σχετικά χαµηλή παραγωγικότητα και η οικονοµική του 
κατάσταση είναι κακή, είναι περισσότερο πιθανό να συµβάλει µε τρόπο τεχνητό η 
ενίσχυση στη διατήρηση της παρουσίας της επιχείρησης στην αγορά. 

β) το πλεονάζον δυναµικό στον τοµέα που έχει ως στόχο της η ενίσχυση: σε 
τοµείς στους οποίους παρατηρείται πλεονάζον δυναµικό, υπάρχει ο κίνδυνος να 
συµβάλει η επενδυτική ενίσχυση στη διατήρηση του πλεονάζοντος αυτού 
δυναµικού και των αναποτελεσµατικών δοµών στην αγορά. 

γ) την κανονική συµπεριφορά στον τοµέα που έχει ως στόχο της η ενίσχυση: εάν 
άλλες επιχειρήσεις στον τοµέα έχουν επιτύχει το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας χωρίς να λάβουν ενίσχυση, είναι περισσότερο πιθανό να συµβάλει η 
ενίσχυση αυτή στη διατήρηση αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων στην αγορά. 
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δ) το επίπεδο υποχρεωτικών προδιαγραφών: εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές ή 
εάν οι υποχρεωτικές προδιαγραφές είναι σχετικά χαµηλές σε σύγκριση µε το 
πραγµατικό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, είναι υψηλότερος ο κίνδυνος να 
προκληθούν (ή να διατηρηθούν υφιστάµενες) αναποτελεσµατικές µέθοδοι 
λειτουργίας εξαιτίας της ενίσχυσης.  

ε) τη διάρκεια της ενίσχυσης: όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ενίσχυσης τόσο 
υψηλότερος είναι ο κίνδυνος να συµβάλει αυτή στη διατήρηση 
αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων στην αγορά. 

στ) το επενδυτικό κόστος ή το ποσό της ενίσχυσης υπό τη µορφή φορολογικής 
έκπτωσης/απαλλαγής σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του δικαιούχου: όσο 
υψηλότερο είναι το κόστος ή το ποσό της ενίσχυσης σε σύγκριση µε τις 
δραστηριότητες που ασκεί ο δικαιούχος τόσο πιθανότερο είναι να προκαλέσει η 
ενίσχυση αναποτελεσµατικές πρακτικές.  

 
4.2.2.3. Ισχύς στην αγορά/πρακτικές αποκλεισµού 

164. Η Επιτροπή θα αξιολογεί την ισχύ στην αγορά πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, 
και τη µεταβολή της ισχύος στην αγορά που µπορεί να προκληθεί λόγω της 
ενίσχυσης. Η ενίσχυση για περιβαλλοντική προστασία που παρέχεται σε δικαιούχο ο 
οποίος διαθέτει ουσιαστική ισχύ στην αγορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον 
δικαιούχο αυτό για την αύξηση ή τη διατήρηση της ισχύος του στην αγορά µέσω 
περαιτέρω διαφοροποίησης των προϊόντων του ή αποκλεισµού των αντιπάλων του. Η 
Επιτροπή δεν είναι πιθανόν να εντοπίσει προβλήµατα ανταγωνισµού σε αγορές στις 
οποίες οι δικαιούχοι των ενισχύσεων έχουν µερίδιο αγοράς κάτω του 25% και σε 
αγορές στις οποίες ο βαθµός συγκέντρωσης βάσει του δείκτη Herfindahl-Hirschman 
(HHI) είναι κάτω του 2000.  

165. Στην ανάλυσή της η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ισχύ στην αγορά του δικαιούχου της ενίσχυσης και τη διάρθρωση της 
αγοράς: σε περίπτωση που ο αποδέκτης της ενίσχυσης κατέχει ήδη δεσπόζουσα 
θέση στην επηρεαζόµενη αγορά42, το µέτρο ενίσχυσης µπορεί να ενδυναµώσει τη 
δεσπόζουσα θέση του εξασθενίζοντας περαιτέρω τους ανταγωνιστικούς 
περιορισµούς που µπορούν να ασκήσουν οι ανταγωνιστές στη δικαιούχο 
επιχείρηση.  

β) την είσοδο νέων φορέων στην αγορά: σε περίπτωση που η ενίσχυση αφορά 
αγορές προϊόντων ή τεχνολογίες οι οποίες ανταγωνίζονται µε προϊόντα στην 
αγορά των οποίων ο αποδέκτης της ενίσχυσης ήδη δραστηριοποιείται και διαθέτει 
ισχύ αγοράς, η ενίσχυση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τρόπο στρατηγικό ώστε να 
αποτραπεί η είσοδος νέων φορέων στην αγορά ή για την αντικατάσταση των 

                                                 
42  Ορισµένες αγορές µπορεί να επηρεάζονται από την ενίσχυση, καθώς ο αντίκτυπός της ενδέχεται να µην 

περιορίζεται στην αγορά η οποία αντιστοιχεί στην υποστηριζόµενη δραστηριότητα αλλά να επεκτείνεται 
και σε άλλες αγορές, οι οποίες συνδέονται µε αυτή, είτε διότι βρίσκονται σε προηγούµενο ή σε 
µεταγενέστερο στάδιο της εµπορίας του σχετικού προϊόντος ή είναι συµπληρωµατικές αγορές, είτε σε 
περίπτωση που ο δικαιούχος δραστηριοποιείται ήδη ή µπορεί να δραστηριοποιηθεί στο άµεσο µέλλον στη 
συγκεκριµένη αγορά. 
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προϊόντων µε νέα, περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση µε αυτά που 
διαθέτουν οι ανταγωνιστές. 

γ) τη διαφοροποίηση των προϊόντων και την άνιση µεταχείριση όσον αφορά τις 
τιµές: ως αρνητική συνέπεια της ενίσχυσης µπορεί να καταστεί ευκολότερη για 
τον αποδέκτη της η διαφοροποίηση των προϊόντων και η άνιση µεταχείριση όσον 
αφορά τις τιµές, µε αποτέλεσµα να ζηµιώνεται ο καταναλωτής.  

δ) την αγοραστική ισχύ: η ισχύς αγοράς µιας επιχείρησης µπορεί να περιορίζεται 
από τη θέση που κατέχουν στην αγορά οι αγοραστές. Η παρουσία ισχυρών 
αγοραστών µπορεί να αντισταθµίσει µια ισχυρή θέση στην αγορά εφόσον οι 
αγοραστές επιδιώξουν να διατηρήσουν έναν επαρκή ανταγωνισµό στην αγορά. 

ε) τη διαδικασία επιλογής: τα µέτρα ενίσχυσης που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις µε 
ισχύ στην αγορά να επηρεάζουν την διαδικασία επιλογής, όπως για παράδειγµα 
µέσω του δικαιώµατος να συνιστούν επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία επιλογής ή 
να επηρεάζουν το περιβαλλοντικό σχέδιο κατά τρόπο που αποκλείει µε 
αδικαιολόγητο τρόπο εναλλακτικά σχέδια, ενδέχεται να προβληµατίσουν την 
Επιτροπή. 

στ) τις συνθήκες ανταγωνισµού στις επηρεαζόµενες αγορές και τη σηµασία του 
ανταγωνισµού στις τιµές µεταξύ των διαφόρων ανταγωνιστών: όσο 
περισσότερο ο ανταγωνισµός βασίζεται στην τιµή τόσο µεγαλύτερος είναι ο 
κίνδυνος να επηρεαστεί από µια ενίσχυση υπό τη µορφή φορολογικής 
έκπτωσης/απαλλαγής. Εάν, αντιθέτως, τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθµό διαφοροποίησης και ο ανταγωνισµός δεν βασίζεται κυρίως στις τιµές, ο 
αντίκτυπος της ενίσχυσης υπό τη µορφή φορολογικής έκπτωσης/απαλλαγής δεν 
είναι πιθανόν να είναι τόσο σηµαντικός. 

 

4.2.2.4. Οι συνέπειες για το εµπόριο και τον τόπο εγκατάστασης 

166. Ως συνέπεια των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, 
ορισµένες περιοχές µπορεί να επωφελούνται από ευνοϊκότερες συνθήκες παραγωγής, 
ιδίως εξαιτίας του σχετικά χαµηλότερου κόστους παραγωγής λόγω της ενίσχυσης ή 
λόγω των υψηλότερων παραγωγικών προδιαγραφών που επιτυγχάνονται µέσω της 
ενίσχυσης. Το στοιχείο αυτό µπορεί να προκαλέσει τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων 
προς περιοχές που δέχονται ενισχύσεις ή τη µετακίνηση των εµπορικών ροών προς 
τέτοιες περιοχές. 

 

4.2.3. Στάθµιση και απόφαση 

167. Βάσει των παραπάνω θετικών και αρνητικών στοιχείων, η Επιτροπή σταθµίζει τα 
αποτελέσµατα του µέτρου και κρίνει αν οι σχετικές αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζουν 
τους όρους του εµπορίου σε βαθµό αντίθετο µε το κοινό συµφέρον.  

168. Η Επιτροπή µπορεί να µη φέρει αντιρρήσεις ως προς το κοινοποιηθέν µέτρο 
ενίσχυσης και να µην κινήσει επίσηµη διαδικασία έρευνας ή, βάσει της διαδικασίας 
έρευνας που προβλέπει το άρθρο 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/199943, να 

                                                 
43  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες 

εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ.1. 
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αποφασίσει να κλείσει τη διαδικασία µε απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 7 του 
εν λόγω κανονισµού. Εφόσον εκδώσει απόφαση υπό όρους κατά την έννοια του 
άρθρου 7 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισµού, µπορεί να συµπεριλάβει ιδίως τους 
ακόλουθους όρους, οι οποίοι πρέπει να περιορίζουν τη νόθευση ή τις επιπτώσεις στις 
συναλλαγές και να είναι ανάλογοι: 

α) χαµηλότερες εντάσεις ενισχύσεων από το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο που 
προβλέπεται στο κεφάλαιο 3 ή χαµηλότερο επίπεδο φορολογικής έκπτωσης. 

β) διαχωρισµός των λογαριασµών ώστε να αποφεύγεται διεπιδότηση από τη µια 
αγορά στην άλλη όταν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται σε πολλαπλές αγορές. 

γ) πρόσθετες απαιτήσεις µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνεπειών των 
συµφωνιών που συνάπτονται ως αντιστάθµισµα για τη φορολογική έκπτωση. 

δ) αποφυγή διακρίσεων σε βάρος άλλων δυνητικών δικαιούχων (περιορισµός της 
επιλεκτικότητας). 

 

5. ΣΩΡΕΥΣΗ 

169. Τα ανώτατα επίπεδα ενίσχυσης που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος πλαισίου 
ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η υποστήριξη του σχεδίου χρηµατοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από κρατικούς πόρους ή εν µέρει από την Κοινότητα.  

170. Οι ενισχύσεις που εγκρίνονται κατ' εφαρµογή του παρόντος πλαισίου δεν µπορούν να 
σωρευθούν µε άλλες κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 
1 της Συνθήκης, ούτε µε άλλες κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, εάν µια τέτοια σώρευση 
συνεπάγεται ένταση ενίσχυσης ανώτερη αυτής που προβλέπεται στο παρόν πλαίσιο. 
Ωστόσο, σε περίπτωση που οι δαπάνες που είναι επιλέξιµες για ενίσχυση υπέρ της 
περιβαλλοντικής προστασίας είναι επιλέξιµες εν όλω ή εν µέρει για ενίσχυση για 
άλλους σκοπούς, το κοινό τµήµα θα υπάγεται στο ευνοϊκότερο ανώτατο όριο 
ενίσχυσης βάσει των ισχυόντων κανόνων.  

171. Οι ενισχύσεις για την περιβαλλοντική προστασία δεν σωρεύονται µε ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας (de minimis) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες εφόσον η σώρευση 
αυτή θα είχε ως αποτέλεσµα ένταση ενίσχυσης υπεράνω εκείνης που καθορίζεται στο 
παρόν πλαίσιο. 

 

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

6.1.  Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση 

6.1.1. Ετήσιες εκθέσεις 

172. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού αριθ. 659/199944 και του κανονισµού αριθ. 
794/200445, τα κράτη µέλη υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή.  

                                                 
44  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες 

εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ.1. 
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173. Πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις, οι ετήσιες εκθέσεις 
για τα µέτρα ενίσχυσης υπέρ του περιβάλλοντος πρέπει να περιλαµβάνουν για κάθε 
µέτρο ενίσχυσης, συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης ενίσχυσης βάσει 
εγκεκριµένου καθεστώτος, τις ακόλουθες πληροφορίες: 

– την ονοµασία του δικαιούχου· 

– το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο· 

– την ένταση της ενίσχυσης· 

– περιγραφή του στόχου που επιδιώκεται µε το µέτρο, και του τύπου 
περιβαλλοντικής προστασίας που προωθείται µε αυτό· 

– τους τοµείς δραστηριότητας στους οποίους τίθενται σε εφαρµογή τα ενισχυόµενα 
σχέδια. 

174. Σε περίπτωση φορολογικής ενίσχυσης, το κράτος µέλος πρέπει να υποβάλει κατάλογο 
των δικαιούχων που έλαβαν φορολογική απαλλαγή άνω των 200 000 ευρώ.  

175. Για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει εγκεκριµένου καθεστώτος σε µεγάλες 
επιχειρήσεις, τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να εξηγούν στην ετήσια έκθεση που 
υποβάλλουν πώς τηρήθηκε ο όρος σχετικά µε τη δηµιουργία κινήτρων για τις 
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις επιχειρήσεις αυτές, ιδίως χρησιµοποιώντας τους 
δείκτες και τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4. 

176. Οι ετήσιες εκθέσεις θα δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. 

 

6.1.2. Πρόσβαση στο πλήρες κείµενο των καθεστώτων ενίσχυσης 

177. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για τη 
βελτίωση της διαφάνειας των κρατικών ενισχύσεων στην Κοινότητα. Ειδικότερα, 
κρίνεται αναγκαίο να διασφαλισθεί ότι τα κράτη µέλη, οι οικονοµικοί παράγοντες, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και η ίδια η Επιτροπή θα έχουν εύκολα πρόσβαση στο πλήρες 
κείµενο όλων των καθεστώτων περιβαλλοντικών ενισχύσεων. 

178. Τούτο µπορεί εύκολα να επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας διασυνδεόµενων 
δικτυακών τόπων. Για το λόγο αυτό, όταν η Επιτροπή εξετάζει καθεστώτα 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων θα καλεί συστηµατικά το κράτος µέλος να δηµοσιεύει 
στο διαδίκτυο το πλήρες κείµενο όλων των οριστικοποιηµένων καθεστώτων 
ενίσχυσης και να κοινοποιεί την σχετική διαδικτυακή διεύθυνση στην Επιτροπή. Το 
καθεστώς δεν θα µπορεί να εφαρµοστεί πριν τη δηµοσίευση των σχετικών 
πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

179. Τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν ώστε να τηρούνται λεπτοµερή µητρώα σχετικά 
µε τη χορήγηση ενισχύσεων για όλα τα περιβαλλοντικά µέτρα. Τα µητρώα αυτά 
πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία ώστε να αποδεικνύεται ότι 
τηρήθηκαν οι µέγιστες επιτρεπόµενες εντάσεις των ενισχύσεων για τις επιλέξιµες 

                                                                                                                                                         
45  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την εφαρµογή του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1. 
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δαπάνες, πρέπει να διατηρούνται επί δέκα έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης της 
εκάστοτε ενίσχυσης και πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή εφόσον ζητηθεί. 

Η Επιτροπή θα καλεί τα κράτη µέλη να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες βάσει 
των οποίων θα µπορεί να προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος πλαισίου τέσσερα 
έτη από την έναρξη ισχύος τους46. 

 

6.2. Κατάλληλα µέτρα 

180. Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη µέλη, βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ, τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα για τα υφιστάµενα καθεστώτα 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων: 

 Προκειµένου να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις του παρόντος πλαισίου, τα 
κράτη µέλη πρέπει να τροποποιήσουν, όπου είναι αναγκαίο, τα εν λόγω 
καθεστώτα ώστε να τα ευθυγραµµίσουν µε το παρόν πλαίσιο εντός δώδεκα 
µηνών από την έναρξη ισχύος τους, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  

i. το νέο ανώτατο όριο για µεγάλα µεµονωµένα σχέδια θα εφαρµόζεται από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος πλαισίου· 

ii. η υποχρέωση υποβολής αναλυτικότερων ετήσιων εκθέσεων ισχύει για τις 
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο υφιστάµενων καθεστώτων 
ενισχύσεων έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πλαισίου. 

181. Τα κράτη µέλη καλούνται να διαβιβάσουν την ρητή και άνευ όρων συγκατάθεσή τους 
ως προς τα προτεινόµενα κατάλληλα µέτρα εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος πλαισίου. Εάν δεν λάβει απάντηση σχετικά, η Επιτροπή θα 
θεωρήσει ότι το κράτος µέλος δεν συµφωνεί µε τα προταθέντα µέτρα. 

 

6.3. Έναρξη, διάρκεια ισχύος και αναθεώρηση 

182. Το παρόν πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2008 ή, εάν δεν έχει 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την 
ηµεροµηνία αυτή, την πρώτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του, και θα αντικαταστήσει 
το «Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος» της 3ης Φεβρουαρίου 2001 (2001/C 37/03).  

183. Το παρόν πλαίσιο εφαρµόζεται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2014. Μετά από 
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί να το τροποποιήσει πριν από την 
ηµεροµηνία αυτή για σοβαρούς λόγους που αφορούν την πολιτική ανταγωνισµού ή 
την περιβαλλοντική πολιτική ή προκειµένου να λάβει υπόψη άλλες κοινοτικές 
πολιτικές ή διεθνείς δεσµεύσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές µπορεί να κριθούν αναγκαίες 
ιδίως υπό το φως είτε διεθνών συµφωνιών που θα συναφθούν στο µέλλον σχετικά µε 
τις κλιµατικές αλλαγές είτε της µελλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας για τις κλιµατικές 
αλλαγές. Τέσσερα έτη µετά τη δηµοσίευση του παρόντος πλαισίου, η Επιτροπή θα 
προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεών του βάσει πραγµατικών στοιχείων και των 
αποτελεσµάτων ευρείας διαβούλευσης που θα διεξαγάγει η ίδια µε βάση ιδίως 
στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη µέλη. Τα πορίσµατα της αξιολόγησης θα 

                                                 
46  Στη διαδικασία αυτή, τα κράτη µέλη µπορούν να συνδράµουν την Επιτροπή υποβάλλοντας τις εκ των 

υστέρων αξιολογήσεις τους για τα καθεστώτα και τα µεµονωµένα µέτρα. 
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κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Περιφερειών, στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στα κράτη µέλη. 

184. Η Επιτροπή εφαρµόζει τις διατάξεις του παρόντος πλαισίου σε όλα τα σχέδια 
ενισχύσεων που της κοινοποιούνται και λαµβάνει απόφαση για τα σχέδια αυτά µετά 
τη δηµοσίευση του πλαισίου στην Επίσηµη Εφηµερίδα, ακόµα και εάν τα σχέδια έχουν 
κοινοποιηθεί πριν από την εν λόγω δηµοσίευση, περιλαµβανοµένων και των 
µεµονωµένων ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει εγκεκριµένων καθεστώτων που 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε υποχρέωση ατοµικής κοινοποίησης. 

185. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον καθορισµό των εφαρµοστέων 
κανόνων για την αξιολόγηση παράνοµης κρατικής ενίσχυσης47, η Επιτροπή θα 
εφαρµόσει σε περίπτωση µη κοινοποιηθεισών ενισχύσεων:  

α) το παρόν πλαίσιο, αν η ενίσχυση χορηγήθηκε µετά την έναρξη ισχύος του· 
β) το πλαίσιο που ίσχυε κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης, σε όλες τις άλλες 

περιπτώσεις.  

                                                 
47  ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

Πίνακας που απεικονίζει τις εντάσεις των επενδυτικών ενισχύσεων ως µέρος των 
επιλέξιµων δαπανών: 

 
 Μικρές 

επιχειρήσ
εις 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Ενισχύσεις για την 
υπέρβαση των κοινοτικών 
προδιαγραφών ή για τη 
βελτίωση της προστασίας 
του περιβάλλοντος ελλείψει 
κοινοτικών προδιαγραφών 

 
50% 

 

60% εάν 
πρόκειται 

για 
οικολογικ

ή 
καινοτοµί

α 

 
40% 

 

50% εάν 
πρόκειται 

για 
οικολογικ

ή 
καινοτοµί

α 

 
30% 

 

40% εάν 
πρόκειται 

για 
οικολογικ

ή 
καινοτοµί

α 
Ενισχύσεις για την έγκαιρη 
προσαρµογή στα 
µελλοντικά κοινοτικά 
πρότυπα 

 
25% 

 
20% 

 
20% 
15% 

- 

Ενισχύσεις για τη 
διαχείριση 
αποβλήτων 

50% 40% 30% 

Ενισχύσεις για παραγωγή 
ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές 

 
70% 

 

80% εάν 
εξυπηρετούν 
τις ανάγκες 

µιας 
ολόκληρης 
κοινότητας 

 
60% 

 

70% εάν 
εξυπηρετο
ύν τις 
ανάγκες 

µιας 
ολόκληρης 
κοινότητα

ς 

 
50% 

 

60% εάν 
εξυπηρετούν 
τις ανάγκες 

µιας ολόκληρης 
κοινότητας 

Ενισχύσεις για 
εξοικονόµηση 
ενέργειας 

Ενισχύσεις για 
εγκαταστάσεις 
ΣΠΘΗ 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

Ενισχύσεις για 
τηλεθέρµανση 
 

- µε χρήση συµβατικών 
πηγών ενέργειας 

 
 

60% 
 

70% 

 
 

50% 
 

60% 

 
 

40% 
 

50% 
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- µε χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας 
 

  

Ενισχύσεις για την 
αποκατάσταση 
µολυσµένων βιοµηχανικών 
περιοχών 

100%  100%  100%  

Ενισχύσεις για την 
επανεγκατάσταση 
επιχειρήσεων 

60% 50% 40% 
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