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Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 

Έγγραφο διαβούλευσης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 

 
Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να καλέσει τα κράτη μέλη και τους 

εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την εφαρμογή της 

ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με Κώδικα βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή 

διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων
1
 (στο εξής «κώδικας»). 

 

Οι απαντήσεις θα συμβάλουν στην αναθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 57 του 

κώδικα. 

Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαβούλευση 

αυτή. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή: κρατών μελών και εμπλεκόμενων φορέων 

σε διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων, περιλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και 

τοπικών αρχών, δικαστηρίων, ελεγκτικών συνεδρίων, καθώς και δικαιούχων, 

καταγγελλόντων, εμπορικών και επιχειρηματικών ενώσεων, της νομικής και επιχειρηματικής 

κοινότητας, κ.λπ. 

 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν, κατά 

προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις απαντήσεις τους στη Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού («ΓΔ COMP») μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2017. 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 16 Ιουνίου, η Επιτροπή εξέδωσε τον κώδικα ο οποίος παρέχει καθοδήγηση σχετικά με 

την καθημερινή διεξαγωγή των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων. Υπό αυτή την έννοια, 

ενθαρρύνει τη χρήση επαφών πριν από την κοινοποίηση και παρέχει το πλαίσιο για τον 

εξορθολογισμό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. 

 

Ο κώδικας άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2009. 

                                                 
1
 ΕΕ C 136 της 16.6.2009, σ. 13-20. 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΔ Ανταγωνισμού 

 

  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(02):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0616(02):EN:NOT
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Μετά την αναθεώρηση του διαδικαστικού κανονισμού
2
 στο πλαίσιο της διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η αναθεώρηση του κώδικα 

κρίνεται απαραίτητη ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις. Η διαβούλευση αυτή έχει 

συνεπώς ως στόχο τη συγκέντρωση των απόψεων των κρατών μελών και των εμπλεκομένων 

φορέων σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα κατά τα τελευταία επτά έτη. 

2.  ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Τα κράτη μέλη και οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να απαντήσουν στο κατωτέρω 

ερωτηματολόγιο.  

Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, 

καλείσθε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο σε μία από τις γλώσσες 

εργασίας της Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά). Αυτό γίνεται να αποφευχθούν 

ενδεχόμενες καθυστερήσεις που οφείλονται στη μετάφραση και να επισπευσθεί η 

επεξεργασία των απαντήσεων. 

Οι ερωτήσεις οργανώνονται ανά θέμα. Αν ένα συγκεκριμένο ερώτημα δεν σας αφορά, 

απαντήστε «άνευ αντικειμένου». 

Η προθεσμία για την υποβολή των απαντήσεων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2017. Σημειώστε 

ότι οι απαντήσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας ενδέχεται να μην 

ληφθούν υπόψη. 

Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με την αναφορά «HT 4816» στη διεύθυνση:   

COMP-03-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu 

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε τις απαντήσεις σας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

European Commission  

Directorate-General for Competition  

For the attention of the State Aid Registry 

1049 Bruxelles  

BELGIQUE 

                                                 
2
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την 

εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 248 της 24.9.2015, 

σ. 9-29. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
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ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΣΑΣ          

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει τις απαντήσεις στο 

ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html. 

Ως εκ τούτου, αν δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά σας ή μέρος των 

απαντήσεών σας, θα πρέπει να το αναφέρετε ρητά στη συνέχεια. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata 

Αναφέρετε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Ονομασία  

Οργάνωση την οποία 

εκπροσωπείτε 

 

Κύριες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες 

 

 

 

Τοποθεσία (χώρα)  

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: 

 

 

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή καλεί τις οργανώσεις που επιθυμούν να υποβάλουν 

σχόλια στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης να παράσχουν στην Επιτροπή και στο ευρύ 

κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι αντιπροσωπεύουν, με καταχώριση στο Μητρώο 

Διαφάνειας και αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας του. Αν μια οργάνωση αποφασίσει να μην 

παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες, αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής να 

κατατάσσει τις απαντήσεις της ως ατομικές απαντήσεις. (Προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλ. 

COM (2002) 704. Κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας, βλ. 

SWD(2015)111 final και ανακοίνωση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, βλ. COM(2007) 127). 

Αν είστε καταχωρισμένη οργάνωση, παρακαλείστε να αναφέρετε στη συνέχεια τον αριθμό 

μητρώου της οργάνωσής σας στην απάντηση στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, η απάντησή σας θα θεωρηθεί ότι εκφράζει τις απόψεις της οργάνωσής σας. 

Αν η οργάνωσή σας δεν είναι καταχωρισμένη, έχετε τη δυνατότητα να την καταχωρίσετε 

τώρα. Στη συνέχεια μπορείτε να επιστρέψετε σ’ αυτή τη σελίδα, να εξακολουθήσετε να 

απαντάτε στο ερωτηματολόγιο και να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας ως καταχωρισμένη 

πλέον οργάνωση. 

file://net1.cec.eu.int/COMP-Services/Direction-H/H-4/_forum/HT.2664%20Procedural%20Reform%20-%20Procedural%20Regulation/State%20Aid%20Modernisation%20Initiative%202011-2012/Documents%20and%20Settings/tenreca/wendlbe/Local%20Settings/Forum%20other
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται 

στην ανακοίνωση της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς 

θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας. 

 

Για τις καταχωρισμένες οργανώσεις: αναφέρατε εδώ τον αριθμό μητρώου σας 

 

Παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές σχετικά με τη χρήση των απαντήσεών 

σας: 

Οι απαντήσεις μου/μας, 

  

  Μπορούν να δημοσιευθούν απευθείας με τα προσωπικά μου στοιχεία/τα στοιχεία της 

οργάνωσής μου (συναινώ στη δημοσίευση όλων των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις 

απαντήσεις μου εν όλω ή εν μέρει συμπεριλαμβανομένου του ονόματός μου/της επωνυμίας 

της οργάνωσής μου και δηλώνω ότι τίποτε στις απαντήσεις μου δεν είναι παράνομο ούτε θίγει 

τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου με τρόπο που να μπορεί να εμποδίσει τη δημοσίευση). 

  

 Μπορούν να δημοσιευθούν απευθείας υπό τον όρο ότι εγώ/η οργάνωσή μου θα 

παραμείνω/-ουμε ανώνυμος/-οι (συναινώ στη δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας 

εμπεριέχεται στις απαντήσεις μου, συνολικά ή εν μέρει (π.χ. απόσπασμα ή γνώμη που 

εκφράζω), υπό τον όρο ότι αυτό θα γίνει ανώνυμα). Δηλώνω ότι τίποτε στις απαντήσεις μου 

δεν είναι παράνομο ούτε θίγει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου με τρόπο που να μπορεί να 

εμποδίσει τη δημοσίευση. 

  

 Δεν μπορούν να δημοσιευθούν απευθείας, μπορούν, όμως, να συμπεριληφθούν σε 

στατιστικά στοιχεία (καταλαβαίνω ότι οι απαντήσεις μου δεν θα δημοσιευθούν απευθείας, 

αλλά ότι μπορούν να συμπεριληφθούν με ανώνυμο τρόπο σε δημοσιεύσιμα στατιστικά 

στοιχεία, π.χ. προκειμένου να παρουσιαστούν οι διαφαινόμενες τάσεις των απαντήσεων στην 

παρούσα διαβούλευση). Ας σημειωθεί ότι οι απαντήσεις σας μπορεί να αποτελέσουν 

αντικείμενο αιτήσεων για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1049/2001. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σειρά των ερωτήσεων, αν και δεν σας ζητείται να 

απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλείσθε να σημειώσετε τις ερωτήσεις που δεν σας 

αφορούν ως «άνευ αντικειμένου». Μπορείτε επίσης να υποβάλετε συμπληρωματικές πληροφορίες 

που θεωρείτε ότι είναι σημαντικές. 
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ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Έχετε χρησιμοποιήσει τον κώδικα; 

2. Με βάση την πείρα σας, ποιες είναι οι κύριες θετικές επιπτώσεις του κώδικα και ποιοι 

ήσαν οι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας; 

Παρακαλείστε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

 

3. Με βάση την πείρα σας, ποιες είναι οι κύριες αρνητικές επιπτώσεις του κώδικα;  

Παρακαλείστε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

 

4. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τις διαδικασίες που αναφέρονται στον κώδικα;  

Αν ναι, εξηγήστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε. 

 

ΤΜΗΜΑ Β: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

5. Ποια μέρη του κώδικα θεωρείτε χρήσιμα; 

6. Ποια μέρη του κώδικα δεν θεωρείτε χρήσιμα; 

7. Θεωρείτε ότι ο κώδικας, από την έναρξη ισχύος του το 2009, είχε θετικές επιπτώσεις 

στη διεξαγωγή των διαδικασιών της Επιτροπής για τον έλεγχο των κρατικών 

ενισχύσεων;   

Παρακαλείσθε να παραθέσετε παραδείγματα. 

 

8. Με βάση την πείρα σας, ο κώδικας βελτιώνει την προβλεψιμότητα των διαδικασιών 

στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων;  

Παρακαλείστε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

 

9. Ποια ήταν η ομαλότερη διαδικασία σας και ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν 

από αυτήν;   

2. ΕΠΑΦΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

10. Αναφέρατε πόσες επαφές πριν από την κοινοποίηση είχατε με την Επιτροπή από το 

2009. 

11. Συναντήσατε δυσκολίες στη διεξαγωγή επαφών πριν από την κοινοποίηση;  

Αν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε τη φύση αυτών των δυσκολιών. 

 

12. Οι επαφές πριν από την κοινοποίηση ήταν γενικά χρήσιμες;  

Αν ναι, εξηγήστε τους λόγους. 

 

13. Σε πόσες περιπτώσεις η Επιτροπή πραγματοποίησε πρώτη επαφή εντός της 

ενδεικτικής προθεσμίας των δύο εβδομάδων μετά την παραλαβή του σχεδίου εντύπου 

κοινοποίησης; 
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14. Ποια ήταν η διάρκεια των επαφών πριν από την κοινοποίηση; Οι επαφές είχαν θετική 

επίπτωση στη συνολική διάρκεια της διαδικασίας για τις κρατικές ενισχύσεις; 

15. Υπήρξαν διαφορές ως προς τη διάρκεια για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων; (νέα 

μέσα ενίσχυσης, συγκεκριμένοι τομείς, μεγάλα ποσά ενίσχυσης, κ.λπ.). 

16. Υπήρξε συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης στις επαφές πριν από την 

κοινοποίηση; Ήταν χρήσιμη; 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

17. Από το 2009, σε πόσες υποθέσεις η Επιτροπή σας απέστειλε διεξοδική αίτηση 

παροχής πληροφοριών εντός 4 έως 6 εβδομάδων από την κοινοποίηση;  

Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον συνολικό αριθμό των κοινοποιηθεισών υποθέσεων. 

 

18. Σε πόσες υποθέσεις υποβλήθηκαν περαιτέρω ερωτήματα από την Επιτροπή μετά τις 

απαντήσεις σας στην αρχική αίτηση παροχής πληροφοριών;   

19. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες να απαντήσετε στα ερωτήματα της Επιτροπής;  

Αν ναι, παρακαλείσθε να αναφέρετε παραδείγματα συγκεκριμένης υπόθεσης όπου 

αντιμετωπίσατε ιδιαίτερες δυσκολίες να απαντήσετε στα ερωτήματα. 

 

20. Η Επιτροπή παρείχε επαρκή πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της εν εξελίξει 

προκαταρκτικής εξέτασης; 

4. ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

21. Συναντήσατε δυσκολίες κατά τον χειρισμό εμπιστευτικών θεμάτων για τη δημοσίευση 

της απόφασης;  

Αν ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα.   

 

22. Σύμφωνα με τον κώδικα, στόχος της Επιτροπής είναι να εκδώσει τελική απόφαση 

εντός 4 μηνών μετά την υποβολή των τελευταίων πληροφοριών. Θεωρείτε κατάλληλη 

αυτή την προθεσμία; 

5. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΑΣΠ) 

23. Έχετε υποβάλει αίτημα για ΑΣΠ από το 2009; Σε πόσες υποθέσεις παρασχέθηκε η 

δυνατότητα ΑΣΠ με την Επιτροπή; 

24. Αν δεν χρησιμοποιήσατε ποτέ αυτή τη διαδικασία, παρακαλείσθε να αναφέρετε τους 

σχετικούς λόγους. 

25. Στην περίπτωση που παρασχέθηκε ΑΣΠ, η διαδικασία υπήρξε χρήσιμη;  

Αν όχι, παρακαλείσθε να αναφέρετε τι θα μπορούσε να είχε συμβάλει στη μεγαλύτερη 

χρησιμότητα της διαδικασίας. 

 

26. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τήρησαν το χρονοδιάγραμμα που καθορίστηκε στον 

ΑΣΠ; Υπήρξαν δυσκολίες στην τήρηση του ΑΣΠ;  

Παρακαλείστε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 
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27. Θεωρείτε ότι ο ΑΣΠ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις, π.χ. νέες, 

τεχνικά περίπλοκες ή ευαίσθητες υποθέσεις; Ή σε άλλες υποθέσεις; 

28. Έχετε προτάσεις για τους τρόπους βελτίωσης του ΑΣΠ; 

6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 

29. Έχετε υποβάλει καταγγελία ή εμπλέκεστε σε καταγγελία που έχει κατατεθεί στη ΓΔ 

COMP; Σε πόσες καταγγελίες έχετε εμπλακεί από το 2009; 

30. Με βάση την πείρα σας, θεωρείτε ότι γενικά η Επιτροπή διεκπεραιώνει καταγγελίες 

εντός της ενδεικτικής προθεσμίας των 12 μηνών; 

31. Έχετε ενημερωθεί από την Επιτροπή για την πορεία της καταγγελίας σας;  

Αν ναι, πώς πραγματοποιήθηκε η εν λόγω επικοινωνία; 

 

32. Έχετε λάβει αίτημα παροχής πληροφοριών από την Επιτροπή στο πλαίσιο έρευνας;  

Αν ναι, συναντήσατε δυσκολίες για να απαντήσετε στο αίτημα της Επιτροπής;  

Αν ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα. 

 

33. Έχετε συστάσεις όσον αφορά τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 

των μερών της καταγγελίας κατά τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης; Παρακαλείσθε να 

διατυπώσετε συγκεκριμένες συστάσεις ή να αναφέρετε παραδείγματα υποθέσεων οι 

οποίες, κατά τη γνώμη σας, διεκπεραιώθηκαν καταλλήλως. 

7. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

34. Από το 2009, σε πόσες υποθέσεις χρησιμοποιήσατε μία από τις γλώσσες εργασίας της 

Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) για την επικοινωνία σας με την Επιτροπή; 

35. Θα συμφωνούσατε με την εφαρμογή της παραίτησης από δικαίωμα μετάφρασης 

προκειμένου να βελτιωθεί η ταχύτητα της διαδικασίας; 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

8. ΓΕΝΙΚΑ 

36. Το 2013 τροποποιήθηκε ο διαδικαστικός κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις
3
. Ως 

εκ τούτου, εισήχθησαν νέα στοιχεία όπως το νέο δελτίο καταγγελίας και η δυνατότητα 

για την Επιτροπή να επιβάλλει πρόστιμα σε περιπτώσεις παράλειψης απάντησης σε 

αιτήματα παροχής πληροφοριών για την αγορά. Η τροποποίηση εντάσσεται στον 

ευρύτερο εκσυγχρονισμό των κανόνων κρατικών ενισχύσεων που αναθέτει 

μεγαλύτερη ευθύνη στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων 

στήριξης ενώ παράλληλα εξορθολογίζει και επικαιροποιεί το πλαίσιο των κανόνων για 

τις κρατικές ενισχύσεις. 

                                                 
3
 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την 

εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ L 248 της 24.9.2015, 

σ. 9 που αντικαθιστά τον κανονισμό αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ, ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.248.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R0659:EN:NOT
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Σε συνέχεια της αναθεώρησης του διαδικαστικού κανονισμού και της διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να 

καθιερωθούν για τη βελτίωση της χρησιμότητας του κώδικα;  

Εξηγήστε τους λόγους. 

9. ΈΡΕΥΝΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

37. Ο διαδικαστικός κανονισμός παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διενεργεί 

έρευνες σε όλα τα κράτη μέλη αναφορικά με έναν τομέα της οικονομίας ή τη χρήση 

μέσου ενίσχυσης. Θεωρείτε χρήσιμο να προτείνονται στον κώδικα κατευθύνσεις για 

τέτοιες έρευνες; 

38. Ο διαδικαστικός κανονισμός παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θέτει 

ερωτήματα στις επιχειρήσεις μετά την έναρξη της επίσημης διαδικασίας έρευνας. 

Θεωρείτε χρήσιμο να προτείνονται στον κώδικα κατευθύνσεις για τέτοια εργαλεία 

έρευνας αγοράς; 

10. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

39. Για να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και να 

καταστήσει δυνατές τις επαφές με τα κράτη μέλη, η ΓΔ Ανταγωνισμού έχει συστήσει 

δίκτυο εθνικών σημείων επαφής. Ο κώδικας θα πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το 

δίκτυο και να εξηγεί τον ρόλο του; 

40. Έχετε προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ COMP και 

του δικτύου των εθνικών σημείων επαφής; 

41. Ο κώδικας θα πρέπει να αναφέρεται στην προσέγγιση βάσει χαρτοφυλακίου και να 

την εξηγεί για τον χειρισμό των υποθέσεων; Παραδείγματος χάρη, στη διαδικασία στο 

πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συμφωνούν σχετικά με διαδικασία 

για την έγκαιρη διεκπεραίωση ομάδας υποθέσεων, πιθανότατα υποβαθμίζοντας την 

προτεραιότητα άλλων υποθέσεων; 

11.  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

42. Για να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και να 

συμβάλει στην υιοθέτησή του σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή έχει προωθήσει 

ενισχυμένη σύμπραξη με τα κράτη μέλη. Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι ο κώδικας θα 

μπορούσε να αντικατοπτρίσει τις πρακτικές της σύμπραξης; 

12.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

43. Σε συνέχεια της αναθεώρησης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο 

της διαδικασίας εκσυγχρονισμού των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, σημαντικός 

αριθμός μέτρων στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 

έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη και παρακολουθούνται εκ των υστέρων από την 

Επιτροπή. Θα ήταν χρήσιμη η αναφορά της παρακολούθησης και των στόχων της 

στον κώδικα;  

Εξηγήστε τους λόγους. 
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ΤΜΗΜΑ Δ: ΔΙΑΦΟΡΑ 

44. Έχετε άλλα σχόλια ή έγγραφα σχετικά με την εφαρμογή του κώδικα;  

Παρακαλείσθε να μας αποστείλετε αντίγραφο αυτών των εγγράφων. 

 

45. Αναφέρετε αν οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που έχετε υποβάλει. 

Ναι Όχι 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

 


