
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 733/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 22ας Ιουλίου 2013 

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

ενισχύσεων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 109, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου ( 1 ) εξου 
σιοδοτεί την Επιτροπή να αποφασίζει, εκδίδοντας κανονι 
σμούς, ότι ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων είναι συμβατές 
με την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται από την υποχρέωση 
κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

(2) Οι κρατικές ενισχύσεις αποτελούν αντικειμενική έννοια που 
ορίζεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η κατά 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσία της Επιτροπής να 
υιοθετεί απαλλαγές κατά κατηγορία ισχύει μόνο σε ορισμένα 
μέτρα που πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παρά 
γραφος 1 της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου συνιστούν κρατική 
ενίσχυση. Η ένταξη ορισμένης κατηγορίας κρατικών ενισχύ 
σεων στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 ή σε κανονισμό 
εξαίρεσης δεν προκαθορίζει τον χαρακτηρισμό μέτρου ως 
κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παρά 
γραφος 1 της ΣΛΕΕ. 

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή 
να αποφασίζει ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι ενισχύσεις 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), για έρευνα και 
ανάπτυξη, για την προστασία του περιβάλλοντος, για απα 
σχόληση και κατάρτιση καθώς και οι ενισχύσεις που είναι 
σύμφωνες με τον χάρτη που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για 
κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τη χορήγηση περιφερειακών 
ενισχύσεων, είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και δεν 
πρέπει να κοινοποιούνται. 

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή 
να εξαιρεί τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, αλλά όχι 
για καινοτομία. Η καινοτομία έχει πλέον καταστεί προτεραι 

ότητα πολιτικής για την ΕΕ στο πλαίσιο της «Ένωσης καινο 
τομίας», η οποία αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτο 
βουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Εξάλλου, πολλά 
μέτρα ενίσχυσης για την καινοτομία είναι σχετικά περιορι 
σμένης κλίμακας και δεν προκαλούν σημαντικές στρεβλώσεις 
ανταγωνισμού. 

(5) Στον τομέα του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτι 
στικής κληρονομιάς, ορισμένα μέτρα που λαμβάνουν τα 
κράτη μέλη μπορεί να μη συνιστούν ενίσχυση διότι δεν 
πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ, για παράδειγμα επειδή ο δικαιούχος δεν ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα ή επειδή δεν επηρεάζονται οι 
συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, στον βαθμό 
που μέτρα στον τομέα του πολιτισμού και της διατήρησης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστούν κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επί του παρόντος να 
τα κοινοποιούν στην Επιτροπή. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εξαιρεί ενισχύσεις 
χορηγούμενες σε ΜΜΕ, αλλά στον τομέα του πολιτισμού 
η χρησιμότητα της εξαίρεσης αυτής είναι περιορισμένη δεδο 
μένου ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συχνά μεγάλες 
εταιρείες. Ωστόσο, μικρά έργα στον τομέα του πολιτισμού, 
της δημιουργίας και της διατήρησης της πολιτιστικής κλη 
ρονομιάς, ακόμη και όταν εκτελούνται από μεγαλύτερες 
εταιρείες, δεν προκαλούν κατά κανόνα σοβαρές στρεβλώσεις 
ανταγωνισμού, ενώ διαπιστώθηκε από πρόσφατες υποθέσεις 
ότι τέτοιου είδους ενισχύσεις έχουν περιορισμένο αντίκτυπο 
στις συναλλαγές. 

(6) Θα μπορούσαν να προβλεφθούν εξαιρέσεις στον τομέα του 
πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονο 
μιάς με βάση την πείρα της Επιτροπής όπως περιγράφεται σε 
κατευθυντήριες γραμμές, π.χ. για τα κινηματογραφικά ή 
οπτικοακουστικά έργα, ή όπως προκύπτει από συγκεκριμένες 
υποθέσεις. Κατά την πρόβλεψη εξαιρέσεων κατά κατηγορία, 
η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη ότι θα πρέπει να καλύπτουν 
μόνο τα μέτρα που συνιστούν κρατική ενίσχυση, ότι θα 
πρέπει καταρχήν να εστιάζουν σε μέτρα που συμβάλλουν 
στους στόχους του «Εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύ 
σεων της ΕΕ», και ότι επιτρέπεται η κατά κατηγορία εξαίρεση 
μόνο για τις ενισχύσεις ως προς τις οποίες η Επιτροπή έχει 
ήδη σημαντική πείρα. Επιπλέον, θα λαμβάνονται υπόψη η 
πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα του 
πολιτισμού και η ειδική προστασία που απολαύει η πολιτι 
στική ποικιλομορφία δυνάμει του άρθρου 167 παράγραφος 
1 ΣΛΕΕ και τα ειδικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού.

EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 

( 1 ) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.



(7) Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων για την αποκατά 
σταση ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών. Τα ποσά που 
χορηγούνται σε αυτόν τον τομέα είναι συνήθως περιορισμένα 
και μπορούν να ορισθούν σαφείς όροι συμβατότητας. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή 
να εξαιρεί τις εν λόγω ενισχύσεις από την υποχρέωση κοι 
νοποίησης μόνον εφόσον χορηγούνται σε ΜΜΕ. Ωστόσο, και 
μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να πληγούν από φυσικές κατα 
στροφές. Η Επιτροπή γνωρίζει εκ πείρας ότι οι ενισχύσεις 
αυτές δεν προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις ανταγωνισμού 
και ότι μπορούν να ορισθούν σαφείς όροι συμβατότητας 
με βάση την κτηθείσα πείρα. 

(8) Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων για την αποκατά 
σταση ζημιών στην αλιεία λόγω ορισμένων δυσμενών καιρι 
κών συνθηκών. Τα ποσά που χορηγούνται σε αυτόν τον 
τομέα είναι συνήθως περιορισμένα και μπορούν να ορισθούν 
σαφείς όροι συμβατότητας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εξαιρεί τις εν λόγω ενισχύσεις 
από την υποχρέωση κοινοποίησης μόνον εφόσον χορηγού 
νται σε ΜΜΕ. Ωστόσο, και μεγάλες εταιρείες ενδέχεται να 
πληγούν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην αλιεία. Η 
Επιτροπή γνωρίζει εκ πείρας ότι οι ενισχύσεις αυτές δεν 
προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις ανταγωνισμού και ότι μπο 
ρούν να ορισθούν σαφείς όροι συμβατότητας με βάση την 
κτηθείσα πείρα. 

(9) Σύμφωνα με το άρθρο 42 της ΣΛΕΕ, οι κανόνες περί κρα 
τικών ενισχύσεων δεν εφαρμόζονται υπό ορισμένες προϋπο 
θέσεις σε ορισμένα μέτρα ενισχύσεων υπέρ των γεωργικών 
προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ. 
Το άρθρο 42 δεν εφαρμόζεται στη δασοκομία ή στα προϊ 
όντα εκτός παραρτήματος I. Ως εκ τούτου, επί του παρό 
ντος, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, οι ενισχύσεις 
για τη δασοκομία και για την προώθηση προϊόντων εκτός 
παραρτήματος I στον τομέα των τροφίμων μπορούν να εξαι 
ρούνται μόνον εάν χορηγούνται σε ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί ορισμένα είδη ενι 
σχύσεων υπέρ της δασοκομίας, μεταξύ άλλων ενισχύσεις που 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
καθώς και ενισχύσεις υπέρ της προώθησης και διαφήμισης 
προϊόντων εκτός παραρτήματος I στον τομέα των τροφίμων 
εφόσον γνωρίζει εκ πείρας ότι οι στρεβλώσεις του ανταγωνι 
σμού είναι περιορισμένες και ότι μπορούν να ορισθούν 
σαφείς όροι συμβατότητας. 

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1198/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006, 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ( 1 ), στις ενισχύσεις που 
χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του αλιευ 
τικού κλάδου εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 
της ΣΛΕΕ, εκτός από τις πληρωμές που καταβάλλουν τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006. Οι πρόσθετες κρατικές 
ενισχύσεις για τη διατήρηση των βιολογικών πόρων της 
θάλασσας και των γλυκών υδάτων έχουν συνήθως περιορι 

σμένες συνέπειες στις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα 
της θαλάσσιας και αλιευτικής πολιτικής και δεν προκαλούν 
σοβαρές στρεβλώσεις ανταγωνισμού. Τα χορηγούμενα ποσά 
είναι συνήθως περιορισμένα και μπορούν να ορισθούν σαφείς 
όροι συμβατότητας. 

(11) Στον τομέα του αθλητισμού και ιδίως του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού, ορισμένα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να μη συνιστούν ενίσχυση διότι δεν πληρούν 
όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, 
για παράδειγμα επειδή ο δικαιούχος δεν ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα ή επειδή δεν επηρεάζονται οι συναλλαγές 
μεταξύ κρατών μελών. Ωστόσο, στον βαθμό που μέτρα 
στον τομέα του αθλητισμού συνιστούν κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επί του παρόντος να 
τα κοινοποιούν στην Επιτροπή. Τα μέτρα κρατικών ενισχύ 
σεων για τον αθλητισμό και ιδίως στον τομέα του ερασιτε 
χνικού ή μικρής κλίμακας αθλητισμού, συχνά έχουν περιορι 
σμένες επιπτώσεις στις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές και 
δεν δημιουργούν σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Εξάλλου, τα χορηγούμενα ποσά είναι κατά κανόνα περιορι 
σμένα. Μπορούν να ορισθούν σαφείς όροι συμβατότητας με 
βάση την κτηθείσα πείρα κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι οι ενισχύσεις για τον αθλητισμό δεν προκαλούν σημα 
ντικές στρεβλώσεις ανταγωνισμού. 

(12) Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις αεροπορικές και τις 
θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή γνωρίζει εκ πείρας ότι οι 
ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα για τη μεταφορά των 
κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, όπως των εξαιρετικά 
απόκεντρων και νησιωτικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων 
των νησιωτικών κρατών μελών που αντιστοιχούν σε μια περι 
φέρεια και των αραιοκατοικημένων περιοχών, εφόσον χορη 
γούνται χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την ταυτότητα του 
μεταφορέα, δεν προκαλούν σημαντική στρέβλωση και μπο 
ρούν επιπλέον να ορισθούν και σαφείς όροι συμβατότητας. 

(13) Στον τομέα των ενισχύσεων για τις ευρυζωνικές υποδομές, η 
Επιτροπή έχει αποκτήσει πλούσια πείρα κατά τα τελευταία 
έτη και έχει διατυπώσει κατευθυντήριες γραμμές ( 2 ). Η Επι 
τροπή γνωρίζει εκ πείρας ότι οι ενισχύσεις για ορισμένα είδη 
ευρυζωνικών υποδομών δεν προκαλούν σημαντική στρέ 
βλωση και θα μπορούσαν να τύχουν εξαίρεσης κατά κατη 
γορία, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις συμβα 
τότητας και εφόσον η υποδομή δημιουργείται σε «λευκές 
περιοχές», δηλαδή σε περιοχές όπου δεν υπάρχει υποδομή 
της ίδιας κατηγορίας [είτε ευρυζωνική είτε δίκτυα πρόσβα 
σης πολύ υψηλών ταχυτήτων νέας γενιάς (NGA)] και είναι 
απίθανο να δημιουργηθεί στο εγγύς μέλλον, όπως υπογραμ 
μίζεται στα κριτήρια που θεσπίζονται στις κατευθυντήριες 
γραμμές. Αυτό ισχύει για τις ενισχύσεις που καλύπτουν

EL L 204/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 

( 1 ) ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1. 

( 2 ) Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με την 
ταχεία εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ C 25 της 26.1.2013, 
σ. 1).



την παροχή βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και ενι 
σχύσεις για μικρής κλίμακας μεμονωμένα μέτρα που καλύ 
πτουν NGA πολύ υψηλής ταχύτητας, ενισχύσεις για έργα 
πολιτικού μηχανικού τα οποία συνδέονται με ευρυζωνικές 
υπηρεσίες και παθητική ευρυζωνική υποδομή. 

(14) Όσον αφορά τις υποδομές, ορισμένα μέτρα που λαμβάνουν 
τα κράτη μέλη μπορεί να μη συνιστούν ενίσχυση διότι δεν 
πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ, για παράδειγμα επειδή ο δικαιούχος δεν ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα ή επειδή δεν επηρεάζονται οι 
συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών ή επειδή το μέτρο συνί 
σταται στην παροχή αποζημίωσης για υπηρεσία γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος που πληροί όλα τα κριτήρια 
της νομολογίας Altmark ( 1 ). Ωστόσο, στον βαθμό που η 
χρηματοδότηση των υποδομών συνιστά κρατική ενίσχυση 
κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν τα εν 
λόγω μέτρα στην Επιτροπή. Όσον αφορά τις υποδομές, η 
χορήγηση μικρών ποσών ενίσχυσης για έργα υποδομών μπο 
ρεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την υποστή 
ριξη των στόχων της ΕΕ, στον βαθμό που η ενίσχυση μειώνει 
το κόστος και η πιθανότητα στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
είναι μικρή. Η Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση 
να εξαιρεί τις κρατικές ενισχύσεις για τα έργα υποδομών που 
υποστηρίζουν τους στόχους του παρόντος κανονισμού και 
άλλους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως τους στόχους 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ( 2 ). Αυτό θα μπορούσε να 
συμπεριλαμβάνει τη στήριξη έργων στα οποία συμμετέχουν 
πολυτομεακά δίκτυα ή εγκαταστάσεις που δεν χρειάζονται 
σημαντικά ποσά ενισχύσεων. Ωστόσο, εξαιρέσεις κατά κατη 
γορία για έργα υποδομών μπορούν να εγκρίνονται μόνον 
εφόσον η Επιτροπή διαθέτει επαρκή πείρα για να ορίζει 
σαφή και αυστηρά κριτήρια συμβατότητας, διασφαλίζοντας 
ότι ο κίνδυνος ενδεχόμενης στρέβλωσης ανταγωνισμού είναι 
περιορισμένος και ότι τα μεγάλα ποσά ενισχύσεων συνεχί 
ζουν να κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 108 παρά 
γραφος 3 της ΣΛΕΕ. 

(15) Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
994/98 πρέπει να διευρυνθεί, ώστε να συμπεριλάβει νέες 
κατηγορίες ενισχύσεων. Η προσθήκη αυτή δεν επηρεάζει 
τον χαρακτηρισμό μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης σε κατη 
γορίες ή τομείς όπου τα κράτη μέλη είναι ήδη ενεργά. 

(16) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 προβλέπει ότι τα όρια για 
κάθε κατηγορία ενισχύσεων για την οποία η Επιτροπή εκδίδει 
κανονισμό εξαίρεσης κατά κατηγορία πρέπει να καθορίζονται 
είτε ως εντάσεις ενίσχυσης σε σχέση με το σύνολο του 
αποδεκτού κόστους είτε ως ανώτατα ποσά ενίσχυσης. Ο 
όρος αυτός δυσχεραίνει την κατά κατηγορία εξαίρεση ορι 
σμένων ειδών μέτρων που περιλαμβάνουν κρατική ενίσχυση 

τα οποία, λόγω του συγκεκριμένου τρόπου με τον οποίον 
έχουν σχεδιασθεί, δεν είναι δυνατόν να εκφρασθούν με ακρί 
βεια ως εντάσεις ενίσχυσης ή ως ανώτατα ποσά ενίσχυσης, 
για παράδειγμα τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή ορι 
σμένες μορφές μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση των 
επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων. Τούτο οφείλεται 
ιδίως στο γεγονός ότι τέτοια περίπλοκα μέτρα ενδέχεται να 
συνεπάγονται ενίσχυση σε διάφορα επίπεδα (άμεσοι δικαιού 
χοι, ενδιάμεσοι δικαιούχοι, έμμεσοι δικαιούχοι). Δεδομένης 
της αυξανόμενης σημασίας των εν λόγω μέτρων και της 
συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης, πρέ 
πει να προβλέπεται περισσότερη ευελιξία ώστε αυτά τα 
μέτρα να μπορούν να εξαιρούνται. Συνεπώς, θα πρέπει να 
είναι δυνατόν, στην περίπτωση τέτοιων μέτρων, να καθορίζο 
νται τα όρια για συγκεκριμένη ενίσχυση με βάση το ανώτατο 
επίπεδο κρατικής στήριξης που αφορά ή σχετίζεται με αυτό 
το μέτρο. Το ανώτατο επίπεδο κρατικής στήριξης μπορεί να 
περιλαμβάνει ένα στοιχείο στήριξης, το οποίο μπορεί να μην 
αποτελεί κρατική ενίσχυση, εφόσον το μέτρο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον ορισμένα στοιχεία που περιλαμβάνουν κρατική 
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ και δεν είναι περιθωριακά. 

(17) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 προβλέπει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με 
τις ενισχύσεις που χορηγούν και οι οποίες καλύπτονται από 
κανονισμό εξαίρεσης. Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφο 
ριών είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφά 
νεια των μέτρων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη. Η δημοσί 
ευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω 
σης αποτελούσε το αποτελεσματικότερο μέσο για την εξα 
σφάλιση διαφάνειας όταν εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
994/98. Ωστόσο, δεδομένης της εξέλιξης των ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας, η δημοσίευση των πληροφοριών στον 
δικτυακό τόπο της Επιτροπής αποτελεί ταχεία και περισσό 
τερο αποτελεσματική μέθοδο, η οποία αυξάνει τη διαφάνεια 
προς όφελος των ενδιαφερόμενων μερών. Κατά συνέπεια, 
αντί της Επίσημης Εφημερίδας, οι εν λόγω συνοπτικές πλη 
ροφορίες θα πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο 
της Επιτροπής. 

(18) Ομοίως, τα σχέδια κανονισμών και άλλα έγγραφα που πρέπει 
να εξετάζονται από τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρα 
τικές ενισχύσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
994/98, θα πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο 
της Επιτροπής, αντί για την Επίσημη Εφημερίδα, ώστε να 
εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, να μειωθεί ο διοικητι 
κός φόρτος και να επιταχυνθεί η δημοσίευσή τους. 

(19) Η διαδικασία διαβούλευσης που θεσπίζεται στο άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 προβλέπει ότι πρέπει να 
ζητείται η γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις 
κρατικές ενισχύσεις πριν από τη δημοσίευση των σχεδίων 
κανονισμών. Ωστόσο, για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, 
τα σχέδια κανονισμών θα πρέπει να δημοσιεύονται στο δια 
δίκτυο ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή διαβούλευσης της Επι 
τροπής με τη συμβουλευτική επιτροπή. 

(20) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως,
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( 1 ) Απόφαση του Δικαστηρίου της 24 Ιουλίου 2003 στην Υπόθεση C- 
280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg 
κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Συλλογή 2003, σ. I- 
7747. 

( 2 ) Βλέπε σύσταση 2010/410/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, 
σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών 
των κρατών μελών και της Ένωσης (ΕΕ L 191 της 23.7.2010, σ. 28), 
και απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2010, για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης 
των κρατών μελών (ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46).



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

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

1) Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης 
Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 
κρατικών ενισχύσεων». 

2) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«α) ενισχύσεις για: 

i) μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

ii) έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, 

iii) προστασία του περιβάλλοντος, 

iv) απασχόληση και κατάρτιση, 

v) πολιτισμό και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονο 
μιάς, 

vi) αποκατάσταση των ζημιών λόγω φυσικών καταστρο 
φών, 

vii) αποκατάσταση των ζημιών στην αλιεία λόγω ορι 
σμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών, 

viii) τη δασοκομία, 

ix) προώθηση προϊόντων εκτός παραρτήματος I ΣΛΕΕ 
στον τομέα των τροφίμων, 

x) διατήρηση βιολογικών πόρων της θάλασσας και των 
γλυκών υδάτων, 

xi) αθλητισμό, 

xii) μεταφορές κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, 
εφόσον οι ενισχύσεις έχουν κοινωνικό χαρακτήρα 
και χορηγούνται χωρίς διακρίσεις σε σχέση με την 
ταυτότητα του μεταφορέα, 

xiii) βασικές ευρυζωνικές υποδομές, μικρής κλίμακας 
μεμονωμένα μέτρα υποδομών που καλύπτουν 
δίκτυα πρόσβασης νέας γενεάς, έργα πολιτικού 
μηχανικού τα οποία αφορούν ευρυζωνικές υπηρε 
σίες και παθητική ευρυζωνική υποδομή σε περιοχές 

στις οποίες είτε δεν υπάρχουν είτε δεν είναι πιθανόν 
να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές στο εγγύς μέλ 
λον, 

xiv) υποδομές προς στήριξη των στόχων που απαριθ 
μούνται στα σημεία i) έως xiii) και στο στοιχείο 
β) της παρούσας παραγράφου και άλλων στόχων 
κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως στο πλαίσιο των στό 
χων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”·». 

β) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«γ) όρια εκφραζόμενα είτε ως εντάσεις ενίσχυσης σε σχέση 
με το σύνολο του αποδεκτού κόστους είτε ως ανώτατα 
ποσά ενίσχυσης είτε, για ορισμένα είδη ενισχύσεων για τα 
οποία μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί με ακρίβεια 
η ένταση της ενίσχυσης ή το ποσό της ενίσχυσης, ιδίως 
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής ή επενδύσεις επιχει 
ρηματικού κεφαλαίου ή άλλα μέσα παρόμοιου χαρακτή 
ρα, ως μέγιστο ποσοστό κρατικής στήριξης που αφορά ή 
σχετίζεται με αυτό το μέτρο, με την επιφύλαξη του 
χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων μέτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ·». 

3) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«2. Όταν εφαρμόζουν καθεστώτα ενίσχυσης ή χορηγούν 
μεμονωμένες ενισχύσεις εκτός καθεστώτος που εξαιρούνται, 
κατ’ εφαρμογή των κανονισμών του άρθρου 1 παράγραφος 1, 
τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, προκειμένου να 
δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, συνοπτικές 
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα καθεστώτα ενίσχυσης ή με 
μεμονωμένες ενισχύσεις οι οποίες δεν υπάγονται σε εξαιρούμενο 
καθεστώς ενίσχυσης.». 

4) Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: 

α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«α) ταυτόχρονα με τη δημοσίευση σχεδίου κανονισμού σύμ 
φωνα με το άρθρο 6·». 

β) Στην παράγραφο 2, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη: 

«Τα προς εξέταση σχέδια και έγγραφα επισυνάπτονται στην 
κοινοποίηση και μπορούν να δημοσιεύονται στον δικτυακό 
τόπο της Επιτροπής». 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2013. 

Για το Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος 

C. ASHTON
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