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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(2004/C 244/02)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή εξέδωσε τις πρώτες κοινοτικές κατευθυντήριες
γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση
και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (1) το
1994. Το 1997, προσέθεσε στις εν λόγω κατευθυντήριες
γραµµές ορισµένες ειδικές διατάξεις για τον τοµέα της γεωργίας (2). Μια νέα έκδοση των κατευθυντηρίων γραµµών
θεσπίστηκε το 1999 (3) και θα λήξει στις 9 Οκτωβρίου
2004.
2. Με τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, των οποίων το
κείµενο βασίζεται στις προηγούµενες, η Επιτροπή επιθυµεί να
επιφέρει ορισµένες αλλαγές και διευκρινίσεις που υπαγορεύονται από διάφορους λόγους.
3. Πρώτον, υπό το φως των συµπερασµάτων των συνόδων των
Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης στις 23 και 24
Μαρτίου 2001 και της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου
2002, τα οποία κάλεσαν τα κράτη µέλη να συνεχίσουν να
µειώνουν το συνολικό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων ως
ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και να τις επαναπροσανατολίσουν προς οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, φαίνεται να εξασφαλίζεται ο στενότερος έλεγχος των στρεβλώσεων που δηµιουργούνται από τις ενισχύσεις
για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Αυτό
είναι επίσης σύµφωνο µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε στη Λισαβόνα στις 23
και 24 Μαρτίου 2000 που αποσκοπούν στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
4. Η απόσυρση αναποτελεσµατικών επιχειρήσεων αποτελεί
σύνηθες φαινόµενο της λειτουργίας της αγοράς. ∆εν µπορεί
να καταστεί κανόνας η διάσωση προβληµατικών εταιρειών
από το κράτος. Οι ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων οδήγησαν σε ορισµένες από τις πιο αµφισβητούµενες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων στο παρελθόν και συγκαταλέγονται µεταξύ των
ειδών κρατικής ενίσχυσης που προκαλούν τη µεγαλύτερη
στρέβλωση. Ως εκ τούτου, η γενική αρχή της απαγόρευσης
κρατικών ενισχύσεων, η οποία ορίζεται από τη συνθήκη,
πρέπει να παραµείνει ο κανόνας και οι παρεκκλίσεις από το
συγκεκριµένο κανόνα να είναι περιορισµένες.
5. Ενισχύεται περαιτέρω η αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης για να
αποφευχθεί η χρησιµοποίηση επανειληµµένων ενισχύσεων
(1) ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 12.
(2) ΕΕ C 283 της 19.9.1997, σ. 2. Βλέπε επίσης υποσηµείωση στην επικεφαλίδα του κεφαλαίου 5.
(3) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

διάσωσης ή αναδιάρθρωσης µε σκοπό την τεχνητή διατήρηση
επιχειρήσεων σε λειτουργία.

6. Οι κατευθυντήριες γραµµές του 1999 προέβαιναν σε διάκριση µεταξύ ενισχύσεων διάσωσης και ενισχύσεων αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε την οποία οι ενισχύσεις διάσωσης έχουν
από τη φύση τους µεταβατικό χαρακτήρα για να δοθεί σε µία
προβληµατική επιχείρηση η δυνατότητα να συνεχίσει τις
δραστηριότητές της για µία περίοδο που αντιστοιχεί στο
απαιτούµενο διάστηµα για την επεξεργασία σχεδίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης. Καταρχήν, κατά τη διάρκεια
αυτής της φάσης δεν λαµβάνονται µέτρα αναδιάρθρωσης που
χρηµατοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις. Εντούτοις, αυτή
η αυστηρή διάκριση µεταξύ διάσωσης και αναδιάρθρωσης
οδήγησε σε δυσχέρειες. Οι προβληµατικές επιχειρήσεις µπορεί
ήδη να χρειάζονται να λάβουν ορισµένα επείγοντα διαρθρωτικά µέτρα για να σταµατήσουν ή να µειώσουν την επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασής τους στη φάση της
διάσωσης. Ως εκ τούτου αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές
διευρύνουν την έννοια της «ενίσχυσης διάσωσης» προκειµένου
να επιτραπεί στον δικαιούχο να λάβει επείγοντα µέτρα, ακόµα
και διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως το άµεσο κλείσιµο µιας
θυγατρικής ή οποιαδήποτε άλλη µορφή εγκατάλειψης ζηµιογόνων δραστηριοτήτων. ∆εδοµένου του επείγοντος
χαρακτήρα αυτών των ενισχύσεων, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία
στα κράτη µέλη να επιλέγουν µία απλουστευµένη διαδικασία
για να επιτύχουν την έγκρισή τους.

7. Όσον αφορά τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, µε βάση τις
κατευθυντήριες γραµµές του 1994, οι κατευθυντήριες
γραµµές του 1999 εξακολούθησαν να αξιώνουν την ουσιαστική συµβολή του δικαιούχου στην αναδιάρθρωση. Στο
πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης, είναι ενδεδειγµένο να επιβεβαιωθεί εκ νέου µε µεγαλύτερη σαφήνεια η αρχή ότι αυτή η
συµβολή πρέπει να είναι πραγµατική και απαλλαγµένη ενίσχυσης. Η συµβολή του δικαιούχου εξυπηρετεί ένα διττό
στόχο: από τη µία πλευρά, θα καταδεικνύει ότι οι αγορές
(ιδιοκτήτες, πιστωτές) πιστεύουν στο εφικτό της επιστροφής
σε βιωσιµότητα εντός εύλογης χρονικής περιόδου. Από την
άλλη πλευρά, θα εξασφαλίζει ότι η ενίσχυση αναδιάρθρωσης
περιορίζεται στο ελάχιστο απαιτούµενο για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας, ενώ περιορίζει τη νόθευση του
ανταγωνισµού. Σχετικά µε το θέµα αυτό, η Επιτροπή θα
απαιτεί επίσης αντισταθµιστικά µέτρα για να ελαχιστοποιεί τα
αποτελέσµατα που συνεπάγεται η ενίσχυση για τους ανταγωνιστές
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8. Η χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης ή αναδιάρθρωσης σε
προβληµατικές επιχειρήσεις µπορεί να θεωρηθεί νόµιµη µόνον
υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Παραδείγµατος χάριν, µπορεί
να είναι δικαιολογηµένη για λόγους περιφερειακής ή κοινωνικής πολιτικής, λόγω της ανάγκης να ληφθεί υπόψη ο επωφελής ρόλος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για την
οικονοµία, ή ακόµη, κατ' εξαίρεση, επειδή κρίνεται σκόπιµο
να διατηρηθεί µία ανταγωνιστική διάρθρωση της αγοράς,
όταν η εξαφάνιση ορισµένων επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει σε µονοπωλιακή ή αυστηρά ολιγοπωλιακή κατάσταση.
Από την άλλη, δεν µπορεί να θεωρηθεί δικαιολογηµένη η
τεχνητή διατήρηση σε λειτουργία επιχείρησης σε τοµέα µε
µακροπρόθεσµη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ή όταν αυτή µπορεί να επιβιώσει µόνο σαν αποτέλεσµα επαναλαµβανόµενων κρατικών παρεµβάσεων.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
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11. Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις
περιστάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 10, µια εταιρεία
µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατική, ιδιαίτερα
όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµάτων, πλεονάζουσα παραγωγική
ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία,
αύξηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση
ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ήδη
κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο συλλογικής
πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εθνικού δικαίου που τη διέπει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν για
κάθε ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο τέτοιας διαδικασίας και η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Σε κάθε περίπτωση, µία προβληµατική
επιχείρηση είναι επιλέξιµη µόνο εφόσον αποδεδειγµένα αδυνατεί να εξασφαλίσει την ανάκαµψή της µε δικούς της
πόρους ή µε την λήψη κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες/µετόχους ή από πηγές της αγοράς.

2.1. Έννοια της προβληµατικής επιχείρησης
9. ∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι µία επιχείρηση είναι
προβληµατική κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών, εφόσον δεν είναι ικανή, µε δικούς της οικονοµικούς πόρους ή µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/µέτοχους της και τους
πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία,
χωρίς εξωτερική παρέµβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει
προς µία σχεδόν βέβαιη οικονοµική εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα.
10. Συγκεκριµένα, µια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως µεγέθους προβληµατική, κατά την έννοια των
παρουσών κατευθυντήριων γραµµών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ( ), εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου
της κεφαλαίου (2) και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα
τελευταίων µηνών, ή·
1

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον
ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της
εταιρείας (3), εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό
του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του
κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των
δώδεκα τελευταίων µηνών, ή·
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί
τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον
αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
(1) Αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 1 της οδηγίας του Συµβουλίου 78/660/EΟΚ (ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).
2
( ) Κατ' αναλογία µε τις διατάξεις του άρθρου 17 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (ΕΕ L 26 της 30.1.1977, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.
(3) Αυτό αναφέρεται ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 78/660/EΟΚ
του Συµβουλίου.

12. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών,
µία νεοσύστατη επιχείρηση δεν είναι επιλέξιµη για ενισχύσεις
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ακόµη και αν η αρχική της
χρηµατοοικονοµική θέση είναι επισφαλής. Αυτό ισχύει, για
παράδειγµα, όταν µια νέα επιχείρηση προκύπτει από εκκαθάριση προϋπάρχουσας επιχείρησης ή από ανάληψη µόνο του
ενεργητικού της. Μια επιχείρηση καταρχήν θεωρείται νεοσύστατη για τα πρώτα τρία έτη µετά την έναρξη λειτουργίας
στο σχετικό τοµέα δραστηριοτήτων. Μόνο µετά από την
παρέλευση αυτής της περιόδου καθίσταται επιλέξιµη για ενισχύσεις διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, υπό τον όρο ότι:

α) καλύπτει τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί προβληµατική κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντηρίων
γραµµών και

β) δεν αποτελεί µέρος ευρύτερου επιχειρηµατικού οµίλου (4),
εκτός εάν πληρούνται οι οριζόµενες στο σηµείο 13 προϋποθέσεις.

13. Μια εταιρεία που ανήκει ή έχει εξαγορασθεί από ευρύτερο
επιχειρηµατικό όµιλο δεν είναι καταρχήν επιλέξιµη για ενισχύσεις διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, εκτός εάν µπορεί να
αποδειχθεί ότι η εταιρεία έχει εγγενείς δυσχέρειες οι οποίες
δεν έχουν προκύψει από την αυθαίρετη κατανοµή των
δαπανών στο εσωτερικό του οµίλου και ότι οι δυσχέρειες
αυτές είναι τόσο σοβαρές ώστε να µην µπορούν να αντιµετωπιστούν από τον ίδιο τον όµιλο. Όταν µια προβληµατική
εταιρεία συστήνει µια θυγατρική, η θυγατρική αυτή µαζί µε
την προβληµατική εταιρεία που την ελέγχει θα θεωρούνται
όµιλος και µπορούν να λαµβάνουν ενισχύσεις σύµφωνα µε
τους όρους που προβλέπονται στο παρόν σηµείο.
(4) Για να καθοριστεί εάν µια εταιρεία είναι ανεξάρτητη ή αποτελεί µέρος
επιχειρηµατικού οµίλου, λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 10
της 13.1.2001, σ. 20), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 363/2004 (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 20).
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2.2. Ορισµός των ενισχύσεων διάσωσης και των ενισχύσεων
αναδιάρθρωσης

14. Οι ενισχύσεις διάσωσης και οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης
διέπονται από τις ίδιες κατευθυντήριες γραµµές, διότι και
στις δύο περιπτώσεις οι αρχές αντιµετωπίζουν µια προβληµατική επιχείρηση και η διάσωση και αναδιάρθρωση αποτελούν
συχνά δύο σκέλη µιας ενιαίας πράξης, έστω και αν στηρίζονται σε διαφορετικούς µηχανισµούς.

15. Οι ενισχύσεις διάσωσης αποτελούν από τη φύση τους προσωρινή και ανακλητή συνδροµή. Κύριος στόχος τους είναι να
επιτρέπουν σε προβληµατική επιχείρηση να συνεχίσει τις
δραστηριότητές της για το διάστηµα που απαιτείται για την
επεξεργασία σχεδίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης. Η γενική
αρχή είναι ότι η ενίσχυση διάσωσης επιτρέπει να υποστηριχθεί
προσωρινά µία εταιρεία που αντιµετωπίζει σηµαντική επιδείνωση της οικονοµικής της κατάστασης η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία κρίση ρευστότητας ή από τεχνική αφερεγγυότητα. Αυτή η προσωρινή υποστήριξη πρέπει να παρέχει
χρόνο ικανό για την ανάλυση των συνθηκών που δηµιούργησαν τις δυσκολίες και την ανάπτυξη κατάλληλου σχεδίου για
την αντιµετώπισή τους. Επιπλέον, η ενίσχυση διάσωσης πρέπει
να περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο. Με άλλα λόγια, η
ενίσχυση διάσωσης προσφέρει µία σύντοµη ανάπαυλα σε
προβληµατική επιχείρηση, η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι
µήνες. Η ενίσχυση πρέπει να συνίσταται σε ενίσχυση ρευστότητας υπό τη µορφή εγγυήσεων δανείου ή χορήγησης
δανείου, µε επιτόκια ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για τα
δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα µε τα επιτόκια αναφοράς που ορίζει η Επιτροπή. ∆ιαρθρωτικά µέτρα τα οποία
δεν απαιτούν άµεση δράση, όπως η αναπόφευκτη και αυτόµατη συµµετοχή του κράτους στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µε ενίσχυση
διάσωσης.

16. Μόλις υπάρξει σχέδιο αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης για το
οποίο ζητήθηκε ενίσχυση και µόλις αυτό εφαρµοστεί, κάθε
περαιτέρω ενίσχυση θεωρείται ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Μπορούν να ληφθούν µε την ενίσχυση διάσωσης µέτρα που χρειάζεται να εφαρµοστούν αµέσως για να σταµατήσουν οι ζηµίες
συµπεριλαµβανοµένων των διαρθρωτικών µέτρων (για παράδειγµα, άµεση απόσυρση από ζηµιογόνες δραστηριότητες),
υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τµήµα 3.1 για
τις επιµέρους ενισχύσεις και στο τµήµα 0 για τα καθεστώτα
ενισχύσεων. Εκτός από τις περιπτώσεις που γίνεται χρήση της
απλουστευµένης διαδικασίας που ορίζεται στο τµήµα 0, το
κράτος µέλος χρειάζεται να αποδείξει ότι υπάρχει ανάγκη
άµεσης λήψης αυτών των διαρθρωτικών µέτρων. Η ενίσχυση
διάσωσης δεν µπορεί κατ' αρχήν να χορηγηθεί για οικονοµική
αναδιάρθρωση.

17. Αντίθετα, η αναδιάρθρωση βασίζεται σε ένα εφικτό, συγκροτηµένο και διεξοδικό πρόγραµµα για την αποκατάσταση της
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µίας επιχείρησης. Η ανα-
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διάρθρωση συνήθως περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα
ακόλουθα στοιχεία: την αναδιοργάνωση και τον εξορθολογισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε αποτελεσµατικότερη βάση, µέτρο που κατά κανόνα συνεπάγεται την εγκατάλειψη ζηµιογόνων δραστηριοτήτων, την αναδιάρθρωση των
υφιστάµενων δραστηριοτήτων που µπορούν να καταστούν εκ
νέου ανταγωνιστικές και, ενδεχοµένως, τη διαφοροποίηση του
αντικειµένου της επιχείρησης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων βιώσιµων δραστηριοτήτων. Η υλική αναδιάρθρωση συνήθως πρέπει να συνοδεύεται από χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση (εισροές κεφαλαίου, µείωση του χρέους).
Εντούτοις, τα µέτρα αναδιάρθρωσης κατά την έννοια των
παρουσών κατευθυντήριων γραµµών δεν πρέπει να περιορίζονται σε χρηµατοοικονοµική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζηµιών του παρελθόντος, χωρίς να κατατείνουν
στην άρση των αιτίων που προκάλεσαν τις ζηµίες.
2.3. Πεδίο εφαρµογής
18. Οι κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν για όλους τους τοµείς
δραστηριοτήτων, εκτός από τον τοµέα του άνθρακα (1) ή
χάλυβα (2), µε την επιφύλαξη ειδικών κατά τοµείς κανόνων
σχετικά µε τις προβληµατικές επιχειρήσεις (3). Εξαιρουµένου
του σηµείου 79 (4), οι κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται
στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό την
επιφύλαξη της συµµόρφωσης µε τους ειδικούς κανόνες που
ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (5). Το κεφάλαιο 5 περιλαµβάνει µερικούς πρόσθετους κανόνες σχετικά µε τη γεωργία.
2.4. Συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά
19. Το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης προβλέπει
τις δυνατότητες συµβιβάσιµου µε την κοινή αγορά των ενισχύσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
87 παράγραφος 1. Πέραν της περίπτωσης των ενισχύσεων
που προβλέπονται από το άρθρο 87 παράγραφος 2 και ιδιαίτερα ενισχύσεων που αποβλέπουν στην επανόρθωση ζηµιών
από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα που δεν εξετάζονται
εδώ, η µόνη νοµική βάση για να γίνει δεκτό ότι µία ενίσχυση
προς προβληµατικές επιχειρήσεις συµβιβάζεται µε την κοινή
αγορά, είναι το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Βάσει
της διάταξης αυτής η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει «ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισµένων
οικονοµικών δραστηριοτήτων (…) εφόσον δεν αλλοιώνουν
τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο
προς το κοινό συµφέρον». Ιδιαίτερα αυτό µπορεί να συµβαίνει
στην περίπτωση που η ενίσχυση είναι απαραίτητη για την επανόρθωση διαφορών που προκαλούνται από αδυναµίες της
αγοράς ή για να διασφαλισθεί η οικονοµική και κοινωνική
συνοχή.
(1) Άρθρο 3 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L
205 της 2.8.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχώρησης του 2003.
2
( ) Σηµείο 19 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε ορισµένα θέµατα
που αφορούν τη διευθέτηση υποθέσεων ανταγωνισµού συνεπεία της
λήξης ισχύος της συνθήκης ΕΚΑΧ (ΕΕ C 152 της 26.6.2002, σ. 5).
Σηµείο 1 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε ενισχύσεις
διάσωσης και αναδιάρθρωσης και ενισχύσεις για το κλείσιµο επιχειρήσεων στο χαλυβουργικό τοµέα (ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 21).
Θεσπίστηκαν κατάλληλα µέτρα δυνάµει του πολυτοµεακού πλαισίου για
τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 70
της 19.3.2002, σ. 8).
3
( ) Ειδικοί κανόνες αυτού του χαρακτήρα υπάρχουν για τις αεροπορικές
µεταφορές (ΕΕ C 350 της 10.12.1994, σ. 5).
(4) ∆ηλαδή ενισχύσεις σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σηµείο 79 µπορούν παρά
ταύτα να εξαιρούνται από την ατοµική κοινοποίηση.
5
( ) ΕΕ C 19 της 20.1.2001, σ. 7.
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20. ∆εδοµένου ότι απειλείται η ίδια της η ύπαρξη, µια προβληµατική επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρείται ως το ενδεδειγµένο
µέσο για την προώθηση άλλων πολιτικών στόχων µέχρις ότου
εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
θεωρεί ότι οι ενισχύσεις σε προβληµατικές επιχειρήσεις µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων χωρίς να επηρεάζουν τις συναλλαγές σε βάρος του
κοινού συµφέροντος µόνον εφόσον τηρούνται οι όροι που
παρατίθενται στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές. Όταν
οι επιχειρήσεις που πρόκειται να λάβουν ενισχύσεις διάσωσης
ή αναδιάρθρωσης είναι εγκατεστηµένες σε ενισχυόµενες
περιοχές, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τους περιφερειακούς παράγοντες σύµφωνα µε τα στοιχεία α) και γ) του
άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης, όπως αναφέρεται
στα σηµεία 55 και 56.
21. Η Επιτροπή θα λάβει ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη να αποτραπεί χρήση των συγκεκριµένων κατευθυντηρίων γραµµών
για να καταστρατηγηθούν οι αρχές που ορίζονται σε υπάρχοντα πλαίσια και κατευθυντήριες γραµµές.
22. Η αξιολόγηση των ενισχύσεων διάσωσης ή των ενισχύσεων
αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να επηρεάζεται από µεταβολές
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ενισχυόµενης επιχείρησης.

2.5. Αποδέκτες προηγουµένως παράνοµης ενίσχυσης
23. Όταν έχει χορηγηθεί προηγουµένως παράνοµη ενίσχυση σε
προβληµατική επιχείρηση, σε σχέση µε την οποία η Επιτροπή
έχει εκδώσει αρνητική απόφαση µε εντολή ανάκτησης, και δεν
έχει λάβει χώρα αυτή η ανάκτηση σύµφωνα µε το άρθρο 14
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (1), η αξιολόγηση κάθε ενίσχυσης διάσωσης ή και αναδιάρθρωσης, που
θα χορηγηθεί στην ίδια επιχείρηση πρέπει να συνεκτιµά,
πρώτον, το σωρευτικό αποτέλεσµα των παλαιών ενισχύσεων
και των νέων ενισχύσεων και δεύτερον, το γεγονός ότι οι
παλαιές ενισχύσεις δεν έχουν ανακτηθεί (2).

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ Ή
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24. Το παρόν κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά τις ενισχύσεις που
κοινοποιούνται µεµονωµένα στην Επιτροπή. Υπό ορισµένους
όρους, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει καθεστώτα ενισχύσεων
διάσωσης και ενισχύσεων αναδιάρθρωσης. Οι προϋποθέσεις
για την έγκριση τέτοιων καθεστώτων περιλαµβάνονται
κατωτέρω στο κεφάλαιο 4.
(1) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την
πράξη προσχώρησης του 2003.
(2) Υπόθεση C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf κατά Επιτροπής και
λοιπών, συλλογή νοµολογίας 1997, σ. Ι-2549.

C 244/5
3.1. Ενισχύσεις διάσωσης

3.1.1. Προϋποθέσεις
25. Για να εγκριθούν από την Επιτροπή, οι ενισχύσεις διάσωσης,
όπως ορίζονται στο σηµείο 0, πρέπει:
α) να αποτελούν ενισχύσεις ρευστότητας, υπό τη µορφή
εγγυήσεων δανείου ή χορήγησης δανείων (3). Και στις δύο
περιπτώσεις, τα δάνεια πρέπει να συνάπτονται µε επιτόκια
τουλάχιστον ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για τα δάνεια
σε υγιείς επιχειρήσεις, και ιδίως µε τα επιτόκια αναφοράς
που ορίζει η Επιτροπή. Κάθε δάνειο πρέπει να επιστρέφεται και κάθε εγγύηση να λήγει εντός έξι µηνών κατ'
ανώτατο όριο από την καταβολή της πρώτης δόσης στην
επιχείρηση·
β) να δικαιολογούνται από σοβαρούς κοινωνικούς λόγους
και να µην έχουν ανεπίτρεπτα αρνητικές επιπτώσεις σε
άλλα κράτη µέλη·
γ) κατά την κοινοποίησή τους, να συνοδεύονται από
δέσµευση του κράτους µέλους να υποβάλει στην Επιτροπή, το αργότερο εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία
έγκρισης της ενίσχυσης διάσωσης, είτε σχέδιο αναδιάρθρωσης, είτε σχέδιο εκκαθάρισης, είτε αποδείξεις ότι το
δάνειο έχει επιστραφεί αποπληρωθεί ολοσχερώς ή/και ότι
έχει αποσβεσθεί η εγγύηση· στην περίπτωση µη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης το κράτος µέλος πρέπει, το αργότερο
εντός έξι µηνών από την πρώτη εφαρµογή της ενίσχυσης
διάσωσης, να υποβάλει στην Επιτροπή είτε σχέδιο αναδιάρθρωσης, είτε σχέδιο εκκαθάρισης, είτε αποδείξεις ότι
το δάνειο έχει αποπληρωθεί ολοσχερώς ή και ότι έχει αποσβεσθεί η εγγύηση·
δ) να περιορίζονται στο ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά την περίοδο
για την οποία εγκρίνεται η ενίσχυση. Αυτό το ποσό
µπορεί να περιλαµβάνει ενίσχυση για επείγοντα διαρθρωτικά µέτρα σύµφωνα µε το σηµείο 16. Το απαραίτητο
ποσό πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες της επιχείρησης σε
ρευστό λόγω των ζηµιών. Για τον καθορισµό αυτού του
ποσού θα λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα της εφαρµογής της µεθόδου που ορίζεται στο παράρτηµα.
Οποιαδήποτε ενίσχυση διάσωσης υπερβαίνει το αποτέλεσµα αυτού του υπολογισµού πρέπει να είναι δεόντως
αιτιολογηµένη·
ε) να τηρούν την προϋπόθεση που ορίζεται στο τµήµα 3.3
(«εφάπαξ» ενίσχυση).
(3) Εξαίρεση µπορεί να γίνει στην περίπτωση των ενισχύσεων διάσωσης στον
τραπεζικό τοµέα, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στο οικείο πιστωτικό ίδρυµα να συνεχίσει προσωρινά τις τραπεζικές του επιχειρήσεις
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί προληπτικής εποπτείας
[οδηγία 2000/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1)]. Σε κάθε περίπτωση, ενίσχυση
που χορηγείται υπό µορφή άλλη πέραν των εγγυήσεων δανείου ή
χορήγησης δανείου που πληρούν τους όρους που περιγράφονται στο
στοιχείο α), πρέπει να πληροί τις γενικές αρχές των ενισχύσεων διάσωσης
και να µην συνίσταται σε διαρθρωτικά χρηµατοοικονοµικά µέτρα που
αφορούν τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας. Οποιαδήποτε ενίσχυση χορηγείται υπό µορφή άλλη πέραν των εγγυήσεων δανείου ή χορήγησης δανείου
που πληρούν τους όρους που περιγράφονται στο στοιχείο α) λαµβάνεται
υπόψη όταν εξετάζονται οποιαδήποτε αντισταθµιστικά µέτρα στο πλαίσιο σχεδίων αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τα σηµεία 38 έως 42.
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26. Σε περίπτωση που το κράτος µέλος υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης ή,
στην περίπτωση µη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης, από την ηµεροµηνία εφαρµογής του µέτρου, η προθεσµία εντός της
οποίας πρέπει να αποπληρωθεί το δάνειο ή να τεθεί τέλος
στην εγγύηση παρατείνεται µέχρις ότου η Επιτροπή εκδώσει
την απόφασή της σχετικά µε το σχέδιο, εκτός εάν αυτή αποφασίσει ότι αυτή η παράταση δεν είναι δικαιολογηµένη.
27. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 και ενδεχόµενης προσφυγής στο ∆ικαστήριο,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της
συνθήκης, η Επιτροπή θα κινήσει την προβλεπόµενη στο
άρθρο 88 παράγραφος 2 διαδικασία, σε περίπτωση που το
κράτος µέλος παραλείψει να κοινοποιήσει:
α) αξιόπιστο και τεκµηριωµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή ρευστοποίησης· ή
β) απόδειξη ότι το δάνειο έχει πλήρως εξοφληθεί ή και ότι η
εγγύηση έχει λήξει πριν από την πάροδο της εξάµηνης
προθεσµίας.
28. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να κινήσει αυτή τη διαδικασία, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 και της δυνατότητας
προσφυγής στο ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 88
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, εάν θεωρεί ότι έχει γίνει κακή
χρήση του δανείου ή της εγγύησης ή ότι, µετά την πάροδο
της εξάµηνης προθεσµίας, η αδυναµία επιστροφής της ενίσχυσης δεν είναι πλέον δικαιολογηµένη.
29. Η έγκριση ενισχύσεων διάσωσης δεν προδικάζει την µετέπειτα
έγκριση ενισχύσεων βάσει σχεδίου αναδιάρθρωσης, το οποίο
πρέπει να εκτιµηθεί µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

3.1.2. Απλουστ ευµένη διαδικασία
30. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει, στο µέτρο του δυνατού, να
αποφασίσει εντός µηνός σε σχέση µε τις ενισχύσεις διάσωσης
που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
τµήµα 3.1.1 και τις ακόλουθες σωρευτικές απαιτήσεις:
α) η συγκεκριµένη επιχείρηση πληροί τουλάχιστον ένα από
τα τρία κριτήρια που ορίζονται στο σηµείο 0·
β) η ενίσχυση διάσωσης περιορίζεται στο ποσό που απορρέει
από την εφαρµογή του τύπου που αναφέρεται στο
παράρτηµα και δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

3.2. Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης

3.2.1. Θεµελιώδης αρ χή
31. Οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης δηµιουργούν ιδιαίτερα προβλήµατα όσον αφορά τον ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι ενδέχεται να µετατοπίσουν άνισα το βάρος της διαρθρωτικής προσαρµογής και των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων
σε άλλους παραγωγούς οι οποίοι δεν λαµβάνουν ενίσχυση
και σε άλλα κράτη µέλη. Για το λόγο αυτό, οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης κατά γενικό κανόνα επιτρέπονται µόνο σε περι-
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πτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να αποδειχθεί ότι η έγκριση
της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης δεν είναι αντίθετη µε το κοινό
συµφέρον. Τούτο ισχύει µόνο εφόσον πληρούνται αυστηρές
προϋποθέσεις και εφόσον είναι βέβαιο ότι οι ενδεχόµενες
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού θα αντισταθµισθούν από τα
οφέλη που θα προκύψουν από την επιβίωση της επιχείρησης
(για παράδειγµα, όταν είναι σαφές ότι οι καθαρές επιπτώσεις
από τις απολύσεις που θα προκληθούν σε περίπτωση που
κλείσει η επιχείρηση, σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις για
τους προµηθευτές της, θα όξυναν τα προβλήµατα απασχόλησης, ή, κατ' εξαίρεση, ότι η εξαφάνιση της επιχείρησης
θα οδηγούσε σε µονοπωλιακή ή αυστηρά ολιγοπωλιακή
κατάσταση) και εφόσον, καταρχήν, προβλέπονται επαρκή
αντισταθµιστικά µέτρα υπέρ των ανταγωνιστών.

3.2.2. Πρ οϋποθέσεις έγκρ ισης τ ης ενίσχυσης

32. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις ενισχυόµενες
περιοχές, τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και το γεωργικό
τοµέα (βλέπε σηµεία 55, 56, 57 και 59 και κεφάλαιο 0), η
Επιτροπή εγκρίνει µία ενίσχυση µόνο υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

Eπιλεξιµότητα της επιχείρησης
33. Η επιχείρηση πρέπει να µπορεί να θεωρηθεί προβληµατική
κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντήριων γραµµών
(βλέπε σηµεία 0 έως 0).

Αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας
34. Η χορήγηση της ενίσχυσης πρέπει να εξαρτάται από την
εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης το οποίο πρέπει να
εγκριθεί από την Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις επιµέρους
ενισχύσεων, εκτός από την περίπτωση των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο τµήµα 0.
35. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, του οποίου η διάρκεια πρέπει να
είναι όσο το δυνατόν βραχύτερη, πρέπει να επιτρέπει την αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της επιχείρησης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και να βασίζεται
σε ρεαλιστικές υποθέσεις όσον αφορά τις µελλοντικές συνθήκες λειτουργίας. Η ενίσχυση αναδιάρθρωσης πρέπει, εποµένως, να συνδέεται µε ένα βιώσιµο σχέδιο αναδιάρθρωσης, για
το οποίο αναλαµβάνει σχετική δέσµευση το κράτος µέλος. Το
σχέδιο αυτό πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή µε όλες τις
αναγκαίες διευκρινίσεις, και ιδίως να συνοδεύεται από µελέτη
αγοράς. Η βελτίωση της βιωσιµότητας πρέπει να προκύπτει
κατά κύριο λόγο από τη λήψη εσωτερικών µέτρων που περιλαµβάνονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Μπορεί να βασίζεται
σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν µπορεί να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό η επιχείρηση όπως διακυµάνσεις των
τιµών ή της ζήτησης, αλλά µόνον εφόσον οι υποθέσεις, που
διατυπώνονται για την αγορά τυγχάνουν γενικής αποδοχής.
Η αναδιάρθρωση πρέπει να συνεπάγεται την εγκατάλειψη
δραστηριοτήτων που, ακόµη και µετά την αναδιάρθρωση, θα
παρέµεναν ζηµιογόνες για διαρθρωτικούς λόγους.
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36. Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να περιγράφονται οι περιστάσεις που προκάλεσαν τις δυσχέρειες της επιχείρησης,
ούτως ώστε να είναι δυνατό να εξακριβωθεί κατά πόσον τα
προτεινόµενα µέτρα είναι τα ενδεδειγµένα. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, η παρούσα κατάσταση καθώς
και οι µελλοντικές προοπτικές της προσφοράς και της
ζήτησης στην αγορά των σχετικών προϊόντων µε προβλέψεις
που αντικατοπτρίζουν την αισιόδοξη, απαισιόδοξη και ενδιάµεση εκδοχή, και προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα
και τις αδυναµίες της επιχείρησης. Το σχέδιο πρέπει να
επιτρέπει στην επιχείρηση να αποκτήσει προοδευτικά νέα
διάρθρωση που να της προσδίδει προοπτικές µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας και να της παρέχει τη δυνατότητα να
επιβιώνει αυτοδύναµα.
37. Το σχέδιο πρέπει να προβλέπει µία µεταστροφή της επιχείρησης η οποία να της παρέχει τη δυνατότητα να καλύπτει,
µετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, όλα της τα έξοδα,
περιλαµβανοµένων των αποσβέσεων και των χρηµατοοικονοµικών δαπανών. Η προσδοκώµενη απόδοση των κεφαλαίων
πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αναδιαρθρωµένη επιχείρηση να
µπορεί να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό στην αγορά µε τις
δικές της δυνάµεις. Όταν οι δυσχέρειες της επιχείρησης
απορρέουν από αδυναµίες του συστήµατος της εταιρικής διαχείρισης, πρέπει να υιοθετηθούν οι απαραίτητες προσαρµογές.

Αποτροπή αθέµιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού
38. Πρέπει να ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα για να διασφαλισθεί ότι θα ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο
τα αποτελέσµατα της ενίσχυσης που αλλοιώνουν τις συναλλαγές κατά τρόπον ώστε τα θετικά αποτελέσµατα να υπερισχύουν των αρνητικών. ∆ιαφορετικά, η ενίσχυση θα θεωρηθεί
«αντίθετη προς το κοινό συµφέρον» και συνεπώς ασυµβίβαστη
µε την κοινή αγορά. Η Επιτροπή θα εξετάζει το στόχο της
αποκατάστασης της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας κατά τον
καθορισµό της καταλληλότητας των αντισταθµιστικών
µέτρων.
39. Μεταξύ των πιθανών µέτρων περιλαµβάνονται η πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η µείωση της παραγωγικής ικανότητας ή της παρουσίας στην αγορά και η µείωση των εµποδίων
εισόδου στις συγκεκριµένες αγορές. Όταν η Επιτροπή, αξιολογεί κατά πόσον τα αντισταθµιστικά µέτρα είναι κατάλληλα,
θα λαµβάνει υπόψη τη διάρθρωση της αγοράς και τις συνθήκες ανταγωνισµού κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι
κανένα από τα εν λόγω µέτρα δεν θα έχει σαν αποτέλεσµα
την επιδείνωση της διάρθρωσης της αγοράς, έχοντας για
παράδειγµα το έµµεσο αποτέλεσµα της δηµιουργίας µονοπωλιακής ή στενά ολιγοπωλιακής κατάστασης. Αν κάποιο
κράτος µέλος είναι σε θέση να αποδείξει ότι θα προκύψει
ενδεχοµένως µια τέτοια κατάσταση, τα αντισταθµιστικά µέτρα
πρέπει να ερµηνευθούν κατά τρόπο που να αποφευχθεί η
συγκεκριµένη κατάσταση.
40. Τα µέτρα πρέπει να είναι ανάλογα µε τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που έχει η ενίσχυση και ιδίως µε το µέγεθος (1) και
το σχετικό βάρος της επιχείρησης στην αγορά ή τις αγορές
της. Πρέπει ιδιαίτερα να αφορούν την αγορά ή τις αγορές
(1) Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή µπορεί να λάβει επίσης υπόψη της
το γεγονός εάν η εν λόγω εταιρεία είναι µεσαία ή µεγάλη.
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όπου η επιχείρηση θα κατέχει σηµαντική θέση µετά την
αναδιάρθρωση. Ο βαθµός µείωσης πρέπει να αποφασίζεται
για κάθε περίπτωση χωριστά. Η Επιτροπή καθορίζει την
έκταση του περιορισµού ή της µείωσης αυτής στη βάση της
µελέτης αγοράς που επισυνάπτεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και, ενδεχοµένως, στη βάση οποιασδήποτε άλλης
πληροφορίας που έχει στη διάθεσή της, κυρίως στη βάση των
πληροφοριών που παρέχουν οι ενδιαφερόµενοι. Η µείωση
αυτή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναδιάρθρωσης όπως θεσπίζεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η αρχή
αυτή εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το εάν αυτές οι εκποιήσεις
πραγµατοποιούνται πριν ή µετά τη χορήγηση των κρατικών
ενισχύσεων, αρκεί να αποτελούν µέρος της ίδιας αναδιάρθρωσης. Η παύση και το κλείσιµο ζηµιογόνων δραστηριοτήτων
που είναι οπωσδήποτε απαραίτητες για την αποκατάσταση
της βιωσιµότητας δεν θεωρούνται ως µείωση της παραγωγικής ικανότητας ή της παρουσίας στην αγορά για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αντισταθµιστικών µέτρων. Αυτή η
αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη κάθε προηγουµένως χορηγηθείσα ενίσχυση διάσωσης.
41. Ωστόσο, αυτή η προϋπόθεση δεν εφαρµόζεται καταρχήν σε
µικρές επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι µπορεί να υποτεθεί ότι οι
ad hoc ενισχύσεις σε µικρές επιχειρήσεις κατ' αρχήν δε
νοθεύουν τον ανταγωνισµό σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό
συµφέρον, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριµένο τοµέα ή όταν ο
δικαιούχος δρα σε αγορά η οποία πάσχει από µακροχρόνια
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.
42. Όταν ο δικαιούχος αναπτύσσει δραστηριότητες σε αγορά που
πάσχει από µακροπρόθεσµη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα κατά την έννοια του πολυτοµεακού πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά
σχέδια (2), η µείωση της παραγωγικής ικανότητας ή της
παρουσίας της εταιρείας στην αγορά µπορεί να ανέλθει και
µέχρι το 100 % (3).

Ενίσχυση περιοριζόµενη στο ελάχιστο: πραγµατική συµµετοχή,
απαλλαγµένη ενίσχυσης
43. Το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζονται
στο απολύτως ελάχιστο των εξόδων αναδιάρθρωσης που
απαιτούνται για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης µε βάση
τους διαθέσιµους χρηµατοοικονοµικούς πόρους της επιχείρησης, των µετόχων της ή του επιχειρηµατικού οµίλου
στον οποίο ανήκει. Αυτή η αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη
οποιαδήποτε προηγουµένως χορηγηθείσα ενίσχυση διάσωσης.
Οι αποδέκτες της ενίσχυσης πρέπει κατ' αρχήν να συµβάλλουν σηµαντικά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης µε δικούς τους
πόρους, περιλαµβανοµένης της πώλησης στοιχείων του
ενεργητικού που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωση της
επιχείρησης, ή µε εξωτερική χρηµατοδότηση που εξασφαλίζουν υπό όρους της αγοράς. Αυτή η συµβολή αποτελεί
ένδειξη ότι οι αγορές πιστεύουν στο εφικτό της επιστροφής
σε βιωσιµότητα. Αυτή η συµβολή πρέπει να είναι πραγµατική,
δηλαδή ουσιαστική, αποκλείοντας κάθε µελλοντικά προσδοκώµενα κέρδη όπως οι ταµειακές εισροές και να είναι όσο
το δυνατόν υψηλότερη.
(2) ΕΕ C 70 της 19.3.2002, σ. 8.
(3) Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή επιτρέπει µόνο ενίσχυση για να
ελαφρύνει το κοινωνικό κόστος της αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε το
τµήµα 0 και περιβαλλοντική ενίσχυση για τον καθαρισµό µολυσµένων
χώρων, οι οποίοι διαφορετικά µπορεί να εγκαταλειφθούν.
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44. Η Επιτροπή καταρχήν θα θεωρεί ότι οι ακόλουθες συµµετοχές (1) στην αναδιάρθρωση είναι οι δέουσες: αυτές που
ανέρχονται σε τουλάχιστον 25 % στην περίπτωση µικρών επιχειρήσεων, σε τουλάχιστον 40 % για τις µεσαίες επιχειρήσεις
και σε τουλάχιστον 50 % για τις µεγάλες επιχειρήσεις. Σε
εξαιρετικές περιστάσεις και σε περιπτώσεις ιδιαίτερης δυσκολίας, οι οποίες πρέπει να αποδεικνύονται από το κράτος
µέλος, η Επιτροπή µπορεί να δέχεται χαµηλότερη συµµετοχή.
45. Για να περιορισθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, η
µορφή υπό την οποία χορηγείται η ενίσχυση και το ποσό της
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην παρέχονται στην επιχείρηση πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιµα τα οποία θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για επιθετικές δραστηριότητες,
ικανές να προξενήσουν στρεβλώσεις στην αγορά, οι οποίες
δεν σχετίζονται µε τη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή
εξετάζει το επίπεδο του παθητικού της επιχείρησης µετά την
αναδιάρθρωση, καθώς και µετά από κάθε ρύθµιση ή περιορισµό των χρεών, ιδίως στο πλαίσιο της συνέχισης της λειτουργίας της µετά από συλλογική διαδικασία του εθνικού δικαίου
λόγω αφερεγγυότητάς της (2). Η ενίσχυση δεν πρέπει µε
κανένα τρόπο να χρησιµεύει για τη χρηµατοδότηση νέων
επενδύσεων οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας της επιχείρησης.

Ειδικοί όροι για την έγκριση της ενίσχυσης
46. Εκτός από τα αντισταθµιστικά µέτρα που περιγράφονται στα
σηµεία 38 έως 42, η Επιτροπή µπορεί να επιβάλει τους
όρους και τις υποχρεώσεις που θεωρεί αναγκαίες ώστε να
µην προκληθεί νόθευση του ανταγωνισµού σε βαθµό αντίθετο
προς το κοινό συµφέρον, σε περίπτωση που το συγκεκριµένο
κράτος µέλος δεν έχει αναλάβει δέσµευση ότι θα θεσπίσει
τέτοιες διατάξεις. Για παράδειγµα, µπορεί να υποχρεώσει το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος:
α) να λάβει το ίδιο µέτρα ( όπως υποχρέωση ανοίγµατος
ορισµένων αγορών που άµεσα ή έµµεσα συνδέονται µε τις
δραστηριότητες της εταιρείας σε άλλες κοινοτικές επιχειρήσεις µε τη δέουσα τήρηση του κοινοτικού δικαίου)·
β) να επιβάλει ορισµένες υποχρεώσεις στη δικαιούχο επιχείρηση·
γ) να µην χορηγεί στη δικαιούχο επιχείρηση άλλα είδη ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης.

Πλήρης εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και τήρηση των
σχετικών όρων
47. Η εταιρεία πρέπει να εφαρµόσει πλήρως το σχέδιο αναδιάρθρωσης και να εκτελέσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις που
ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής που εγκρίνει την ενίσχυση. Η Επιτροπή θα θεωρήσει οποιαδήποτε παράλειψη
εφαρµογής του σχεδίου ή εκπλήρωσης των άλλων υποχρεώ(1) Βλέπε σηµείο 0. Αυτή η ελάχιστη συµµετοχή δεν πρέπει να περιλαµβάνει
ενίσχυση. Αυτό δεν ισχύει για παράδειγµα στην περίπτωση που πρόκειται
για δάνειο µε επιδότηση επιτοκίου ή καλυπτόµενο από εγγύηση του
δηµοσίου που περικλείει στοιχεία ενίσχυσης.
(2) Βλέπε σηµείο 0 στοιχείο γ).
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σεων ως καταχρηστική εφαρµογή της ενίσχυσης, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
659/1999 και της πιθανότητας προσφυγής ενώπιον του
∆ικαστηρίου σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο της συνθήκης.

48. Για τις αναδιαρθρώσεις που διαρκούν περισσότερα χρόνια και
συνεπάγονται τη χορήγηση σηµαντικών ενισχύσεων, η Επιτροπή µπορεί να απαιτήσει την καταβολή της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σε περισσότερες δόσεις και να επιβάλει τους
ακόλουθους όρους για την καταβολή των δόσεων:

i) πριν από κάθε καταβολή, διαβεβαίωση για την προσήκουσα εκτέλεση κάθε φάσης του σχεδίου αναδιάρθρωσης,
µε τήρηση του προβλεπόµενου χρονοδιαγράµµατος· ή

ii) πριν από κάθε καταβολή, έγκριση εκ µέρους της, αφού
διαπιστώσει την προσήκουσα εκτέλεση του σχεδίου.

Παρακολούθηση και ετήσια έκθεση

49. Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει την ορθή
εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης µέσω τακτικών και
λεπτοµερών εκθέσεων που της κοινοποιεί το οικείο κράτος
µέλος.

50. Όσον αφορά τις ενισχύσεις σε µεγάλες επιχειρήσεις, η πρώτη
από τις εκθέσεις αυτές πρέπει κατ' αρχήν να υποβληθεί στην
Επιτροπή το αργότερο έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία
έγκρισης της ενίσχυσης. Οι εκθέσεις πρέπει εν συνεχεία να
αποστέλλονται στην Επιτροπή, τουλάχιστον σε ετήσια βάση,
σε καθορισµένη ηµεροµηνία, µέχρις ότου θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Πρέπει να
περιέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή
για να ελέγξει την εφαρµογή του προγράµµατος αναδιάρθρωσης, το χρονοδιάγραµµα καταβολής των ενισχύσεων στην
επιχείρηση και την χρηµατοοικονοµική κατάσταση της τελευταίας καθώς και την τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που
προβλέπει η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η ενίσχυση.
Πρέπει, κυρίως, να περιέχουν όλα τα κατάλληλα δεδοµένα
σχετικά µε κάθε είδους ενίσχυση, ατοµική ή στο πλαίσιο
καθεστώτων, που έλαβε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της
αναδιάρθρωσης (βλέπε σηµεία 68 έως 71). Αν η Επιτροπή
χρειάζεται έγκαιρη επιβεβαίωση ορισµένων βασικών πληροφοριών, για παράδειγµα σχετικά µε τη διακοπή λειτουργίας ή τη
µείωση του παραγωγικού δυναµικού, µπορεί να απαιτεί συχνότερη υποβολή εκθέσεων.

51. Προκειµένου για τις ενισχύσεις προς µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, η ανά έτος διαβίβαση αντιγράφου του ισολογισµού
και των αποτελεσµάτων χρήσεως της αποδέκτριας εταιρείας
είναι κατά κανόνα επαρκής, εκτός εάν η απόφαση µε την
οποία εγκρίθηκε η ενίσχυση προβλέπει αυστηρότερους
όρους.
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52. Εάν εγκριθεί µια ενίσχυση αναδιάρθρωσης, το οικείο κράτος
µέλος µπορεί, κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης, να
ζητήσει από την Επιτροπή να δεχθεί τροποποιήσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης και του ποσού της ενίσχυσης. Η Επιτροπή µπορεί να επιτρέπει αυτού του είδους τις τροποποιήσεις, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) το αναθεωρηµένο σχέδιο πρέπει και αυτό να οδηγεί σε
αποκατάσταση της βιωσιµότητας µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα·
β) όταν αυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης, τα τυχόν επιβεβληµένα αντισταθµιστικά µέτρα πρέπει να είναι πιο εκτεταµένα από αυτά που είχαν επιβληθεί αρχικά·
γ) αν τα προτεινόµενα αντισταθµιστικά µέτρα είναι µικρότερης κλίµακας από αυτά που είχαν προγραµµατισθεί
αρχικά, πρέπει να µειώνεται αναλόγως και το ποσό της
ενίσχυσης·
δ) το νέο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των αντισταθµιστικών
µέτρων µπορεί να συνεπάγεται καθυστέρηση σε σχέση µε
το αρχικό µόνο για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η επιχείρηση ή το κράτος µέλος. Αν δεν ισχύει κάτι
τέτοιο, τότε το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να µειώνεται
αναλόγως.
53. Εάν οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή ή
οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται από το κράτος µέλος
εφαρµοστούν µε λιγότερο αυστηρό τρόπο, το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να µειωθεί αντίστοιχα ή να επιβληθούν άλλες
προϋποθέσεις.
54. Εάν τα κράτη µέλη επιφέρουν τροποποιήσεις σε εγκεκριµένο
σχέδιο αναδιάρθρωσης χωρίς να ενηµερώσουν δεόντως την
Επιτροπή, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999
(καταχρηστική εφαρµογή ενίσχυσης), υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 και της
πιθανής προσφυγής ενώπιον του ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε το
άρθρο 88 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης.

3.2.4. Ενισχύσεις
περιοχές

αναδιάρθρωση ς

σε

ενισχυόµενες

55. ∆εδοµένου ότι η οικονοµική και κοινωνική συνοχή αποτελεί
πρωταρχικό στόχο της Κοινότητας βάσει του άρθρου 158
της συνθήκης ενώ απαιτούνται άλλες πολιτικές για την
επίτευξη αυτού του στόχου σύµφωνα µε το άρθρο 159 (1), η
Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες της
περιφερειακής ανάπτυξης όταν καλείται να εκτιµήσει µία ενίσχυση αναδιάρθρωσης σε ενισχυόµενες περιοχές. Ωστόσο, το
γεγονός ότι µία προβληµατική επιχείρηση εδρεύει σε ενισχυόµενη περιοχή δεν δικαιολογεί την ανεκτική αντιµετώπιση των
ενισχύσεων αναδιάρθρωσης, διότι η τεχνητή υποστήριξη επιχειρήσεων δεν ωφελεί µια περιφέρεια, τόσο µεσοπρόθεσµα
όσο και µακροπρόθεσµα. Εξάλλου, για την προώθηση της
(1) Το άρθρο 159 της συνθήκης προβλέπει ότι: «Η διαµόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνουν υπόψη τους στόχους του
άρθρου 158 και συµβάλλουν στην πραγµατοποίησή τους».
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περιφερειακής ανάπτυξης, είναι προς το συµφέρον των ίδιων
των περιφερειών να αξιοποιούν τους πόρους τους για να
αναπτύξουν το ταχύτερο δυνατό εναλλακτικές δραστηριότητες οι οποίες να είναι βιώσιµες και ανθεκτικές στον χρόνο.
Τέλος, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού πρέπει να ελαχιστοποιούνται ακόµη και σε περιπτώσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων
που εδρεύουν σε ενισχυόµενες περιοχές. Στο συγκεκριµένο
πλαίσιο, πρέπει εξίσου να ληφθούν υπόψη τα ενδεχοµένως
επιζήµια αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν για
τη συγκεκριµένη περιοχή και για άλλες ενισχυόµενες
περιοχές.
56. Συνεπώς, τα κριτήρια που παρατίθενται στα σηµεία 32 έως
54 ισχύουν εξίσου και για τις ενισχυόµενες περιοχές, ακόµη
και όταν λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες της περιφερειακής
ανάπτυξης. Ωστόσο, στις ενισχυόµενες περιοχές, εφόσον δεν
προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα, οι προϋποθέσεις
για την έγκριση ενίσχυσης µπορεί να είναι λιγότερο αυστηρές
όσον αφορά την εφαρµογή αντισταθµιστικών µέτρων και το
µέγεθος της συµβολής του δικαιούχου. Εφόσον δικαιολογείται από ανάγκες περιφερειακής ανάπτυξης, σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες η µείωση της παραγωγικής ικανότητας ή της
παρουσίας στην αγορά εµφανίζεται να είναι το πλέον ενδεδειγµένο µέτρο για να αποφευχθούν αθέµιτες στρεβλώσεις
του ανταγωνισµού, η απαιτούµενη µείωση θα είναι µικρότερη
στις ενισχυόµενες περιοχές από ότι στις µη ενισχυόµενες. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, οι οποίες χρειάζεται να καταδειχθούν
από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, θα γίνεται διάκριση
µεταξύ των περιοχών που είναι επιλέξιµες για περιφερειακή
ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
της συνθήκης και εκείνων που είναι επιλέξιµες βάσει του
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), προκειµένου να
ληφθεί υπόψη η µεγαλύτερη σοβαρότητα των περιφερειακών
προβληµάτων στις πρώτες από αυτές.

3.2.5. Ενισχύσεις για τ ην αναδιά ρθρωση µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων

57. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικρές επιχειρήσεις (2)
τείνουν να επηρεάζουν τους όρους των συναλλαγών σε µικρότερο βαθµό από ό,τι οι ενισχύσεις προς µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, και ως εκ τούτου οι όροι που αναφέρονται στα
σηµεία 32 έως 54 εφαρµόζονται πιο ελαστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) η χορήγηση ενισχύσεων αναδιάρθρωσης στις µικρές επιχειρήσεις δεν συνδέεται κατά κανόνα µε τη λήψη αντισταθµιστικών µέτρων (βλέπε σηµείο 41), εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε επί µέρους τοµείς.
β) οι απαιτήσεις που αφορούν το περιεχόµενο των εκθέσεων
είναι λιγότερο αυστηρές για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (βλέπε σηµεία 49, 50 και 51).
(2) Όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, ο σχετικός ορισµός µπορεί να βρεθεί στη σύσταση 96/280/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
107 της 30.4.1996, σ. 4).
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58. Απεναντίας, η αρχή της «εφάπαξ» ενίσχυσης (βλέπε το τµήµα
3.3 ) ισχύει πλήρως στην περίπτωση των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων.
59. Για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν χρειάζεται να εγκριθεί από την Επιτροπή.
Ωστόσο, το σχέδιο πρέπει να πληροί τις οριζόµενες στα
σηµεία 35 έως 37 απαιτήσεις και να έχει εγκριθεί από το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος και κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.
Η χορήγηση ενίσχυσης πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη
εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η υποχρέωση ελέγχου της τήρησης αυτών των προϋποθέσεων ανατίθεται στο
κράτος µέλος.
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63. Οι υποχρεώσεις που έχει µία επιχείρηση βάσει της εργατικής
νοµοθεσίας ή των συλλογικών συµβάσεων µε τα εργατικά
σωµατεία όσον αφορά τις αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης ή
και τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αποτελούν µέρος των
συνήθων εξόδων µίας επιχείρησης τα οποία πρέπει να καταβάλει από ίδιους πόρους. Κατά συνέπεια, κάθε κρατική συµµετοχή στα εν λόγω έξοδα πρέπει να θεωρείται ως ενίσχυση,
ανεξάρτητα από το εάν οι πληρωµές πραγµατοποιούνται
άµεσα στην επιχείρηση ή εάν χορηγούνται µέσω κυβερνητικού
φορέα στους εργαζόµενους.

64. Η Επιτροπή δεν αντιτίθεται εκ πρoοιµίου στις ενισχύσεις
αυτού του είδους όταν χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις, επειδή αποφέρουν οικονοµικά οφέλη τα οποία
υπερβαίνουν τα συµφέροντα της οικείας επιχείρησης, διευκολύνουν τις διαρθρωτικές αλλαγές και περιορίζουν τα κοινωνικά προβλήµατα.

3.2.6. Ενισχύσεις µε σκ οπό τ ην κάλυψη τ ο υ κοινω νικού
κό στ ο υ ς τ ης αν αδιά ρθ ρω σης

60. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης συνεπάγονται συνήθως τον περιορισµό ή την εγκατάλειψη δραστηριοτήτων. Αυτοί οι περιορισµοί είναι συχνά απαραίτητοι για λόγους εξορθολογισµού
και αποτελεσµατικότητας, πέραν των οποιωνδήποτε µειώσεων
του παραγωγικού δυναµικού που ενδεχοµένως απαιτούνται
προκειµένου να χορηγηθεί ενίσχυση. Ανεξαρτήτως λόγου,
αυτά τα µέτρα οδηγούν εν γένει σε µειώσεις του προσωπικού
της εταιρείας.
61. Η εργατική νοµοθεσία των κρατών µελών ενδέχεται να
προβλέπει γενικά καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, βάσει
των οποίων οι αποζηµιώσεις απόλυσης και οι συντάξεις
πρόωρης συνταξιοδότησης καταβάλλονται απευθείας στους
απολυθέντες. Αυτά τα καθεστώτα δεν πρέπει να θεωρούνται
κρατικές ενισχύσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης.
62. Εκτός από την απευθείας καταβολή αποζηµίωσης λόγω απόλυσης και τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης των
εργαζοµένων, τα γενικά καθεστώτα κοινωνικής µέριµνας
συχνά προβλέπουν ότι η κυβέρνηση καλύπτει το κόστος
παροχών που η επιχείρηση καταβάλλει στους απολυθέντες
εργαζόµενους και οι οποίες υπερβαίνουν τις καταστατικές ή
συµβατικές υποχρεώσεις της. Όταν τα καθεστώτα αυτά έχουν
γενική εφαρµογή, χωρίς περιορισµούς ανά επί µέρους τοµείς,
σε κάθε εργαζόµενο που πληροί όρους που είναι προκαθορισµένοι και συνεπάγονται αυτόµατη επιλεξιµότητα, τότε δεν
θεωρούνται ότι συνιστούν ενίσχυση βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης για τις υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεις. Αντίθετα, εάν ένα τέτοιο καθεστώς χρησιµοποιείται
µε σκοπό τη στήριξη της αναδιάρθρωσης συγκεκριµένων
τοµέων, δεν αποκλείεται ουδόλως να στοιχειοθετεί ενίσχυση
λόγω του επιλεκτικού τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζεται (1).
(1) Στην απόφασή του στην υπόθεση C-241/94 (Γαλλία κατά Επιτροπής,
«Kimberly Clark Sopalin», Συλλογή Νοµολογίας 1996, σ. Ι-4551), το
∆ικαστήριο δέχτηκε ότι η χρηµατοδότηση από τις γαλλικές αρχές µέσω
του εθνικού ταµείου απασχόλησης και σε επιλεκτική βάση µπορούσε να
ευνοήσει ορισµένες επιχειρήσεις έναντι άλλων, καλύπτοντας έτσι τις
προϋποθέσεις κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 1 της συνθήκης. (Στην απόφαση του ∆ικαστηρίου δεν
αµφισβητείτο η βασιµότητα του συµπεράσµατος της Επιτροπής ότι η
ενίσχυση ήταν συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά).

65. Εκτός από την κάλυψη της δαπάνης για αποζηµιώσεις λόγω
απόλυσης και για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενισχύσεις
χορηγούνται συχνά, σε µεµονωµένα καθεστώτα αναδιάρθρωσης, για επιµόρφωση, παροχή συµβουλών και πρακτική
βοήθεια για την εξεύρεση εναλλακτικής απασχόλησης, καθώς
επίσης για την επανεγκατάσταση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την παροχή βοήθειας σε εργαζόµενους που επιθυµούν να δηµιουργήσουν νέες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή
λαµβάνει συστηµατικά ευνοϊκή θέση όσον αφορά αυτές τις
ενισχύσεις όταν χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις.

66. Οι ενισχύσεις που περιγράφονται στα σηµεία 62 έως 65
πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς στο σχέδιο αναδιάρθρωσης,
καθώς οι ενισχύσεις για κοινωνικά µέτρα αποκλειστικά προς
όφελος των εργαζόµενων που απολύονται δεν λαµβάνονται
υπόψη κατά τον καθορισµό της έκτασης των αντισταθµιστικών µέτρων σύµφωνα µε τα σηµεία 38 έως 42.

67. Προς το κοινό συµφέρον, η Επιτροπή θα µεριµνά για τον
περιορισµό στο ελάχιστο δυνατό, στο πλαίσιο του σχεδίου
αναδιάρθρωσης, των κοινωνικών επιπτώσεών της στα άλλα
κράτη µέλη εκτός εκείνου που χορηγεί την ενίσχυση.

3.2.7. Ε ν η µ έρ ω σ η τ η ς Ε πι τ ρ ο π ή ς γ ι α κ ά θ ε ε ν ίσ χυ ση πο υ
χο ρ η γ ε ίτ αι στ η δ ι και ο ύχο επ ι χείρ η σ η κα τ ά τ ην
περίοδο αναδιάρθ ρωσης

68. Όταν µια ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγείται σε µεγάλη
ή µεσαία επιχείρηση εξετάζεται µε βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, η χορήγηση κάθε άλλης επενδυτικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης, ακόµη και στο
πλαίσιο ήδη εγκεκριµένου καθεστώτος, ενδέχεται να επηρεάσει την Επιτροπή κατά τον καθορισµό του επιπέδου των επιβαλλόµενων αντισταθµιστικών µέτρων.
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69. Οι κοινοποιήσεις των ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση
µεγάλων ή µεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να αναφέρουν όλες
τις άλλες ενισχύσεις πάσης φύσεως που προβλέπεται να
χορηγηθούν στη δικαιούχο επιχείρηση κατά το διάστηµα της
αναδιάρθρωσης, εκτός αν η εκάστοτε ενίσχυση καλύπτεται
από τον κανόνα de minimis ή από κανονισµούς περί απαλλαγής. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη αυτές τις ενισχύσεις
κατά την αξιολόγηση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης.
70. Κάθε ενίσχυση πραγµατικά χορηγούµενη σε µεγάλη ή µεσαία
επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων που χορηγούνται
σύµφωνα µε εγκεκριµένο καθεστώς, πρέπει να κοινοποιείται
µεµονωµένα στην Επιτροπή στο µέτρο που αυτή δεν
ενηµερώθηκε κατά τη στιγµή λήψης της απόφασής της σχετικά µε την ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
71. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο εγκεκριµένων καθεστώτων δε µπορεί να οδηγήσει σε
καταστρατήγηση των απαιτήσεων που προβλέπουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.

3.3. Εφάπαξ Ενίσχυση
72. Κάθε ενίσχυση διάσωσης αποτελεί εφάπαξ ενέργεια, µε κύριο
στόχο τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης για
περιορισµένο χρονικό διάστηµα, στη διάρκεια του οποίου
µπορούν να αξιολογηθούν οι προοπτικές της. ∆εν πρέπει να
επιτρέπονται οι επαναλαµβανόµενες ενισχύσεις διάσωσης, που
διατηρούν απλώς το καθεστώς, αναβάλλουν το αναπόφευκτο
και εν τω µεταξύ µεταθέτουν τα οικονοµικά και κοινωνικά
προβλήµατα σε άλλους αποτελεσµατικότερους παραγωγούς
ή σε άλλα κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, ενίσχυση διάσωσης
χορηγείται µόνον άπαξ (αρχή της «εφάπαξ» ενίσχυσης). Παροµοίως, για να αποτραπεί το ενδεχόµενο παροχής αδικαιολόγητων ενισχύσεων σε επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν να
επιβιώσουν µόνο χάρη στη συνεχή κρατική υποστήριξη, οι
ενισχύσεις αναδιάρθρωσης πρέπει να χορηγούνται µόνον
άπαξ. Τέλος, εάν χορηγηθεί ενίσχυση διάσωσης σε επιχείρηση
που έχει ήδη λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, µπορεί να
θεωρηθεί ότι οι δυσχέρειες του δικαιούχου είναι επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα και ότι οι επαναλαµβανόµενες παρεµβάσεις του κράτους οδηγούν σε στρεβλώσεις ανταγωνισµού
που είναι αντίθετες προς το κοινό συµφέρον. Κρατικές
παρεµβάσεις αυτού του είδους δεν πρέπει να επιτρέπονται.
73. Εφόσον κοινοποιείται στην Επιτροπή ένα πρόγραµµα ενισχύσεων διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, το κράτος µέλος πρέπει
να διευκρινίζει καταρχάς εάν η επιχείρηση έχει ήδη λάβει
κατά το παρελθόν κρατική ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ενισχύσεων που ενδεχοµένως χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη εφαρµογής των
παρουσών κατευθυντήριων γραµµών, καθώς και οποιασδήποτε µη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης (1). Σε µία τέτοια περίπτωση, και όταν έχουν παρέλθει λιγότερα από δέκα έτη από
(1) Όσον αφορά τις µη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, η Επιτροπή λαµβάνει
υπόψη στην ανάλυσή της το ενδεχόµενο η ενίσχυση να έχει κηρυχθεί
συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά σε άλλη βάση εκτός από ενίσχυση
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
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τη χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης ή έχει λήξει η περίοδος
αναδιάρθρωσης ή έχει διακοπεί η εφαρµογή του σχεδίου
(όποιο είναι το πλέον πρόσφατο), η Επιτροπή εγκρίνει άλλη
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης µόνο στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν µία ενίσχυση αναδιάρθρωσης ακολουθεί τη
χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης ως µέρος µιας ενιαίας επιχείρησης αναδιάρθρωσης·
β) όταν η ενίσχυση διάσωσης έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε
τους όρους του τµήµατος 3.1.1 και η ενίσχυση αυτή δεν
ακολουθήθηκε από στηριζόµενη από το κράτος αναδιάρθρωση εάν:
i) η επιχείρηση µπορούσε εύλογα να θεωρηθεί ως
βιώσιµη µακροπρόθεσµα µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης διάσωσης και
ii) απαιτείται νέα ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης
µετά τουλάχιστον πέντε έτη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων (2) για τις οποίες δεν ευθύνεται η επιχείρηση
γ) σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις για τις οποίες
δεν ευθύνεται η επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί η απλουστευµένη διαδικασία που
αναφέρεται στο τµήµα 0.
74. Η εφαρµογή αυτού του κανόνα ουδόλως επηρεάζεται από
µεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της δικαιούχου
επιχείρησης µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης, ούτε από
οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που έχει ως
αποτέλεσµα την εξυγίανση του ισολογισµού της επιχείρησης,
τη µείωση του παθητικού της ή τη διαγραφή παλαιότερων
χρεών της, εφόσον η δραστηριότητα συνεχίζεται από την ίδια
επιχείρηση.
75. Όταν ένας επιχειρηµατικός όµιλος έχει λάβει ενίσχυση
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή κατ' αρχήν δεν
εγκρίνει άλλη ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης στον ίδιο
τον όµιλο ή σε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις του οµίλου,
εκτός εάν έχουν παρέλθει δέκα έτη από τη χορήγηση της
ενίσχυσης διάσωσης ή έχει λήξει η περίοδος αναδιάρθρωσης
ή έχει διακοπεί η εφαρµογή του σχεδίου, όποιο είναι το
πλέον πρόσφατο. Όταν επιχείρηση που ανήκει σε επιχειρηµατικό όµιλο έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ο
όµιλος στο σύνολό του καθώς και οι άλλες επιχειρήσεις του
οµίλου παραµένουν επιλέξιµες για τη χορήγηση ενίσχυσης
διάσωσης ή αναδιάρθρωσης (υπό την επιφύλαξη τήρησης των
λοιπών διατάξεων των παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών)
εξαιρουµένου του δικαιούχου της προηγούµενης ενίσχυσης.
Τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν µεταβιβάζεται
ενίσχυση από τον όµιλο ή άλλη επιχείρηση του οµίλου στον
δικαιούχο της προηγούµενης ενίσχυσης.
(2) Απρόβλεπτη θεωρείται η περίσταση που δεν µπορούσε επ' ουδενί να
προβλεφθεί από τη διαχείριση της εταιρείας κατά την κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης και η οποία δεν οφείλεται σε αµέλεια ή σφάλµατα
της διαχείρισης της εταιρείας ούτε σε αποφάσεις του οµίλου στον οποίο
ανήκει.
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76. Στην περίπτωση κατά την οποία µία επιχείρηση εξαγοράζει τα
στοιχεία του ενεργητικού µίας άλλης επιχείρησης, ιδίως
κάποιας που είχε υπαχθεί σε µία από τις διαδικασίες που
αναφέρονται στο σηµείο 74 ή σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία βάσει του εθνικού δικαίου και είχε ήδη λάβει η ίδια
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ο αγοραστής δεν
δεσµεύεται πλέον από τον όρο της εφάπαξ ενίσχυσης, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) είναι σαφές ότι ο αγοραστής δεν σχετίζεται µε την παλαιά
επιχείρηση·
β) ο αγοραστής έχει αποκτήσει τα στοιχεία του ενεργητικού
της παλαιάς επιχείρησης σε τιµές αγοράς·
γ) η εκκαθάριση ή η δικαστική διαχείριση και η εξαγορά δεν
αποτελούν απλώς τεχνάσµατα για να αποφευχθεί η εφαρµογή της αρχής της «εφάπαξ» ενίσχυσης, πράγµα το οποίο
µπορεί να διαπιστώσει η Επιτροπή εάν, για παράδειγµα, οι
δυσχέρειες που αντιµετωπίζει ο αγοραστής ήταν σαφώς
αναµενόµενες κατά την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού της παλαιάς επιχείρησης.
77. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι οι ενισχύσεις για την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού, οι οποίες
αποτελούν ενισχύσεις στην αρχική επένδυση, δεν µπορούν να
επιτραπούν µε βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.

4. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4.1. Γενικές αρχές
78. Η Επιτροπή θα εγκρίνει καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης ή
και αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων µόνο υπέρ
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που αντιστοιχούν στον
κοινοτικό ορισµό για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Με
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ακολουθούν, το
συµβιβάσιµο των εν λόγω καθεστώτων θα αξιολογείται
σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στα κεφάλαια 0
και 0, εξαιρουµένου του τµήµατος 0 το οποίο δεν εφαρµόζεται σε καθεστώτα ενισχύσεων. Κάθε ενίσχυση που χορηγείται
στο πλαίσιο καθεστώτος αλλά δεν πληροί κάποιον από τους
όρους αυτούς πρέπει να κοινοποιείται σε ατοµική βάση και
να εγκρίνεται προηγουµένως από την Επιτροπή.

4.2. Επιλεξιµότητα
79. Εκτός αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται από τους
τοµεακούς κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, οι
ενισχύσεις υπέρ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που χορηγούνται κατ' εφαρµογή καθεστώτων που εγκρίνονται από την
ηµεροµηνία εφαρµογής των παρουσών κατευθυντηρίων
γραµµών απαλλάσσονται από την υποχρέωση ατοµικής κοινοποίησης µόνον όταν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα τρία
κριτήρια που ορίζονται στο σηµείο 0. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δεν πληρούν κανένα από αυτά τα τρία κριτήρια
πρέπει να κοινοποιούνται ατοµικά στην Επιτροπή προκειµένου
αυτή να εκτιµήσει κατά πόσον η δικαιούχος επιχείρηση θεω-
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ρείται προβληµατική. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που
δρουν σε αγορά που παρουσιάζει µακροπρόθεσµη διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ανεξάρτητα από το
µέγεθος της δικαιούχου επιχείρησης, πρέπει επίσης να ανακοινώνονται ατοµικά στην Επιτροπή προκειµένου να µπορεί
να εκτιµήσει αν εφαρµόζεται το σηµείο 42.

4.3. Όροι για την έγκριση καθεστώτων ενισχύσεων διάσωσης
80. Προκειµένου να εγκριθούν από την Επιτροπή, τα καθεστώτα
ενισχύσεων διάσωσης πρέπει να πληρούν τους όρους που
ορίζονται στα στοιχεία α), β), δ) και ε) του σηµείου 25.
Περαιτέρω, ενίσχυση διάσωσης µπορεί να χορηγείται µόνο
για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες, κατά τη
διάρκεια του οποίου πρέπει να γίνει ανάλυση της κατάστασης
της επιχείρησης. Πριν από τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήµατος, το κράτος µέλος πρέπει είτε να εγκρίνει σχέδιο
αναδιάρθρωσης ή ένα σχέδιο εκκαθάρισης είτε να απαιτήσει
από τη δικαιούχο την αποπληρωµή του δανείου και της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην προσαύξηση του επιτοκίου λόγω
υψηλού κινδύνου.
81. Κάθε ενίσχυση διάσωσης που χορηγείται για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών ή δεν επιστρέφεται µετά την πάροδο
έξι µηνών πρέπει να κοινοποιείται ατοµικά στην Επιτροπή.

4.4. Όροι

για

την

έγκριση καθεστώτων
αναδιάρθρωσης

ενισχύσεων

82. Η Επιτροπή θα εγκρίνει καθεστώτα ενισχύσεων αναδιάρθρωσης µόνο εφόσον η χορήγηση των ενισχύσεων συνοδεύεται από τον όρο της πλήρους εφαρµογής εκ µέρους του
δικαιούχου ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης το οποίο έχει προηγουµένως εγκριθεί από το κράτος µέλος και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποκατάσταση της βιωσιµότητας: εφαρµόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στα σηµεία 34 έως 37·
β) αποφυγή αθέµιτων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού:
δεδοµένου ότι η ενίσχυση σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις
τείνει σε µικρότερη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η αρχή
που αναφέρεται στα σηµεία 38 έως 42, δεν εφαρµόζεται
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων που εφαρµόζονται για συγκεκριµένο
τοµέα· τα καθεστώτα πρέπει πάντως να προβλέπουν ότι οι
αποδέκτριες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να προβούν σε
αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας όσο διαρκεί η
αναδιάρθρωση· για τις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις
εφαρµόζονται τα σηµεία 38 έως 42·
γ) περιορισµός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο:
εφαρµόζονται οι αρχές που αναφέρονται στα σηµεία 43,
44 και 45·
δ) τροποποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης: για κάθε τροποποίηση του σχεδίου πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
που αναφέρονται στα σηµεία 52, 53 και 54.
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4.5. Κοινοί όροι για την έγκριση καθεστώτων ενισχύσεων
διάσωσης ή και αναδιάρθρωσης

ζ) κατά περίπτωση, τη µορφή και τη σηµασία των αντισταθµιστικών µέτρων·

83. Τα καθεστώτα πρέπει να προσδιορίζουν το ανώτατο ποσό
ενίσχυσης που επιτρέπεται να χορηγηθεί στην ίδια επιχείρηση
στο πλαίσιο της χορήγησης ενίσχυσης διάσωσης ή και αναδιάρθρωσης, ακόµα και όταν πρόκειται για την τροποποίηση
του σχετικού σχεδίου. Οι ενισχύσεις που υπερβαίνουν το
ποσό αυτό πρέπει να κοινοποιούνται σε ατοµική βάση στην
Επιτροπή. Το µέγιστο ποσό ενίσχυσης που χορηγείται για
συνδυασµένη ενίσχυση διάσωσης και ενίσχυση αναδιάρθρωσης που χορηγείται στην ίδια εταιρεία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε ενίσχυσης που αποκτήθηκε από άλλες πηγές ή
βάσει άλλων καθεστώτων.

η) κατά περίπτωση, στοιχεία σχετικά µε τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης ή τις εξοµοιούµενες µε αυτές που η
εκάστοτε επιχείρηση έχει ενδεχοµένως λάβει κατά το
παρελθόν·

84. Επιπλέον πρέπει να τηρείται η αρχή της «εφάπαξ» ενίσχυσης.
Εφαρµόζεται ο κανόνας που αναφέρεται στο τµήµα 3.3.
85. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να κοινοποιούν µέτρα σε ατοµική βάση στην Επιτροπή, όταν µία επιχείρηση αποκτά στοιχεία του ενεργητικού µιας άλλης επιχείρησης η οποία έχει
ήδη λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

4.6. Έλεγχος και ετήσια έκθεση
86. Τα σηµεία 49, 50 και 51 δεν ισχύουν για τα καθεστώτα ενισχύσεων. Ωστόσο, η έγκριση του καθεστώτος συνοδεύεται
από υποχρέωση υποβολής, κατά κανόνα σε ετήσια βάση,
εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή του που περιέχουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες της
Επιτροπής για τις τυποποιηµένες εκθέσεις (1). Οι εκθέσεις
πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν κατάλογο όλων των δικαιούχων επιχειρήσεων και να διευκρινίζουν για καθεµιά από
αυτές:
α) την επωνυµία της εταιρείας·
β) τον κωδικό του σχετικού τοµέα της εταιρείας, που αντιστοιχεί στον τριψήφιο κωδικό της ταξινόµησης τοµέων
της NACE (2)·

θ) το κατά πόσον η δικαιούχος επιχείρηση έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση ή υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία πριν από τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης.

5. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (3)

5.1. Αντισταθµιστικά µέτρα
87. Στα σηµεία 0 έως 0, 57 και 82 στοιχείο β) προβλέπεται ότι
η απαίτηση αντισταθµιστικών µέτρων δεν ισχύει καταρχήν για
τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε διατάξεις που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς. Στο
γεωργικό τοµέα, η Επιτροπή απαιτεί κατά κανόνα τη λήψη
αντισταθµιστικών µέτρων, σύµφωνα µε τις αρχές που αναφέρονται στα σηµεία 0 έως 0, από όλους τους δικαιούχους
ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, ανεξαρτήτως µεγέθους.

5.2. Ορισµός του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναµικού
88. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών,
το διαρθρωτικό πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό στο γεωργικό τοµέα θα ορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την έκταση και τον κύριο σκοπό,
για την κατηγορία του σχετικού προϊόντος στη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών, των µέτρων σταθεροποίησης της
αγοράς, και ιδίως τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και τις
αποσύρσεις από την αγορά, την εξέλιξη των τιµών στην παγκόσµια αγορά και τους κατά τοµείς περιορισµούς που
προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία.

γ) τον αριθµό των εργαζοµένων·
δ) τον ετήσιο κύκλο εργασιών και το ύψος του ισολογισµού·

5.3. Επιλεξιµότητα των καθεστώτων ενισχύσεων διάσωσης
και αναδιάρθρωσης

στ) το ποσό και τη µορφή της συµµετοχής της δικαιούχου
επιχείρησης·

89. Κατά παρέκκλιση του σηµείου 79, η Επιτροπή µπορεί εξίσου
να απαλλάσσει ενίσχυση σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
από την υποχρέωση ατοµικής κοινοποίησης εάν η συγκεκριµένη µικρή ή µεσαία επιχείρηση δεν πληροί τουλάχιστον
ένα από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται στο σηµείο 10.

(1) Βλέπε παραρτήµατα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ (οµοιόµορφες ρυθµίσεις υποβολής
εκθέσεων για τις υφιστάµενες κρατικές ενισχύσεις) του κανονισµού (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).
(2) Στατιστική ταξινόµηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δηµοσιευθείσα από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(3) Αυτός περιλαµβάνει, για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντηρίων
γραµµών, το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στην πρωτογενή
παραγωγή των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης (γεωργία). Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις
που επεξεργάζονται και εµπορεύονται τα γεωργικά προϊόντα δεν καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο. Αυτές οι ενισχύσεις αξιολογούνται
σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες των παρουσών κατευθυντηρίων
γραµµών. Ο τοµέας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας δεν καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο.

ε) το ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης·
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5.4. Μειώσεις παραγωγικού δυναµικού

90. Όταν υπάρχει διαρθρωτικό πλεόνασµα παραγωγικής ικανότητας, ισχύει η απαίτηση της αµετάκλητης µείωσης ή διακοπής
της λειτουργίας του δυναµικού, όπως αναφέρεται στα σηµεία
38 έως 42. Οι αγροτικές εκτάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά 15 έτη από την πραγµατική διακοπή της παραγωγικής ικανότητας. Μέχρι τότε, η γη η οποία δεν χρησιµοποιείται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, πρέπει να διατηρείται
σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύµφωνα
µε το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του
Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (1), και
τους σχετικούς κανόνες εφαρµογής.

91. Όσον αφορά τα µέτρα ενίσχυσης τα οποία έχουν στόχο
ειδικά προϊόντα ή επιχειρήσεις, η µείωση της παραγωγικής
ικανότητας πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 10 % εκείνης
για την οποία έχει πράγµατι χορηγηθεί η ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Για άλλα µέτρα που δεν έχουν ανάλογο συγκεκριµένο στόχο, η προαναφερθείσα µείωση της παραγωγικής
ικανότητας πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 5 %. Όσον
αφορά τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης που χορηγούνται σε
µειονεκτικές περιοχές (2), η απαίτηση για µείωση της παραγωγικής ικανότητας µειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες. Η
Επιτροπή θα παραιτηθεί από αυτές τις απαιτήσεις µείωσης
παραγωγικής ικανότητας όταν το σύνολο των αποφάσεων για
τη χορήγηση ενισχύσεων αναδιάρθρωσης που έχουν ληφθεί
υπέρ των δικαιούχων σε συγκεκριµένο τοµέα για περίοδο
δώδεκα διαδοχικών µηνών, δεν αφορά περισσότερο από το
1 % της παραγωγικής ικανότητας του τοµέα αυτού στο
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Ο κανόνας αυτός µπορεί να
εφαρµοστεί σε περιφερειακό επίπεδο στην περίπτωση
καθεστώτος ενίσχυσης που περιορίζεται σε συγκεκριµένη
περιοχή.

92. Η απαίτηση για αµετάκλητη µείωση µπορεί να εκπληρωθεί
στο επίπεδο της σχετικής αγοράς (χωρίς απαραιτήτως να
συνεπάγεται µειώσεις εκ µέρους των δικαιούχων της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης). Υπό την επιφύλαξη της τήρησης
των διατάξεων της κοινής αγροτικής πολιτικής, τα κράτη
µέλη µπορούν να επιλέξουν το σύστηµα µείωσης της παραγωγικής ικανότητας που θέλουν να εφαρµόσουν.

93. Το κράτος µέλος πρέπει να αποδείξει ότι η µείωση της παραγωγικής ικανότητας θα ήταν συµπληρωµατική σε σχέση µε
οποιαδήποτε µείωση θα πραγµατοποιείτο αν δεν υπήρχε η
ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 864/2004 (ΕΕ L 161 της
30.4.2004, σ. 48).
(2) Όπως ορίζεται στα άρθρα 13 και εξής του κανονισµού (EΚ) αριθ.
1257/1999 (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της
30.3.2004, σ. 1).
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94. Όταν η µείωση της παραγωγικής ικανότητας δεν επιδιώκεται
στο επίπεδο του δικαιούχου της ενίσχυσης, τα µέτρα µείωσης
της παραγωγικής ικανότητας πρέπει να εφαρµόζονται το
αργότερο ένα έτος µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης.
95. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της διακοπής της
παραγωγικής ικανότητας που έχει αναληφθεί στο σχετικό
επίπεδο αγοράς, το κράτος µέλος πρέπει να αναλάβει τη
δέσµευση να µη χορηγήσει κρατικές ενισχύσεις για αυξήσεις
παραγωγικής ικανότητας στον συγκεκριµένο τοµέα. Η
δέσµευση ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία επιτεύχθηκε πραγµατικά η απαιτούµενη
µείωση παραγωγικής ικανότητας.
96. Για τον καθορισµό της επιλεξιµότητας και των ποσών της
ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, δεν λαµβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις τήρησης της κοινοτικής ποσόστωσης και οι σχετικές
διατάξεις που ισχύουν στο επίπεδο των µεµονωµένων επιχειρηµατιών.

5.5. Αρχή της εφάπαξ ενίσχυσης
97. Η αρχή σύµφωνα µε την οποία οι ενισχύσεις διάσωσης ή αναδιάρθρωσης πρέπει να χορηγούνται µία µόνο φορά ισχύει και
για τη γεωργία. Εντούτοις, αντί για περίοδο δέκα ετών όπως
αναφέρεται στο τµήµα 3.3, θα εφαρµόζεται περίοδος πέντε
ετών.

5.6. Έλεγχος και ετήσια έκθεση
98. Οι κανόνες που ορίζονται στα κεφάλαια 0 και 0 ισχύουν για
τον έλεγχο και τις ετήσιες εκθέσεις στο γεωργικό τοµέα,
εκτός από την υποχρέωση παροχής καταλόγου όλων των
δικαιούχων ενίσχυσης και ορισµένων πληροφοριών για κάθε
έναν εξ αυτών (βλέπε σηµείο 86). Όταν εφαρµόζονται οι
διατάξεις των σηµείων 90 έως 96, η έκθεση πρέπει επίσης να
περιλαµβάνει δεδοµένα που να αποδεικνύουν την παραγωγική
ικανότητα η οποία έχει πράγµατι επωφεληθεί από την ενίσχυση αναδιάρθρωσης και την επιτευχθείσα µείωση παραγωγικής ικανότητας.

6. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

99. Η Επιτροπή θα προτείνει στα κράτη µέλη, µε χωριστή επιστολή σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 1 της
συνθήκης, να θεσπίσουν τα κατάλληλα µέτρα που αναφέρονται στα σηµεία 100 και 101 σχετικά µε τα υφιστάµενα
καθεστώτα ενισχύσεων. Η Επιτροπή προτίθεται να εξαρτά στο
µέλλον την έγκριση κάθε καθεστώτος από την τήρηση των εν
λόγω διατάξεων.
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100. Τα κράτη µέλη που θα δεχτούν την πρόταση της Επιτροπής
πρέπει εντός έξι µηνών να προσαρµόσουν τα υφιστάµενα
καθεστώτα ενισχύσεων που πρόκειται να παραµείνουν σε ισχύ
µετά τις 9 Οκτωβρίου 2004, για να τα ευθυγραµµίσουν µε
τις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές.
101. Τα κράτη µέλη πρέπει να δηλώσουν ότι αποδέχονται αυτά τα
κατάλληλα µέτρα εντός ενός µηνός από την παραλαβή της εν
λόγω επιστολής που προτείνει κατάλληλα µέτρα.
7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

102. Η Επιτροπή θα εφαρµόζει τις παρούσες κατευθυντήριες
γραµµές από τις 10 Οκτωβρίου 2004 έως τις 9 Οκτωβρίου
2009.
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103. Οι κοινοποιήσεις που έχουν καταχωρηθεί από την Επιτροπή
πριν από τις 10 Οκτωβρίου 2004 θα εξεταστούν σύµφωνα
µε τα κριτήρια που ίσχυαν κατά το χρόνο της κοινοποίησης.
104. Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον συµβιβάζεται µε την
κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης η
οποία χορηγείται χωρίς την άδεια της και, εποµένως, κατά
παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης
βάσει των παρουσών κατευθυντηρίων γραµµών εάν όλη η
ενίσχυση ή µέρος αυτής χορηγείται µετά τη δηµοσίευσή τους
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εξέταση θα διεξάγεται βάσει
των κατευθυντήριων γραµµών που εφαρµόζονται κατά τον
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τύπος (1) υπολογισµού του ανώτατου ποσού ενίσχυσης διάσωσης που µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο απλουστευµένης διαδικασίας:
ΕΒΙΤt þ αποσβέσειςt þ κεφάλαιο κίνησηςt þ κεφάλαιο κίνησηςt-1
2



Ο τύπος υπολογισµού θεµελιώνεται στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της εταιρείας (EBIT: κέρδη προ τόκων και φόρων) κατά
το έτος (t) που προηγείται της χορήγησης ή της κοινοποίησης της ενίσχυσης. Σε αυτό το ποσό προστίθενται οι αποσβέσεις και
στη συνέχεια η µεταβολή των κεφαλαίων κίνησης, η οποία αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (2) για τις τελευταίες περατωθείσες λογιστικές χρήσεις. Παροµοίως, εάν έχουν µεταφερθεί
προβλέψεις στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, αυτό πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς και το αποτέλεσµα δεν πρέπει να περιλαµβάνει τέτοιες προβλέψεις.
Ο τύπος υπολογισµού στοχεύει στην εκτίµηση των αρνητικών λειτουργικών ταµειακών ροών της εταιρείας κατά το έτος που
προηγείται της αίτησης ενίσχυσης (ή πριν τη χορήγηση ενίσχυσης στις περιπτώσεις µη κοινοποιηθεισών ενισχύσεων). Το ήµισυ
αυτού του ποσού πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση της εταιρείας σε λειτουργία για περίοδο έξι µηνών. Το αποτέλεσµα του
τύπου υπολογισµού πρέπει κατά συνέπεια να διαιρείται δια 2.
Αυτός ο τύπος υπολογισµού µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο εφόσον το αποτέλεσµα είναι αρνητικό ποσό.
Σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος, πρέπει να υποβληθεί λεπτοµερής εξήγηση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση είναι
προβληµατική κατά την έννοια των σηµείων 10 και 11.
Παράδειγµα:
Κέρδη προ τόκων και φόρων (εκατ. ευρώ)
Αποσβέσεις (εκατ. ευρώ)
Ισολογισµός (εκατ. ευρώ)

(12)
(2)
∆εκέµβριος 31, X

∆εκέµβριος 31, XO

Κυκλοφορούν ενεργητικό
∆ιαθέσιµα ή ισοδύναµα

10

5

Λογαριασµοί εισπρακτέοι

30

20

Αποθέµατα

50

45

Έξοδα επόµενων χρήσεων

20

10

Άλλα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού

20

20

130

100

Λογαριασµοί πληρωτέοι

20

25

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα

15

10

5

5

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

40

40

Κεφάλαιο κίνησης

90

60

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Έσοδα επόµενων χρήσεων

Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης

(30)

(1) Το EBIT [κέρδη προ τόκων και φόρων όπως εµφανίζεται στους ετήσιους λογαριασµούς του έτους που προηγείται της αίτησης (έτος t)] πρέπει
να προσαυξάνεται µε τις αποσβέσεις της ίδιας περιόδου και τη µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης σε περίοδο δύο ετών (έτος πριν την αίτηση
και προηγούµενο έτος), και στη συνέχεια να διαιρείται δια δύο για να προσδιοριστεί ένα ποσό για έξι µήνες, που αποτελεί την κανονική
περίοδο για την οποία εγκρίνεται µια ενίσχυση διάσωσης.
2
( ) Κυκλοφορούν ενεργητικό: ρευστά διαθέσιµα, εισπρακτέοι λογαριασµοί (λογαριασµοί πελατών και χρεωστών), άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος
ενεργητικού και προπληρωθέντα έξοδα, αποθέµατα.
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, πληρωτέοι λογαριασµοί (λογαριασµοί προµηθευτών και πιστωτών) και άλλες
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, έσοδα επόµενων χρήσεων, άλλες δεδουλευµένες υποχρεώσεις, υποχρεώσεις από φόρους.
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Ανώτατο ποσό ενίσχυσης διάσωσης = [– 12 + 2 + (– 30)] / 2 = – 20 εκατ. ευρώ
Εφόσον το αποτέλεσµα του τύπου είναι µεγαλύτερο από 10 εκατ. ευρώ, η απλουστευµένη διαδικασία που περιγράφεται στο
σηµείο 30 δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου, το κράτος µέλος πρέπει να εξηγήσει τον
τρόπο µε τον οποίο καθορίστηκαν οι µελλοντικές ανάγκες διαθεσίµων και το ποσό της ενίσχυσης διάσωσης.
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