ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της XXX
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
ΣΧΕΔΙΟ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
108 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων 1, και ιδίως το άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α),
Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων
συμβατές με την εσωτερική αγορά.

(2)

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ)
που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2 ή από τον [νέο κανονισμό ΕΕΣ] συχνά
αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρόσθετων δαπανών που
συνεπάγεται η συνεργασία μεταξύ εταίρων που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικές
περιφέρειες και σε διαφορετικά κράτη μέλη ή τρίτες χώρες. Δεδομένης της σημασίας
της ΕΕΣ για την πολιτική συνοχής, που παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οι εθνικοί,
περιφερειακοί και τοπικοί παράγοντες διαφόρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών
μπορούν να υλοποιούν κοινές δράσεις και να ανταλλάσσουν απόψεις για την άσκηση
πολιτικής, θα πρέπει να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα έργα
ΕΕΣ, ώστε να διευκολυνθεί η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις. Όπως προκύπτει από την πείρα της Επιτροπής, ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 651/2014 θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για έργα ΕΕΣ ανεξάρτητα
από το μέγεθος των δικαιούχων επιχειρήσεων.

(3)

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα μικρά ποσά ενίσχυσης που χορηγούνται σε επιχειρήσεις οι
οποίες συμμετέχουν σε έργα ΕΕΣ έχουν περιορισμένη επίδραση στο εμπόριο και στον
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ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 1.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της
20.12.2013, σ. 259).
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ανταγωνισμό, θα πρέπει να θεσπιστούν απλοί κανόνες για τις περιπτώσεις όπου το
συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά επιχείρηση και ανά έργο δεν υπερβαίνει ένα
ορισμένο ανώτατο όριο.

EL

(4)

Τα έργα έρευνας και ανάπτυξης ή οι μελέτες σκοπιμότητας που έχουν λάβει σήμα
ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» έπειτα από αξιολόγηση και κατάταξη που
διενεργείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, τα οποία κρίνεται ότι
χαρακτηρίζονται από αριστεία και αξίζει να λάβουν δημόσια χρηματοδότηση αλλά
δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων»
λόγω έλλειψης διαθέσιμου προϋπολογισμού, μπορούν να στηριχθούν από εθνικούς
πόρους συμπεριλαμβανομένων των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ για την περίοδο
2021-2027. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στα εν λόγω έργα έρευνας και
ανάπτυξης τα οποία υλοποιούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να
θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική αγορά και να εξαιρούνται από την
υποχρέωση κοινοποίησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να
είναι αναγκαία η εκ νέου αξιολόγηση των όρων επιλεξιμότητας που έχουν ήδη
αξιολογηθεί σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος
«Ορίζων 2020» ή του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη» πριν από την
απονομή του σήματος «Σφραγίδα Αριστείας». Ο κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός
χαρακτήρας των οντοτήτων που υλοποιούν τα έργα δεν αποτελεί σχετικό κριτήριο
βάσει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

(5)

Οι κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται σε ορισμένα έργα κοινού ενδιαφέροντος
στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας που καλύπτονται από τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(κανονισμός για τον ΜΣΕ2) μπορούν να θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική
αγορά και να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης υπό ορισμένες
προϋποθέσεις.

(6)

Οι επιχορηγήσεις που παρέχονται σε ερευνητές στο πλαίσιο της «απόδειξης της
ορθότητας της ιδέας» (Proof of Concept) του ΕΣΕ και στο πλαίσιο των δράσεων
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) οι οποίες χαρακτηρίζονται οικονομικές
δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική αγορά,
όταν τους έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας».

(7)

Η δημόσια χρηματοδότηση με συνδυασμό εθνικών και ενωσιακών πόρων υπό
κεντρική διαχείριση που παρέχεται σε έργα έρευνας και ανάπτυξης (όπως εκείνα που
υλοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής θεσμοθετημένης εταιρικής σχέσης βάσει του
άρθρου 185 ή του άρθρου 187 της Συνθήκης ή δράσης συγχρηματοδότησης
προγράμματος όπως ορίζεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη») μπορεί να
συμβάλει στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στον τομέα της έρευνας
και της ανάπτυξης, δεδομένου ότι τα εν λόγω έργα έρευνας και ανάπτυξης θεωρείται
ότι εξυπηρετούν στόχους κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αντιμετωπίζουν
σαφώς καθορισμένες ανεπάρκειες της αγοράς. Τούτο θεωρείται ότι συμβαίνει όταν τα
εν λόγω έργα αξιολογούνται, κατατάσσονται και επιλέγονται από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του
προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη», μετά από διακρατικές προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων, στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον τρία κράτη μέλη (ή δύο
στην περίπτωση των ομαδικών επιχειρησιακών δράσεων). Οι χρηματοδοτικές
συνεισφορές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των πόρων από τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020, καθώς
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και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο+ για την περίοδο 2021-2027, στα εν λόγω συγχρηματοδοτούμενα
έργα έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική
αγορά και να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης υπό ορισμένες
προϋποθέσεις. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η εκ νέου αξιολόγηση των
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε διακρατικό επίπεδο από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων
«Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη» πριν από την επιλογή του έργου έρευνας και
ανάπτυξης.
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(8)

Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» ορίζουν
τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Εν
προκειμένω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας, όπως
ορίζονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων», θα αντιστοιχούν κανονικά σε
δραστηριότητες βασικής έρευνας και βιομηχανικής έρευνας, όπως ορίζονται στον
παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, οι δράσεις καινοτομίας που λαμβάνουν στήριξη στο
πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων» θα αντιστοιχούν κανονικά στον
ορισμό των δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης βάσει του παρόντος
κανονισμού. Οι απλουστεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό στον
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης δεν θα πρέπει, ωστόσο, να χρησιμοποιούνται για
τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους
κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη, δηλαδή
δραστηριοτήτων οι οποίες υπερβαίνουν το πεδίο των δραστηριοτήτων πειραματικής
ανάπτυξης. Προς τον σκοπό αυτό, οι ορισμοί σχετικά με το επίπεδο τεχνολογικής
ετοιμότητας («TRL») μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη. Η
Επιτροπή επισημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις για δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης σε επίπεδο TRL 9 θεωρείται ότι υπερβαίνουν το πεδίο του ορισμού της
πειραματικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού.

(9)

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα στηρίξει και θα επιταχύνει την ψηφιοποίηση
της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και θα αποφέρει τα οφέλη της στους
Ευρωπαίους πολίτες, τις δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την
Ένωση. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα έργα έρευνας, ανάπτυξης
και καινοτομίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων
Ευρώπη», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη – Ψηφιακός τομέας» και του
InvestEU. Θα στηρίξει την ενίσχυση ψηφιακών ικανοτήτων (π.χ. ικανοτήτων στους
τομείς των δεδομένων, της υπολογιστικής, της κυβερνοασφάλειας) στον δημόσιο
τομέα, καθώς και στις ΜΜΕ και τις κοινότητες έρευνας και καινοτομίας. Το
πρόγραμμα θα παρέχει χρηματοδοτική συνεισφορά για προηγμένη υπολογιστική
τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της
υπολογιστικής νέφους, της υπολογιστικής παρυφών και της κβαντικής υπολογιστικής,
της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ευρωπαϊκών
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, των εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού. Θα
στηρίξει επίσης τις ψηφιακές δεξιότητες και τον εξοπλισμό και τα εργαλεία
κυβερνοασφάλειας.

(10)

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU μπορεί να
περιλαμβάνουν πόρους που ελέγχονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων
των πόρων των ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης της ΕΕ, προκειμένου να αυξηθεί η
μόχλευση και να στηριχθούν πρόσθετες επενδύσεις στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, τα
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν ένα μέρος των πόρων των ταμείων
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επιμερισμένης διαχείρισης της Ένωσης στη συνιστώσα για τα κράτη μέλη της
εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα
έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που
στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU μέσω δικών τους πόρων ή μέσω εθνικών
αναπτυξιακών τραπεζών. Η εν λόγω χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί «κρατικοί
πόροι» και μπορεί να καταλογιστεί στο κράτος εάν τα κράτη μέλη έχουν διακριτική
ευχέρεια όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω πόρων. Αντιθέτως, όταν τα κράτη μέλη
δεν έχουν διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη χρήση των πόρων ή ενεργούν σύμφωνα
με τους συνήθεις όρους της αγοράς, η χρήση των εν λόγω πόρων ενδέχεται να μην
συνιστά κρατική ενίσχυση. Όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή προτίθεται
να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα τυπικά σενάρια που λαμβάνουν
στήριξη βάσει του κανονισμού InvestEU.
(11)

Στις περιπτώσεις όπου οι εθνικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των πόρων των
ταμείων επιμερισμένης διαχείρισης της ΕΕ, συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την
έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, θα πρέπει να καθοριστεί ένα
σύνολο προϋποθέσεων βάσει των οποίων η ενίσχυση θα πρέπει να θεωρείται συμβατή
με την εσωτερική αγορά και να εξαιρείται από την υποχρέωση κοινοποίησης,
προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Ταμείου InvestEU.

(12)

Ο σχεδιασμός του Ταμείου InvestEU ενσωματώνει μια σειρά σημαντικών
διασφαλίσεων ανταγωνισμού, όπως η στήριξη επενδύσεων που εξυπηρετούν στόχους
πολιτικής της Ένωσης και έχουν ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς και η απαίτηση
το Ταμείο InvestEU να είναι συμπληρωματικό και να εξετάζει τις αδυναμίες της
αγοράς και τις καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης επενδύσεων. Επιπλέον, το
σύστημα διακυβέρνησης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων θα εξασφαλίζουν, πριν
από την έκδοση της εγγύησης της ΕΕ, ότι οι πράξεις που στηρίζονται από το Ταμείο
InvestEU πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις. Τέλος, οι ενισχύσεις που παρέχονται από
το Ταμείο InvestEU θα είναι διαφανείς, ενώ τα αποτελέσματά τους θα αξιολογούνται.
Ως εκ τούτου, οι κρατικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά
προϊόντα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU θα πρέπει να θεωρηθούν
συμβατές με την εσωτερική αγορά και να εξαιρεθούν από την υποχρέωση
κοινοποίησης βάσει περιορισμένου συνόλου προϋποθέσεων.

(13)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 θα πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
α)

στην παράγραφο 1, τα στοιχεία ιγ) και ιδ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:

«ιγ) ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιμένες·
ιδ) ενισχύσεις για λιμένες· και»·
β)

στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιε) και ιστ):

«ιε) ενισχύσεις για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας· και
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ιστ) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται
από το Ταμείο InvestEU.»·
γ)

στην παράγραφο 2 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

α) στα καθεστώτα που εμπίπτουν στα τμήματα 1 (εξαιρουμένου του άρθρου 15), 2, 3, 4, 7
(εξαιρουμένου του άρθρου 44) και 10 του κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, και στις
ενισχύσεις που εφαρμόζονται υπό τη μορφή χρηματοοικονομικών προϊόντων σύμφωνα με το
τμήμα 16 του εν λόγω κεφαλαίου, εάν ο μέσος ετήσιος προϋπολογισμός κρατικών
ενισχύσεων ανά κράτος μέλος υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ, μετά την παρέλευση εξαμήνου
από την έναρξη ισχύος τους. Για τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στο τμήμα 16 του κεφαλαίου
III του παρόντος κανονισμού, μόνον οι συνεισφορές κράτους μέλους στη συνιστώσα για τα
κράτη μέλη της εγγύησης της ΕΕ, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)
του [κανονισμού για το πρόγραμμα InvestEU], οι οποίες προορίζονται για συγκεκριμένο
χρηματοοικονομικό προϊόν, λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του κατά πόσον ο μέσος
ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός για τις κρατικές ενισχύσεις του εν λόγω κράτους μέλους
που συνδέεται με το χρηματοοικονομικό προϊόν υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει ότι ο παρών κανονισμός εξακολουθεί να εφαρμόζεται για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα σε οποιοδήποτε από αυτά τα καθεστώτα ενισχύσεων, αφού εξετάσει το
σχετικό σχέδιο αξιολόγησης, το οποίο κοινοποιείται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή,
εντός 20 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του καθεστώτος·»
α)

στην παράγραφο 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:

«α) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, οι
οποίες εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου(*), με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, τις ενισχύσεις
για πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, τις ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και
ανάπτυξης, τις ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε
μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία, τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας και
τις ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας·
β) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με
εξαίρεση τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα
καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας, τις ενισχύσεις για συμβουλευτικές
υπηρεσίες σε ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, τις
ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τις ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος, τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, τις
ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία, τις
ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας και τις ενισχύσεις
που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο
InvestEU·»·
β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:
α) στα καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την καταβολή μεμονωμένων
ενισχύσεων υπέρ επιχείρησης κατά της οποίας εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν
προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής βάσει της οποίας ενίσχυση χορηγούμενη από το ίδιο
κράτος μέλος κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, με εξαίρεση
τα καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες
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θεομηνίες και τα καθεστώτα ενισχύσεων σύμφωνα με το τμήμα 2α καθώς και το τμήμα 16
του κεφαλαίου ΙΙΙ·
β) στις ad hoc ενισχύσεις υπέρ επιχείρησης που αναφέρεται στο στοιχείο α)·
γ) στις ενισχύσεις προς προβληματικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενισχύσεων
για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες, τα καθεστώτα
ενισχύσεων εκκίνησης, τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας, τις ενισχύσεις
προς ΜΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 56στ και τις ενισχύσεις προς ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 16, υπό την
προϋπόθεση ότι οι προβληματικές επιχειρήσεις δεν τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης
από ό,τι άλλες επιχειρήσεις.
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1)»·

(2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα σημεία 63, 64 και 65 διαγράφονται·

β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 86β):

«86β) «ψηφιοποίηση»: η υιοθέτηση τεχνολογιών σε ηλεκτρονικές συσκευές και/ή
ηλεκτρονικά συστήματα, οι οποίες καθιστούν δυνατή την αύξηση της λειτουργικότητας των
προϊόντων, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό διεργασιών ή τη
μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην αποδιαμεσολάβηση της
παραγωγής αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, και τελικά έχουν μετασχηματιστικό
αντίκτυπο·»·
α)

το σημείο 138 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«138) «δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA)»: τα προηγμένα δίκτυα που διαθέτουν
τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
i) παρέχουν με αξιοπιστία υπηρεσίες σε πολύ υψηλή ταχύτητα ανά συνδρομητή μέσω οπτικής
(ή ισοδύναμης τεχνολογίας) οπισθόζευξης αρκετά κοντά στις εγκαταστάσεις του χρήστη,
ώστε να εξασφαλίζεται η πραγματική παροχή της πολύ υψηλής ταχύτητας·
ii) στηρίζουν ποικίλες προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων συγκλίνουσες
υπηρεσίες που βασίζονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο Ίντερνετ (IP)· και
iii) έχουν σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες αναφόρτωσης (σε σύγκριση με τα βασικά
ευρυζωνικά δίκτυα).
Στο παρόν στάδιο ανάπτυξης της αγοράς και τεχνολογικής ανάπτυξης, τα δίκτυα NGA είναι:
α) δίκτυα πρόσβασης με οπτικές ίνες (FTTx), β) προηγμένα αναβαθμισμένα καλωδιακά
δίκτυα και γ) ορισμένα προηγμένα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης ικανά να παρέχουν
αξιόπιστες υψηλές ταχύτητες ανά συνδρομητή. Τα δίκτυα NGA περιλαμβάνουν δίκτυα ικανά
να παρέχουν ταχύτητες αναφόρτωσης και καταφόρτωσης 1 Gbps. Οι αναφορές στα δίκτυα
NGA περιλαμβάνουν τα δίκτυα οπισθόζευξης επόμενης γενιάς (NGN), εφόσον είναι
αναγκαία για την ανάπτυξη των δικτύων NGA·»·
β)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 138α):

«138α) «δίκτυα οπισθόζευξης επόμενης γενιάς (NGN)»: προηγμένα δίκτυα οπισθόζευξης που
μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων NGA μέσω οπτικών ινών (ή ισοδύναμης
τεχνολογίας)·»·
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γ)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 166 έως 178:

«Ορισμοί που ισχύουν για τις ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά
προϊόντα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU
166) «Ταμείο InvestEU», «εγγύηση της ΕΕ», «χρηματοοικονομικό προϊόν» «εθνικές
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα» και «εταίρος υλοποίησης»: όπως ορίζονται στο άρθρο 2
του [κανονισμού για το πρόγραμμα InvestEU]·
167) «ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός»: οποιοσδήποτε χρηματοπιστωτικός
οργανισμός, εκτός από τους εταίρους υλοποίησης, ανεξάρτητα από τη μορφή και το
καθεστώς ιδιοκτησίας του, που εμπλέκεται στην εκτέλεση εγγυήσεων από τον
προϋπολογισμό. Στους εν λόγω ενδιάμεσους οργανισμούς μπορεί, μεταξύ άλλων, να
περιλαμβάνονται τράπεζες, μη τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικά ταμεία, οργανισμοί
μικροχρηματοδότησης, εταιρείες εγγυήσεων, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εθνικές
αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα·
168)
«εμπορικός
ενδιάμεσος
χρηματοπιστωτικός
οργανισμός»:
ενδιάμεσος
χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και
δραστηριοποιείται με πλήρη ίδιο κίνδυνο, χωρίς δημόσια εγγύηση. Οι εθνικές αναπτυξιακές
τράπεζες ή ιδρύματα δεν θεωρούνται εμπορικοί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί·
169) «έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας»:
όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού XX (κανονισμός (CEF2).
170) «κατάλληλη χαρτογράφηση», στο συγκεκριμένο πλαίσιο του άρθρου 56ε παράγραφος 2
στοιχείο β) σημείο i): χαρτογράφηση, όχι παλαιότερη από 18 μήνες, των υποδομών
NGA/NGN που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις επιλέξιμου κοινωνικοοικονομικού
κινητήριου μοχλού, καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών από την άποψη της ταχύτητας
που προσφέρεται από τις εν λόγω υποδομές υπό τις συνήθεις συνθήκες των ωρών αιχμής. Η
εν λόγω χαρτογράφηση πραγματοποιείται από την αρμόδια δημόσια αρχή, λαμβάνει υπόψη
όλες τις υποδομές NGA/NGN που υφίστανται ήδη ή προγραμματίζονται κατ’ αξιόπιστο
τρόπο για τα επόμενα τρία έτη ή εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με την
προγραμματισμένη στηριζόμενη παρέμβαση και εκτελείται σε επίπεδο διεύθυνσης βάσει των
εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων (όχι των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων)·
171) «δημόσια διαβούλευση», στο συγκεκριμένο πλαίσιο του άρθρου 56ε παράγραφος 2
στοιχείο β) σημείο i): η δημόσια διαβούλευση που διεξάγεται από την αρμόδια δημόσια αρχή
μέσω δημοσίευσης σε κατάλληλο δικτυακό τόπο και είναι διαθέσιμη σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη για διάστημα ενός μηνός με σκοπό τη συλλογή τεκμηριωμένων
πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις υποδομές NGA/NGN που
υφίστανται ήδη ή προγραμματίζονται κατ’ αξιόπιστο τρόπο για τα επόμενα τρία έτη ή εντός
του ίδιου χρονικού πλαισίου με την προγραμματισμένη στηριζόμενη παρέμβαση οι οποίες
εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις επιλέξιμου κοινωνικοοικονομικού κινητήριου μοχλού, με
βάση πληροφορίες σε επίπεδο διεύθυνσης βάσει των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων·
172) «εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις», στο συγκεκριμένο πλαίσιο του άρθρου 56ε
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i): οι εγκαταστάσεις που μπορούν να συνδεθούν σε
σύντομο χρονικό διάστημα σε τιμές προσιτές για τον τελικό χρήστη (τέλη ενεργοποίησης),
ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο. Ένας
φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να δηλώνει εγκαταστάσεις ως εξυπηρετούμενες μόνον εάν,
κατόπιν αιτήματος τελικού χρήστη, αναλαμβάνει τη δέσμευση να συνδέσει τις εγκαταστάσεις
χρεώνοντας συνήθη τέλη ενεργοποίησης, δηλαδή χωρίς πρόσθετο ή έκτακτο κόστος εάν αυτή
είναι η συνήθης εμπορική πρακτική και, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να υπερβαίνει το σύνηθες
κόστος στο οικείο κράτος μέλος, το οποίο μπορεί να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.
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Επιπλέον, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να είναι σε θέση να συνδέσει και να
ενεργοποιήσει την υπηρεσία στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εντός 4 εβδομάδων από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος·
173) «κοινωνικές υπηρεσίες»: οι σαφώς καθορισμένες υπηρεσίες που εξυπηρετούν
κοινωνικές ανάγκες, ιδίως όσον αφορά την υγειονομική και τη μακροχρόνια περίθαλψη, την
παιδική μέριμνα, την πρόσβαση και επανένταξη στην αγορά εργασίας, την κοινωνική
κατοικία (που σημαίνει στέγαση για πολίτες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή για
λιγότερο προνομιούχες κοινωνικές ομάδες, που λόγω των απαιτήσεων φερεγγυότητας δεν
είναι σε θέση να βρουν κατοικία υπό τους όρους της αγοράς), καθώς και τη μέριμνα και την
κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων (όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 11 της
απόφασης 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής* ή σε μεταγενέστερες νομοθετικές πράξης που
αντικαθιστούν την εν λόγω απόφαση)·
174) «αστικός κόμβος ΔΕΔ-Μ»: αστική περιοχή όπου η υποδομή μεταφορών του δικτύου
ΔΕΔ-Μ, όπως λιμένες, περιλαμβανομένων επιβατικών τερματικών σταθμών, αερολιμένες,
σιδηροδρομικοί σταθμοί, πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης και εμπορευματικοί
σταθμοί που βρίσκονται μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα και γύρω από αυτό, συνδέεται
με άλλα μέρη της υποδομής αυτής και με την υποδομή περιφερειακής και τοπικής
κυκλοφορίας· όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο ιστ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου**·
175) «νεοεισερχόμενη»: σιδηροδρομική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου***, η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ
λιγότερο από δέκα έτη πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης·

β)

δεν συνδέεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος I του
παρόντος κανονισμού, με σιδηροδρομική επιχείρηση που έχει λάβει άδεια σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010·

176) «οικοσύστημα», «βιοποικιλότητα» και «η καλή κατάσταση ενός οικοσυστήματος»:
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του [(σχεδίου) κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των
βιώσιμων επενδύσεων]·
177) «οικιστικό κτίριο»: κτίριο που αποτελείται από μονοκατοικία ή πολυκατοικία όπου οι
μη οικιστικές οντότητες δεν καταλαμβάνουν άνω του [25] % του συνολικού εμβαδού του
δαπέδου·
178) «μικρή επιχείρηση μεσαίας κεφαλαιοποίησης»: επιχείρηση της οποίας ο αριθμός των
υπαλλήλων δεν υπερβαίνει τους 499, κατόπιν υπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5
του παραρτήματος I, και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ ή ο
ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 86 εκατ. ευρώ· περισσότερες της μίας οντότητες
θεωρούνται ως μία επιχείρηση εάν πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος I·
______________
* Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης
για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη
διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3).
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** Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).
*** Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη
δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).»·

(3)

στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
α)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ) για τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας: για τις ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 20, 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και ανά
έργο· για τις ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 20α, τα ποσά που καθορίζονται στο άρθρο 20α
παράγραφος 2 ανά επιχείρηση και ανά έργο·»
β)

στο σημείο i), προστίθενται τα ακόλουθα σημεία vii) έως x):

«vii) για τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχουν λάβει σήμα
ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» και υλοποιούνται βάσει του άρθρου 25α, το ποσό που
αναφέρεται στο άρθρο 25α·
viii) για τις ενισχύσεις για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και «Απόδειξη της ορθότητας
της ιδέας» του ΕΣΕ που υλοποιούνται βάσει του άρθρου 25β, τα ποσά που αναφέρονται στο
άρθρο 25β·
ix) για τις ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και
ανάπτυξης τα οποία υλοποιούνται βάσει του άρθρου 25γ, τα ποσά που αναφέρονται στο
άρθρο 25γ·
x) για τις ενισχύσεις για ομαδικές επιχειρησιακές δράσεις, τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο
25δ·»
γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο λγ):

«λγ) για τις ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία
στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU: τα ποσά που καθορίζονται στο τμήμα 16 του
κεφαλαίου III.»·
(4)

στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιβ):

«ιβ) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται
από το Ταμείο InvestEU, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τμήμα
16 του κεφαλαίου III.»·
(5)

στο άρθρο 6 παράγραφος 5, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία θ), ι) και ια):

«θ) ενισχύσεις για επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας,
εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις των άρθρων 20 ή 20α·
ι) ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα
αριστείας», για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και «Απόδειξη της ορθότητας της ιδέας»
(Proof of Concept) του ΕΣΕ που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας»,
ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και συγχρηματοδοτούμενες
ομαδικές επιχειρησιακές δράσεις, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 25α, 25β, 25γ ή 25δ·
ια) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται
από το Ταμείο InvestEU, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο τμήμα
16 του κεφαλαίου III.»·
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(6)

στο άρθρο 7 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«Το ποσό των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να υπολογίζεται σύμφωνα με τις απλουστευμένες
επιλογές κόστους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, ή στον [νέο κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ)],
κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη χρηματοδοτείται τουλάχιστον εν μέρει
μέσω ταμείου της Ένωσης που επιτρέπει τη χρήση αυτών των απλουστευμένων επιλογών
κόστους και ότι η κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τη σχετική διάταξη
εξαίρεσης.»
__________________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L
347 της 20.12.2013, σ. 320).»·
(7)

το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:
α)

στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι
οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνον αν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση
της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζονται στην
ενίσχυση αυτή δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Η χρηματοδότηση που παρέχεται στους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της στήριξης από
το Ταμείο InvestEU σύμφωνα με το τμήμα 16 του κεφαλαίου III και το κόστος που
καλύπτεται από αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τις
διατάξεις περί σώρευσης της παραγράφου 3. Αντ’ αυτών, το ποσό που λαμβάνεται υπόψη για
την εν λόγω συμμόρφωση υπολογίζεται, αρχικά, αφαιρώντας το ονομαστικό ποσό της
χρηματοδότησης που στηρίζεται από το Ταμείο InvestEU από το συνολικό επιλέξιμο κόστος
του έργου και, εν συνεχεία, υπολογίζοντας την υψηλότερη ένταση ενίσχυσης ή το υψηλότερο
ποσό ενίσχυσης που εφαρμόζονται στην ενίσχυση δυνάμει του παρόντος κανονισμού μόνο με
βάση το σύνολο των υπόλοιπων επιλέξιμων δαπανών. Το ονομαστικό ποσό της
χρηματοδότησης που παρέχεται στους τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της στήριξης από το
Ταμείο InvestEU, σε περιπτώσεις άρθρων για τα οποία το όριο κοινοποίησης εκφράζεται ως
μέγιστο ποσό ενίσχυσης, επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του κατά πόσον
τηρούνται τα όρια κοινοποίησης του άρθρου 4.
Εναλλακτικά, για τα δάνεια πλήρους εξασφάλισης ή τις εγγυήσεις για τα δάνεια πλήρους
εξασφάλισης που στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU βάσει του τμήματος 16 του κεφαλαίου
III, η ενίσχυση που αφορά τα εν λόγω δάνεια ή εγγυήσεις που παρέχονται στους τελικούς
δικαιούχους μπορεί να υπολογιστεί με βάση το επιτόκιο αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη
στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλιστεί ότι η
σώρευση με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση για τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες δεν
οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ενίσχυσης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης
που εφαρμόζονται στην ενίσχυση δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή το σχετικό όριο
κοινοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»·
β)
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«4. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει των
άρθρων 20α, 21, 22, 23 και του τμήματος 16 του κεφαλαίου III μπορούν να σωρευθούν με
οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις
χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες
κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι το υψηλότερο σχετικό
όριο συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε
περίπτωσης από τον παρόντα ή άλλο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που
έχει εκδώσει η Επιτροπή.»·
(8)

το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Το οικείο κράτος μέλος μεριμνά ώστε να δημοσιεύονται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό
τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο:
α)

οι συνοπτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 με το τυποποιημένο
μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα II ή σύνδεσμος που παρέχει πρόσβαση σε
αυτές·

β)

το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, ή
σύνδεσμος που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο·

γ)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα III για κάθε χορήγηση
μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 500 000 EUR ή, για τους δικαιούχους
που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, κάθε μεμονωμένη
ενίσχυση που υπερβαίνει τα 60 000 EUR.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 20, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα
παράγραφο αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της
η αρμόδια διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή στο [άρθρο 44 του νέου
κανονισμού ΕΕΣ], κατά περίπτωση. Εναλλακτικά, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορούν
επίσης να αποφασίσουν ότι καθένα από αυτά θα παρέχει τις πληροφορίες που αφορούν τα
μέτρα ενίσχυσης εντός της επικράτειάς του στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο. Όσον αφορά τις
ενισχύσεις που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που αναφέρονται
στο άρθρο 20α, δεν εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται στην
παρούσα παράγραφο.
2. Για τα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων και για τα καθεστώτα που
υπάγονται στα άρθρα 16 και 21*, οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι πληρούνται εάν τα κράτη μέλη δημοσιεύουν
τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα ποσά των μεμονωμένων ενισχύσεων στις εξής κλίμακες
(σε εκατ. EUR):
0,06-05 (μόνο για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή)·
0,5-1·
1-2·
2-5·
5-10·
10-30· και
30 και άνω.»·
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* Για τα καθεστώτα βάσει των άρθρων 16 και 21 του παρόντος κανονισμού, η απαίτηση δημοσίευσης
πληροφοριών για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που υπερβαίνει τα 500 000 EUR μπορεί να αρθεί όσον αφορά τις
ΜΜΕ που δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία εμπορική πώληση σε οποιαδήποτε αγορά.

(9)

το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11
Υποβολή εκθέσεων

«Τα κράτη μέλη ή, εναλλακτικά, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται για έργα
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας βάσει του άρθρου 20, το κράτος μέλος στο οποίο έχει την
έδρα της η διαχειριστική αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1299/2013 ή στο [άρθρο 44 του νέου κανονισμού ΕΕΣ], κατά περίπτωση, διαβιβάζουν
στην Επιτροπή:
α)

μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης της Επιτροπής, τις συνοπτικές
πληροφορίες για κάθε μέτρο ενίσχυσης που τυγχάνει απαλλαγής δυνάμει του
παρόντος κανονισμού, με το τυποποιημένο μορφότυπο που ορίζεται στο παράρτημα
II, καθώς και σύνδεσμο που παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του μέτρου
ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών του, εντός 20 εργάσιμων
ημερών από την έναρξη ισχύος του μέτρου·

β)

ετήσια έκθεση, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της
Επιτροπής*, όπως τροποποιήθηκε, σε ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού, η οποία παρέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στον
εκτελεστικό κανονισμό, για κάθε πλήρες έτος ή κάθε μέρος του έτους για το οποίο
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 20α.»·
__________________________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1).

(10)

το άρθρο 12 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να παρακολουθεί τις ενισχύσεις που απαλλάσσονται από
την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη, ή
εναλλακτικά, στην περίπτωση των ενισχύσεων οι οποίες χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 20, το κράτος μέλος όπου έχει την έδρα
της η διαχειριστική αρχή, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα
δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι φάκελοι
αυτοί φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης είτε της ad hoc ενίσχυσης είτε
της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις
ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που
αναφέρονται στο άρθρο 20α.»
(11)

το άρθρο 14 παράγραφος 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15. Όσον αφορά τις αρχικές επενδύσεις οι οποίες συνδέονται με έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ή τον [νέο κανονισμό
ΕΕΣ], η ένταση ενίσχυσης της περιοχής στην οποία πραγματοποιείται η αρχική επένδυση
ισχύει για όλους τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο έργο. Εάν η αρχική επένδυση
υλοποιείται σε δύο ή περισσότερες ενισχυόμενες περιοχές, ως μέγιστη ένταση ενίσχυσης
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ορίζεται εκείνη που εφαρμόζεται στην ενισχυόμενη περιοχή που παρουσιάζει τις υψηλότερες
επιλέξιμες δαπάνες. Στις ενισχυόμενες περιοχές που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται σε
μεγάλες επιχειρήσεις μόνον αν η αρχική επένδυση αφορά νέα οικονομική δραστηριότητα.»·
(12)

το άρθρο 16 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι συνολικές δαπάνες του έργου αστικής ανάπτυξης, στον
βαθμό που συνάδουν με τα άρθρα 37 και 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ή τον [νέο
ΚΚΔ], κατά περίπτωση.»
__________________________
(13)

μετά το άρθρο 19, παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:
«ΤΜΗΜΑ 2α
Ενισχύσεις για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»

(14)

το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 20

Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έργα
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
1. Οι ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών οι οποίες επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις που
συμμετέχουν σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας που καλύπτονται από τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ή τον [νέο κανονισμό ΕΕΣ] συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και
του κεφαλαίου I.
2. Στον βαθμό που συνδέονται με το έργο συνεργασίας, οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 481/2014 της Επιτροπής* ή στα [άρθρα 38 έως 43 του νέου κανονισμού ΕΕΣ], κατά
περίπτωση, αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες:
α)

δαπάνες προσωπικού·

β)

έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες·

γ)

έξοδα ταξιδιού και στέγασης·

δ)

έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωσίας και δαπάνες παροχής υπηρεσιών·

ε)

δαπάνες εξοπλισμού· και

στ)

δαπάνες για υποδομές και έργα.

3. Η εμπειρογνωσία και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) δεν
πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις
δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και
νομικών συμβουλών ή τακτικές διαφημιστικές υπηρεσίες.
4. Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ή στον [νέο κανονισμό ΕΕΣ].
* Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
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αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας
(ΕΕ L 138 της 13.5.2014, σ. 45).»

(15)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 20α:
«Άρθρο 20a

Περιορισμένα ποσά ενίσχυσης σε επιχειρήσεις για συμμετοχή σε έργα ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας
1. Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 ή από τον [νέο
κανονισμό ΕΕΣ] συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107
παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που
προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου I.
2. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης βάσει του παρόντος άρθρου που χορηγείται σε
επιχείρηση ανά έργο δεν υπερβαίνει τα 20 000 EUR.»·
(16)

το άρθρο 25 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, περιλαμβανομένων των έργων έρευνας
και ανάπτυξης που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», συμβιβάζονται με
την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και
του κεφαλαίου Ι.»·
(17)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 25α έως 25δ:
«Άρθρο 25α
Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα
Αριστείας»

1. Οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για έργα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και για μελέτες
σκοπιμότητας που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο και στο κεφάλαιο I.
2. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης ή της
μελέτης σκοπιμότητας είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των
προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη», εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που
υπερβαίνουν τις δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.
3. Οι κατηγορίες, τα μέγιστα ποσά και οι μέθοδοι υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών του
ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης ή της μελέτης σκοπιμότητας είναι εκείνες που
ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων
Ευρώπη».
4. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. EUR ανά ΜΜΕ και ανά έργο
έρευνας και ανάπτυξης ή μελέτη σκοπιμότητας.
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5. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης
ή μελέτη σκοπιμότητας δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το
εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης ή τη μελέτη σκοπιμότητας βάσει των κανόνων των
προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».
Άρθρο 25β
Ενισχύσεις για δράσεις Marie Skłodowska-Curie και «Απόδειξη της ορθότητας της
ιδέας» του ΕΣΕ
1. Οι ενισχύσεις για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie και «απόδειξη της ορθότητας της
ιδέας» του ΕΣΕ που έχουν λάβει σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108
παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο και στο κεφάλαιο I.
2. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της ενισχυόμενης δράσης είναι εκείνες που ορίζονται ως
επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».
3. Οι κατηγορίες, τα μέγιστα ποσά και οι μέθοδοι υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών της
ενισχυόμενης δράσης είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των
προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».
4. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε ενισχυόμενη δράση δεν
υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο στήριξης που προβλέπεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή
στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».
Άρθρο 25γ
Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε συγχρηματοδοτούμενο έργο έρευνας και ανάπτυξης ή σε
μελέτη σκοπιμότητας (συμπεριλαμβανομένων έργων έρευνας και ανάπτυξης που
υλοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκής θεσμοθετημένης εταιρικής σχέσης βάσει του άρθρου
185 ή του άρθρου 187 της Συνθήκης ή δράσης συγχρηματοδότησης προγράμματος όπως
ορίζεται στους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»), που υλοποιείται από
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και έχει αξιολογηθεί, καταταχθεί και επιλεγεί από
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μετά από διακρατικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων,
σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη»,
συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της
Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο
108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο
παρόν άρθρο και στο κεφάλαιο I.
2. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες του ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης ή της
μελέτης σκοπιμότητας είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των
προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη», εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που
υπερβαίνουν τις δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.
3. Οι κατηγορίες, τα μέγιστα ποσά και οι μέθοδοι υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών
είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».
4. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται δεν υπερβαίνει το ποσοστό
χρηματοδότησης που καθορίστηκε για το έργο έρευνας και ανάπτυξης ή τη μελέτη
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σκοπιμότητας μετά την επιλογή, την κατάταξη και την αξιολόγηση βάσει των κανόνων των
προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη».
5. Η χρηματοδότηση που παρέχεται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή το πρόγραμμα
«Ορίζων Ευρώπη» καλύπτει τουλάχιστον το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών μιας
δράσης έρευνας και καινοτομίας ή μιας δράσης καινοτομίας, όπως ορίζονται στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζων 2020» ή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
Άρθρο 25δ
Ενισχύσεις για ομαδικές επιχειρησιακές δράσεις
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε συγχρηματοδοτούμενες ομαδικές επιχειρησιακές
δράσεις στις οποίες εμπλέκονται τουλάχιστον 2 κράτη μέλη και έχουν αξιολογηθεί,
καταταχθεί και επιλεγεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μετά από διακρατικές
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων «Ορίζων
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη», συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του
άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση
κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και στο κεφάλαιο I.
2. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες της συγχρηματοδοτούμενης ομαδικής επιχειρησιακής
δράσης είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων
«Ορίζων 2020» ή «Ορίζων Ευρώπη», εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, των δραστηριοτήτων
που υπερβαίνουν τις δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.
3. Οι κατηγορίες, τα μέγιστα ποσά και οι μέθοδοι υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών
είναι εκείνες που ορίζονται ως επιλέξιμες βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων
2020» ή «Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για επενδύσεις σε
ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με το έργο.
4. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται δεν υπερβαίνει το ποσοστό
χρηματοδότησης που καθορίστηκε για την ομαδική επιχειρησιακή δράση μετά την επιλογή,
την κατάταξη και την αξιολόγηση βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» ή
«Ορίζων Ευρώπη». Επιπλέον, για επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
που σχετίζονται με το έργο, η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 70 % των επενδυτικών δαπανών.
5. Για τις επενδυτικές ενισχύσεις για υποδομές στο πλαίσιο ομαδικής επιχειρησιακής δράσης
ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
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α)

όταν η υποδομή ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες, η
χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου δραστηριότητας δηλώνονται
χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται με συνέπεια και
δικαιολογούνται αντικειμενικά·

β)

η τιμή που χρεώνεται για τη λειτουργία ή τη χρήση της υποδομής αντιστοιχεί στην
τιμή της αγοράς·

γ)

η πρόσβαση στην υποδομή είναι ανοικτή σε πολλούς χρήστες και παρέχεται με
διαφάνεια και άνευ διακρίσεων. Επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτήσει
τουλάχιστον το 10 % των επενδυτικών δαπανών της υποδομής μπορούν να έχουν
προτιμησιακή πρόσβαση με ευνοϊκότερους όρους. Για να αποφεύγεται η
υπεραντιστάθμιση, αυτή η πρόσβαση είναι ανάλογη προς τη συμβολή της
επιχείρησης στις επενδυτικές δαπάνες και οι σχετικοί όροι δημοσιοποιούνται·

δ)

όταν η υποδομή λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση τόσο για οικονομικές όσο και για
μη οικονομικές δραστηριότητες, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμό
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παρακολούθησης και ανάκτησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει
υπέρβαση της ισχύουσας έντασης ενίσχυσης ως αποτέλεσμα αύξησης του μεριδίου
των οικονομικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με την κατάσταση που προβλεπόταν
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.»·
(18)

μετά το άρθρο 56γ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα 16:
«Τμήμα 16

Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται
από το Ταμείο InvestEU
Άρθρο 56δ
Πεδίο εφαρμογής και κοινές προϋποθέσεις
1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά
προϊόντα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU και παρέχουν ενίσχυση στους
εταίρους υλοποίησης, τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και/ή τους
τελικούς δικαιούχους.
2. Οι ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107
παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που
προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του κεφαλαίου I, του παρόντος άρθρου και είτε του άρθρου 56ε είτε του
άρθρου 56στ.
3. Οι ενισχύσεις συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες προϋποθέσεις που καθορίζονται
στον κανονισμό [για το Ταμείο InvestEU] [παραπομπή] και στις επενδυτικές κατευθυντήριες
γραμμές του InvestEU [παραπομπή].
4. Τα μέγιστα όρια που καθορίζονται στα άρθρα 56ε και 56στ ισχύουν για τη συνολική
εκκρεμή χρηματοδότηση, στον βαθμό που η εν λόγω χρηματοδότηση περιλαμβάνει ενίσχυση,
η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν που στηρίζεται από το
Ταμείο InvestEU. Τα μέγιστα όρια εφαρμόζονται:
α)

ανά έργο, στην περίπτωση των ενισχύσεων που καλύπτονται από το άρθρο 56ε
παράγραφοι 2 και 3, το άρθρο 56ε παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο i), το άρθρο 56ε
παράγραφοι 5 και 6, το άρθρο 56ε παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 56ε
παράγραφος 8·

β)

ανά τελικό δικαιούχο, στην περίπτωση των ενισχύσεων που καλύπτονται από το
άρθρο 56ε παράγραφος 4 στοιχείο α) σημεία ii) και iii), το άρθρο 56ε παράγραφος 7
στοιχείο δ), το άρθρο 56ε παράγραφος 9 και το άρθρο 56στ.

5. Δεν χορηγούνται ενισχύσεις υπό μορφή αναχρηματοδότησης ή εγγυήσεων για υφιστάμενα
χαρτοφυλάκια ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Άρθρο 56ε
Προϋποθέσεις που ισχύουν για τις ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε
χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU
1. Οι ενισχύσεις προς τον τελικό δικαιούχο από χρηματοοικονομικό προϊόν που στηρίζεται
από το Ταμείο InvestEU συμμορφώνονται με
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α)

τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε μία από τις παραγράφους 2 έως 9· και

β)

με τον όρο ότι, σε περίπτωση που η χρηματοδότηση παρέχεται υπό μορφή δανείου
στον τελικό δικαιούχο, έχει επιτόκιο που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο βασικό
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επιτόκιο του επιτοκίου αναφοράς που ισχύει τη χρονική στιγμή της χορήγησης του
δανείου.
2. Οι ενισχύσεις για διευρωπαϊκές υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α)

Γενικές σωρευτικές προϋποθέσεις:
i)

Το έργο είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των υποδομών ψηφιακής
συνδεσιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό XX (κανονισμός για τον ΜΣΕ2)·

ii)

Το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε
τελικό δικαιούχο ανά έργο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU
δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR·

iii)

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των
επιλέξιμων δαπανών, μέσω ιδίων πόρων ή μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης
με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής οικονομικής ενίσχυσης.
Εναλλακτικά, όταν η εν λόγω εξωτερική χρηματοδότηση παρέχεται μέσω
επενδυτικής πλατφόρμας που συνδυάζει διάφορες πηγές χρηματοδότησης, η
προϋπόθεση αυτή αντικαθίσταται από την παρουσία, στην εν λόγω
πλατφόρμα, ποσοστού 30 % ιδιωτικών επενδύσεων·

iv)

Μόνον οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες βάσει του κανονισμού XX
(κανονισμός για τον ΜΣΕ2) για την ανάπτυξη υποδομών είναι επιλέξιμες για
ενίσχυση·

v)

Το έργο επιλέγεται σύμφωνα με τον κανονισμό XX (κανονισμός για τον
ΜΣΕ2): i) από ανεξάρτητο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που
διορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση από κοινού συμφωνηθείσες
κατευθυντήριες γραμμές για τις επενδύσεις· ii) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών βάσει σαφών,
διαφανών και αμερόληπτων κριτηρίων· ή iii) από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

vi)

Το έργο παρέχει ικανότητες συνδεσιμότητας πέραν των απαιτήσεων που
σχετίζονται με οποιεσδήποτε υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις, όπως αυτές
που περιλαμβάνονται στην άδεια χρήσης ραδιοφάσματος·

vii) Το έργο εξασφαλίζει την ανοικτή χονδρική πρόσβαση τρίτων μερών,
συμπεριλαμβανομένης της αποδεσμοποίησης, με δίκαιους και εύλογους όρους
και άνευ διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφοι 5 και 6· για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα έργο μπορεί να προσφέρει ισοδύναμη
εικονική αποδεσμοποίηση αντί για υλική αποδεσμοποίηση εάν το προϊόν
εικονικής πρόσβασης αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο με τη υλική
αποδεσμοποίηση από την εθνική ρυθμιστική αρχή κράτους μέλους ή από την
Επιτροπή·
viii) Το έργο εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες έργων που προσδιορίζονται στο
στοιχείο β) κατωτέρω και πληροί τις σχετικές ειδικές προϋποθέσεις.
β)

Ειδικές προϋποθέσεις:
i)

EL

Τα ακόλουθα σωρευτικά ειδικά κριτήρια ισχύουν για επενδύσεις σε δίκτυα
ικανά να παρέχουν συμμετρικές ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης
τουλάχιστον 1 Gbps:
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–

Το έργο αποσκοπεί στη σύνδεση κοινωνικοοικονομικών
κινητήριων μοχλών, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3
στοιχείο α) του κανονισμού XX (κανονισμός για τον ΜΣΕ2) που
είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη
διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος στους
τομείς της εκπαίδευσης, των κοινωνικών υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανομένης της υγείας), της δημόσιας διοίκησης, των
μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, του πολιτισμού, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης και
σύμφωνα με την απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής ή με
μεταγενέστερες νομικές πράξεις που αντικαθιστούν την εν λόγω
απόφαση·

–

Το έργο βασίζεται σε διαπιστωθείσα ανεπάρκεια της αγοράς, η
οποία επαληθεύεται με τη διαθέσιμη κατάλληλη χαρτογράφηση ή,
όταν δεν είναι διαθέσιμη τέτοια χαρτογράφηση, μέσω δημόσιας
διαβούλευσης·

–

Οι επιλέξιμοι κοινωνικοοικονομικοί κινητήριοι μοχλοί μπορούν να
συνδέονται με την υποδομή του έργου μόνον εάν δεν έχουν
πρόσβαση σε υποδομές που υφίστανται ήδη ή προγραμματίζονται
κατ’ αξιόπιστο τρόπο για τα επόμενα τρία έτη ή εντός του ίδιου
χρονικού πλαισίου με την προγραμματισμένη στηριζόμενη
παρέμβαση και οι οποίες είναι σε θέση να παρέχουν συμμετρικές
ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης τουλάχιστον
200 Mbps ή ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 500 Mbps.

–

Το έργο έχει να επιδείξει ουσιαστική αλλαγή στην περίπτωση που,
ως αποτέλεσμα της επιδοτούμενης παρέμβασης, i) αναλαμβάνεται
σημαντική νέα επένδυση στο ευρυζωνικό δίκτυο και ii) η
επιδοτούμενη υποδομή προσφέρει σημαντικές νέες ικανότητες
στην αγορά από πλευράς διαθεσιμότητας, χωρητικότητας,
ταχύτητας και ανταγωνισμού των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σε
σύγκριση με υποδομές που υφίστανται ήδη ή προγραμματίζονται
κατ’ αξιόπιστο τρόπο για τα επόμενα τρία έτη ή εντός του ίδιου
χρονικού πλαισίου με την προγραμματισμένη στηριζόμενη
παρέμβαση. Για να θεωρηθεί ότι ένα έργο δημιουργεί σημαντικές
νέες επενδύσεις, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να υπερβαίνουν τις
οριακές επενδύσεις που σχετίζονται απλώς με την αναβάθμιση των
ενεργών συνιστωσών του δικτύου. Όσον αφορά την απόδειξη
ουσιαστικών νέων ικανοτήτων στην αγορά από πλευράς
διαθεσιμότητας, χωρητικότητας, ταχύτητας και ανταγωνισμού των
ευρυζωνικών υπηρεσιών, η επιδοτούμενη υποδομή i) εξασφαλίζει
τουλάχιστον διπλάσια ταχύτητα καταφόρτωσης και αναφόρτωσης
σε σύγκριση με υπάρχουσες και/ή προγραμματισμένες υποδομές
και ii) είναι σε θέση να παρέχει συμμετρικές ταχύτητες
καταφόρτωσης και αναφόρτωσης τουλάχιστον 1 Gbps.

–

Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για έργα τα οποία περιλαμβάνουν
περιοχές στις οποίες δύο δίκτυα NGA/NGN υφίστανται ήδη ή
προγραμματίζονται κατ’ αξιόπιστο τρόπο για τα επόμενα τρία έτη
ή εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με την προγραμματισμένη
στηριζόμενη παρέμβαση, ή τα οποία περιλαμβάνουν περιοχές στις
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οποίες τουλάχιστον ένα δίκτυο πολύ υψηλής χωρητικότητας ικανό
να παρέχει συμμετρικές ταχύτητες καταφόρτωσης και
αναφόρτωσης
τουλάχιστον
1 Gbps
υφίσταται
ήδη
ή
προγραμματίζεται κατ’ αξιόπιστο τρόπο για τα επόμενα τρία έτη ή
εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου με την προγραμματισμένη
στηριζόμενη παρέμβαση.
ii)

iii)

Τα ακόλουθα σωρευτικά ειδικά κριτήρια ισχύουν για τις διασυνοριακές
επενδύσεις στην ανάπτυξη διαδρόμων 5G κατά μήκος των κύριων διαδρομών
μεταφορών:
–

Το έργο διασφαλίζει αδιάλειπτη διασυνοριακή κάλυψη σε
διάδρομο 5G κατά μήκος κύριων οδών μεταφορών,
συμπεριλαμβανομένων των οδικών, σιδηροδρομικών και
εσωτερικών πλωτών μεταφορών, όπως ορίζονται στον κανονισμό
XX (κανονισμός για τον ΜΣΕ2)·

–

Το έργο αποτελείται από ένα διασυνοριακό τμήμα, όπως ορίζεται
στον κανονισμό XX (κανονισμός για τον ΜΣΕ2), το οποίο i)
αφορά τουλάχιστον δύο κράτη μέλη διότι διασχίζει τα σύνορα
μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών, ή ii) διασχίζει τα
σύνορα τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μιας χώρας του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

–

Το έργο εξασφαλίζει σημαντική νέα επένδυση στο ευρυζωνικό
δίκτυο η οποία υπερβαίνει τις οριακές επενδύσεις που σχετίζονται
απλώς με την αναβάθμιση των ενεργών συνιστωσών του δικτύου.

–

Το έργο στηρίζει την ανάπτυξη νέων παθητικών υποδομών μόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων
παθητικών υποδομών.

Τα ακόλουθα σωρευτικά ειδικά κριτήρια ισχύουν για τα διασυνοριακά έργα
δικτύων κορμού τάξεως terabit που διασυνδέουν ορισμένες εγκαταστάσεις
υπολογιστικής, εγκαταστάσεις υπερυπολογιστικής και υποδομές δεδομένων,
όπως ορίζονται κατωτέρω:
–

EL

Το έργο στηρίζει τη διασύνδεση με διατερματική συνδεσιμότητα
χωρίς περιορισμούς και με ελάχιστη ταχύτητα 1 Tbps, είτε μέσω
άμεσης σύνδεσης είτε με την ανάπτυξη εκείνων των στοιχείων που
είναι αναγκαία για την ένταξη σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο
κορμού, τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεων υπολογιστικής,
εγκαταστάσεων υπερυπολογιστικής ή υποδομών δεδομένων i) οι
οποίες συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων που συστάθηκε δυνάμει του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1488 του Συμβουλίου (κανονισμός (ΕΕ)
2018/1488 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά
με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή
υπολογιστική υψηλών επιδόσεων ST/10594/2018/INIT, ΕΕ L 252
της 8.10.2018, σ. 1-34), τις ερευνητικές υποδομές, τις
εμβληματικές πρωτοβουλίες και τις αποστολές στον τομέα της
έρευνας που ορίζονται στον κανονισμό XX/XXXX (κανονισμός
«Ορίζων Ευρώπη») και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 723/2009 του
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, σχετικά με κοινοτικό νομικό
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πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής
(ΚΕΕΥ) (ΕΕ L 206 της 8.8.2009, σ. 1)· και ii) οι οποίες βρίσκονται
σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτος μέλος της ΕΕ
και σε μέλος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

iv)

EL

–

Το έργο εξασφαλίζει σημαντική νέα επένδυση στο ευρυζωνικό
δίκτυο η οποία υπερβαίνει τις οριακές επενδύσεις, όπως οι
επενδύσεις που σχετίζονται απλώς με αναβαθμίσεις ή αδειοδότηση
λογισμικού·

–

Το έργο υλοποιείται με την αγορά δυναμικότητας και/ή
εξοπλισμού, η οποία πραγματοποιείται μέσω δημόσιων
συμβάσεων·

–

Το έργο στηρίζει την ανάπτυξη νέων παθητικών υποδομών μόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων
παθητικών υποδομών.

Τα ακόλουθα σωρευτικά ειδικά κριτήρια ισχύουν για τα έργα διασυνοριακών
δικτύων κορμού που διασυνδέουν υποδομές υπολογιστικού νέφους:
–

Το έργο διασυνδέει τις υποδομές υπολογιστικού νέφους
κοινωνικοοικονομικών κινητήριων μοχλών, όπως ορίζονται στο
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού XX
(κανονισμός για τον ΜΣΕ2) που είναι δημόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος στους τομείς της εκπαίδευσης, των
κοινωνικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της υγείας), της
δημόσιας διοίκησης, των μεταφορών, των ταχυδρομικών
υπηρεσιών, του πολιτισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106
παράγραφος 2 της Συνθήκης και σύμφωνα με την απόφαση
2012/21/ΕΕ της Επιτροπής* ή με μεταγενέστερες νομικές πράξεις
που αντικαθιστούν την εν λόγω απόφαση·

–

Το έργο συνίσταται στην ανάπτυξη νέων, ή στην αναβάθμιση
υφιστάμενων, διασυνοριακών δικτύων κορμού τα οποία i) αφορούν
τουλάχιστον δύο κράτη μέλη διότι διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ
δύο ή περισσότερων κρατών μελών, ή ii) διασχίζουν τα σύνορα
μεταξύ τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μιας χώρας του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

–

Το έργο καλύπτει τουλάχιστον τρεις οντότητες μεταξύ επιλέξιμων
κοινωνικοοικονομικών
κινητήριων
μοχλών
που
δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος διαφορετικό από των
υπολοίπων·

–

Το έργο εξασφαλίζει σημαντική νέα επένδυση στο ευρυζωνικό
δίκτυο η οποία υπερβαίνει τις οριακές επενδύσεις, όπως οι
επενδύσεις που σχετίζονται απλώς με αναβαθμίσεις ή αδειοδότηση
λογισμικού. Το έργο πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει
συμμετρικές ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης
τουλάχιστον πολλαπλάσιες των 10 Gbps·

–

Το έργο στηρίζει την ανάπτυξη νέων παθητικών υποδομών μόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων
παθητικών υποδομών.
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v)

Τα ακόλουθα σωρευτικά ειδικά κριτήρια ισχύουν για τις επενδύσεις σε
διασυνοριακά υποθαλάσσια καλώδια:
–

Το έργο αποτελείται από διασυνοριακά τμήματα, όπως ορίζονται
στον κανονισμό XX (κανονισμός για τον ΜΣΕ2), τα οποία i)
αφορούν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη διότι διασχίζουν τα σύνορα
μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών, ή ii) διασχίζουν τα
σύνορα τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μιας χώρας του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εναλλακτικά, η στηριζόμενη
υποδομή είναι δίκτυο μόνο χονδρικής πρόσβασης και βελτιώνει τη
συνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών εξόχως απόκεντρων περιοχών ή
υπερπόντιων εδαφών, ακόμη και εντός ενός και μόνο κράτους
μέλους.

–

Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για έργα σε διαδρομές που
εξυπηρετούνται ήδη από δύο υφιστάμενες ή προγραμματισμένες
υποδομές κορμού.

–

Το έργο εξασφαλίζει σημαντική νέα επένδυση στο ευρυζωνικό
δίκτυο, μέσω της εγκατάστασης ενός νέου υποβρύχιου καλωδίου ή
της σύνδεσης με υφιστάμενο υποθαλάσσιο καλώδιο, της
αντιμετώπισης των προβλημάτων πλεονασμού και της υπέρβασης
των οριακών επενδύσεων. Το έργο πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχει συμμετρικές ταχύτητες καταφόρτωσης και αναφόρτωσης
τουλάχιστον 1Gbps.

–

Το έργο στηρίζει την ανάπτυξη νέων παθητικών υποδομών μόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων
παθητικών υποδομών.

3. Οι ενισχύσεις για παραγωγή ενέργειας και ενεργειακές υποδομές πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α)

β)

EL

χορηγούνται ενισχύσεις μόνο για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές στους τομείς
του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας που υπόκεινται σε πρόσβαση
τρίτων, τιμολογιακή ρύθμιση και αποδεσμοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία για
την εσωτερική αγορά ενέργειας για τις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
i)

όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας, τα έργα που περιλαμβάνονται στον
ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος στο παράρτημα VII του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου*·

ii)

όσον αφορά τα έργα ενεργειακών υποδομών εκτός από την αποθήκευση:
–

τα έξυπνα δίκτυα·

–

έργα που πληρούν οποιοδήποτε από τα κριτήρια του άρθρου 4
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013·

–

έργα που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού
ενδιαφέροντος στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 347/2013·

–

έργα σε ενισχυόμενες περιοχές·

οι επενδυτικές ενισχύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
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γ)

i)

οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για νέες εγκαταστάσεις οι οποίες επιλέγονται
με ανταγωνιστικό, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο και άνευ διακρίσεων·

ii)

δεν χορηγούνται ενισχύσεις για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν
συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία
2000/60/ΕΚ**·

iii)

στην περίπτωση των εγκαταστάσεων οι οποίες παράγουν βιοκαύσιμα,
ενισχύσεις χορηγούνται μόνο για εγκαταστάσεις που παράγουν βιώσιμα
βιοκαύσιμα που δεν είναι βιοκαύσιμα βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά.

Το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο ανά έργο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου
στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα 150 εκατ. EUR.
Το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο ανά έργο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου
στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα 75 εκατ. EUR.

4. Οι ενισχύσεις για υποδομές και δραστηριότητες στους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)

β)

το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα:
i)

100 εκατ. EUR ανά έργο για επενδύσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται
για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, για εκπαίδευση ή για πολιτιστικούς
σκοπούς και δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2,
συμπεριλαμβανομένης της φυσικής κληρονομιάς·

ii)

30 εκατ. EUR για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις κοινωνικές
υπηρεσίες και τον πολιτισμό·

iii)

5 εκατ. EUR για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

δεν χορηγούνται ενισχύσεις για κατάρτιση με στόχο την τήρηση υποχρεωτικών
εθνικών απαιτήσεων κατάρτισης.

5. Οι ενισχύσεις για μεταφορές και για υποδομές μεταφορών πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α)

β)

EL

οι ενισχύσεις για υποδομές, εκτός από τους λιμένες, παρέχονται μόνο για τα
ακόλουθα έργα:
i)

έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, εκτός από έργα που αφορούν λιμενικές ή
αερολιμενικές υποδομές·

ii)

συνδέσεις με τους αστικούς κόμβους του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών·

iii)

τροχαίο υλικό μόνο για την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών
που δεν καλύπτονται από σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 ***, εφόσον ο δικαιούχος είναι
νεοεισερχόμενη επιχείρηση·

iv)

αστικές συγκοινωνίες·

v)

υποδομές
εναλλακτικών
καυσίμων
μηδενικών/χαμηλών εκπομπών.

ή

υποδομές

κινητικότητας

οι ενισχύσεις για έργα λιμενικών υποδομών πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
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γ)

i)

οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μόνο για επενδύσεις σε υποδομές
προσπέλασης και λιμενικές υποδομές που τίθενται στη διάθεση των
ενδιαφερόμενων χρηστών σε ισότιμη βάση και χωρίς διακρίσεις, υπό όρους
της αγοράς·

ii)

κάθε παραχώρηση ή άλλη ανάθεση σε τρίτο μέρος για την κατασκευή,
αναβάθμιση, λειτουργία ή μίσθωση ενισχυόμενης λιμενικής υποδομής γίνεται
σε ανταγωνιστική και διαφανή βάση χωρίς διακρίσεις και προϋποθέσεις·

iii)

δεν χορηγούνται ενισχύσεις για επενδύσεις σε λιμενικές υπερδομές.

Το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται βάσει των
στοιχείων α) και β) της παρούσας παραγράφου σε κάθε τελικό δικαιούχο ανά έργο
στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα
150 εκατ. EUR·

6. Οι ενισχύσεις για άλλες υποδομές πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)

β)

ενισχύσεις παρέχονται μόνο στα ακόλουθα έργα:
i)

επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης για το ευρύ κοινό·

ii)

επενδύσεις στους τομείς των αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφοι
1 έως 6 του παρόντος κανονισμού, στον βαθμό που αποσκοπούν στη
διαχείριση αποβλήτων που παράγονται από άλλες επιχειρήσεις·

iii)

επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές·

iv)

επενδύσεις για την κατασκευή ή την
συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας·

αναβάθμιση

εγκαταστάσεων

το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο ανά έργο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν
υπερβαίνει τα 100 εκατ. EUR.

7. Οι ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της
προστασίας του κλίματος, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)

EL

ενισχύσεις παρέχονται μόνο στα ακόλουθα έργα:
i)

επενδύσεις που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να αποκαθιστούν ή να
προλαμβάνουν ζημίες στο φυσικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της
κλιματικής αλλαγής) ή τους φυσικούς πόρους από δραστηριότητες του ίδιου
του δικαιούχου, εφόσον η επένδυση υπερβαίνει τα ενωσιακά πρότυπα για την
προστασία του περιβάλλοντος ή αυξάνει το επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων ή αποτελεί πρόωρη προσαρμογή
σε μελλοντικά πρότυπα της Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος·

ii)

μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μιας επιχείρησης, εφόσον οι
βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης δεν πραγματοποιούνται με σκοπό να
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του δικαιούχου με ενωσιακά πρότυπα που έχουν
ήδη θεσπιστεί, έστω και αν αυτά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ·

iii)

αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, εφόσον δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα
του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική
ζημία βάσει του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων
πληρώνει», όπως αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 3·

iv)

περιβαλλοντικές μελέτες·
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v)

β)

ενίσχυση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
όταν η εν λόγω δραστηριότητα συμβάλλει στην προστασία, τη διατήρηση ή
την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και στην επίτευξη της καλής
κατάστασης οικοσυστημάτων ή στην προστασία οικοσυστημάτων που
βρίσκονται ήδη σε καλή κατάσταση.

εφόσον το μέτρο ενίσχυσης αφορά μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
σε οικιστικά κτίρια και κτίρια που προορίζονται για την παροχή δραστηριοτήτων
σχετικών με κοινωνικές υπηρεσίες, μπορεί επίσης να χορηγηθεί για μέτρα που
βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του οικιστικού κτιρίου και ταυτόχρονα
ενσωματώνουν εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας επιτόπου στο
οικιστικό κτίριο το οποίο αφορά το μέτρο ενίσχυσης για την ενεργειακή απόδοση,
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)

η ενσωματωμένη επιτόπου εγκατάσταση παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας
αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας· μπορεί να
συνδυαστεί με εξοπλισμό αποθήκευσης·

ii)

η παραγωγή της εγκατάστασης παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας επιτόπου
δεν υπερβαίνει κατά περισσότερο από 20 % τη συνολική καταναλωτική
ζήτηση των ενοίκων του κτιρίου·

iii)

η εγκατεστημένη δυναμικότητα της εγκατάστασης παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 500 kW·

iv)

ο τελικός δικαιούχος της ενίσχυσης είναι είτε ο ιδιοκτήτης του κτιρίου είτε
ενοικιαστής·

γ)

το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο ανά έργο το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας
παραγράφου στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα
50 εκατ. EUR·

δ)

οι ενισχύσεις για μέτρα που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων μπορούν
επίσης να αφορούν τη διευκόλυνση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, υπό τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)

το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται ανά τελικό
δικαιούχο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα
[30] εκατ. EUR·

ii)

η στήριξη λαμβάνει τη μορφή δανείου ή εγγύησης·

iii)

η στήριξη παρέχεται
κεφαλαιοποίησης·

iv)

η στήριξη παρέχεται μόνο για συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης κατά την
έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 27 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση****.

σε

ΜΜΕ

ή

μικρές

επιχειρήσεις

μεσαίας

8. Οι ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και ψηφιοποίηση πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α)

EL

μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις για:
i)

βασική έρευνα·

ii)

βιομηχανική έρευνα·

iii)

πειραματική ανάπτυξη·
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β)

iv)

διαδικαστική ή οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ·

v)

συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας
για ΜΜΕ·

vi)

ψηφιοποίηση για ΜΜΕ·

για τα έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του στοιχείου α) σημεία i), ii) και iii) της
παρούσας παραγράφου, το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που
παρέχεται σε κάθε τελικό δικαιούχο ανά έργο στο πλαίσιο της στήριξης από το
Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα 75 εκατ. EUR. Για τα έργα που εμπίπτουν στις
διατάξεις του στοιχείου α) σημεία iv), v) και vi) της παρούσας παραγράφου, το
ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο ανά έργο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν
υπερβαίνει τα [30] εκατ. EUR.

9. Οι ΜΜΕ ή οι μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης μπορούν, εκτός από τους
λόγους συμβατότητας που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 8 του παρόντος άρθρου, να
λαμβάνουν επίσης ενισχύσεις με τη μορφή χρηματοδότησης που στηρίζεται από το Ταμείο
InvestEU, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)

β)

το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται ανά τελικό
δικαιούχο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα
15 εκατ. EUR και παρέχεται σε:
i)

πολύ μικρές επιχειρήσεις·

ii)

ΜΜΕ που δεν ασκούν ακόμη δραστηριότητες σε καμία αγορά ή ασκούν
δραστηριότητες επί λιγότερο από 7 έτη μετά την πρώτη εμπορική τους
πώληση·

iii)

ΜΜΕ που διεισδύουν σε νέα αγορά προϊόντος ή γεωγραφική αγορά, όπου η
αρχική επένδυση για τη διείσδυση σε νέα αγορά προϊόντος ή γεωγραφική
αγορά πρέπει να υπερβαίνει το 50 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών
κατά τα προηγούμενα 5 έτη·

iv)

καινοτόμες επιχειρήσεις·

v)

ΜΜΕ ή μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, των οποίων οι κύριες
δραστηριότητες βρίσκονται σε ενισχυόμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι
η χρηματοδότηση δεν χρησιμοποιείται για τη μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 61α· ή

το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται ανά τελικό
δικαιούχο στο πλαίσιο της στήριξης από το Ταμείο InvestEU δεν υπερβαίνει τα
2 εκατ. EUR·
Άρθρο 56στ
Όροι που ισχύουν για τις ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε χρηματοοικονομικά
προϊόντα εμπορικού χαρακτήρα τα οποία στηρίζονται από το Ταμείο InvestEU

1. Η χρηματοδότηση προς τους τελικούς δικαιούχους παρέχεται από εμπορικούς ενδιάμεσους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι επιλέγονται κατά τρόπο ανοικτό, διαφανή και
χωρίς διακρίσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
2. Ο εμπορικός ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που παρέχει χρηματοδότηση στον
τελικό δικαιούχο διατηρεί ελάχιστη έκθεση σε κίνδυνο που αντιστοιχεί στο 20 % κάθε
χρηματοδοτικής συναλλαγής.
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3. Το ονομαστικό ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχεται σε κάθε τελικό
δικαιούχο από τον εμπορικό ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δεν υπερβαίνει τα
7,5 εκατ. EUR.
__________________________
* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου
2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της
απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ)
αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).
** Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L XXX).
*** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 1).
**** Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για
την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

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 στα κράτη
μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN
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