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I
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1147/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2008
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όσον αφορά το τμήμα ΙΙΙ.10 του παραρτήματος 1
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

Μετά την έκδοση από την Επιτροπή των νέων κατευθυντήριων
γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος (3), είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί μέρος
του εντύπου κοινοποίησης που προσαρτάται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 794/2004.

(3)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (1), και ιδίως το
άρθρο 27,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της
συνθήκης ΕΚ (2) καθιέρωσε ένα υποχρεωτικό έντυπο διεξοδικής
κοινοποίησης των κρατικών ενισχύσεων.

Το μέρος III.10 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/
2004 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.

(3) ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΜΕΡΟΣ III.10
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κάθε ενίσχυσης
που εμπίπτει στο “Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος”
(εφεξής “κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων”) (1) . Πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται για τις
μεμονωμένες ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε απαλλαγή κατά
κατηγορία ή υπόκεινται σε υποχρέωση ατομικής κοινοποίησης εφόσον υπερβαίνουν τα όρια κοινοποίησης
μεμονωμένων ενισχύσεων που καθορίζονται στον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία.

1.

Βασικά χαρακτηριστικά του κοινοποιηθέντος μέτρου
Συμπληρώστε τα σχετικά μέρη του εντύπου της κοινοποίησης που αντιστοιχούν στη φύση του
κοινοποιηθέντος μέτρου. Στη συνέχεια ακολουθούν βασικές οδηγίες.
A.

Προσδιορίστε το είδος της ενίσχυσης και συμπληρώστε τα κατάλληλα επιμέρους τμήματα του
τμήματος 3 (“Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο Γ. της
συνθήκης ΕΚ”) του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών:


Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων — συμπληρώστε
το τμήμα 3.1.



Ενισχύσεις για την απόκτηση νέων οχημάτων μεταφοράς που υπερβαίνουν τα κοινοτικά
πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών
προτύπων — συμπληρώστε το τμήμα 3.1.



Ενισχύσεις στις ΜΜΕ για έγκαιρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα για ΜΜΕ
— συμπληρώστε το τμήμα 3.2.



Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών — συμπληρώστε το τμήμα 3.3.



Ενισχύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας — συμπληρώστε το τμήμα 3.4.



Ενισχύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — συμπληρώστε το τμήμα 3.5.



Ενισχύσεις για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας — συμπληρώστε το
τμήμα 3.6.



Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτική τηλεθέρμανση — συμπληρώστε το τμήμα 3.7.



Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων — συμπληρώστε το τμήμα 3.8.



Ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων — συμπληρώστε το τμήμα 3.9.



Ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων — συμπληρώστε το τμήμα 3.10.



Ενισχύσεις χορηγούμενες στο
συμπληρώστε το τμήμα 3.11.



Ενισχύσεις υπό τη μορφή εκπτώσεων ή απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους —
συμπληρώστε το τμήμα 6.

πλαίσιο

συστημάτων

εμπορεύσιμων

αδειών

—

Συμπληρώστε επίσης: το τμήμα 4 (“Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης”), το
τμήμα 7 (“Κριτήρια που επιβάλλουν λεπτομερή αξιολόγηση”), το τμήμα 8 (“Συμπληρωματικές
πληροφορίες για τη λεπτομερή αξιολόγηση”) (2) και το τμήμα 10 (“Υποβολή εκθέσεων και
παρακολούθηση”).
(1) ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών
στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, βλέπε τμήμα 2.1 (σημεία 59 και 61) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών
ενισχύσεων.
(2) Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν τα τμήματα 4, 7 και 8 στην περίπτωση εκπτώσεων και απαλλαγών από
περιβαλλοντικούς φόρους που εμπίπτουν στο κεφάλαιο 4 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Εξηγήστε τα κυριότερα χαρακτηριστικά (σκοπό, πιθανές επιπτώσεις της ενίσχυσης, μέσο της
ενίσχυσης, ένταση της ενίσχυσης, δικαιούχους, προϋπολογισμό κ.λπ.) του κοινοποιηθέντος
μέτρου.

Γ.

Μπορεί η ενίσχυση να συνδυασθεί με άλλη ενίσχυση·


Ναι



Όχι

Εάν ναι — συμπληρώστε το τμήμα 9 (“Σώρευση”) του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου
πληροφοριών.
Δ.

Η ενίσχυση χορηγείται για την προώθηση της εκτέλεσης σημαντικού σχεδίου κοινού
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·


Ναι



Όχι

Εάν ναι — συμπληρώστε το τμήμα 5 (“Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ”) του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου
πληροφοριών.
E.

Σε περίπτωση που η κοινοποιηθείσα μεμονωμένη ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο
εγκεκριμένου καθεστώτος, παραθέστε λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το καθεστώς (αριθμός
της ενίσχυσης, τίτλος του καθεστώτος, ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή):
........................................................................................................
........................................................................................................

ΣΤ. Σε περίπτωση που η ενίσχυση/πριμοδότηση χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώστε
ότι οι δικαιούχοι εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών επιχειρήσεων όπως αυτός διατυπώνεται
στην κοινοτική νομοθεσία:

Z.

Σε περίπτωση που η ενίσχυση/πριμοδότηση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις, επιβεβαιώστε
ότι οι δικαιούχοι εμπίπτουν στον ορισμό των μεσαίων επιχειρήσεων όπως αυτός διατυπώνεται
στην κοινοτική νομοθεσία:


Η.

Ναι

Ναι

Εάν χρειάζεται, αναφέρετε τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην
κοινοποίηση:
........................................................................................................
........................................................................................................

Θ.

2.

Να αριθμηθούν όλα τα έγγραφα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη ως παραρτήματα στο έντυπο
κοινοποίησης και να αναφερθούν οι αριθμοί των εγγράφων στα σχετικά μέρη του παρόντος
συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών.

Στόχος της ενίσχυσης
A.

Δεδομένων των στόχων κοινού ενδιαφέροντος στους οποίους αποβλέπει το κοινοτικό πλαίσιο
περιβαλλοντικών ενισχύσεων (τμήμα 1.2), αναφέρετε τους περιβαλλοντικούς στόχους που
επιδιώκει το κοινοποιηθέν μέτρο. Παραθέστε λεπτομερή περιγραφή κάθε διαφορετικού τύπου
ενίσχυσης που προβλέπεται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου:
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Εάν το κοινοποιηθέν μέτρο εφαρμόσθηκε ήδη στο παρελθόν, αναφέρετε τα αποτελέσματά του
όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος (αναφέρετε τον αριθμό της σχετικής ενίσχυσης
και την ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή, και, ει δυνατόν, επισυνάψτε σχετικές εθνικές
εκθέσεις αξιολόγησης του μέτρου):
........................................................................................................
........................................................................................................
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Εάν πρόκειται για νέο μέτρο, αναφέρετε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και την περίοδο
εντός της οποίας αναμένεται να επιτευχθούν:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.

Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο Γ. της συνθήκης
ΕΚ
Εάν στο σχέδιο που κοινοποιήθηκε ως μεμονωμένη ενίσχυση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός
δικαιούχοι, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες για καθένα από αυτούς.

3.1.

Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (3)

3.1.1.

Φύση των επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη, ισχύοντα πρότυπα
A.

Διευκρινίστε εάν η ενίσχυση χορηγείται για:


επενδύσεις που επιτρέπουν στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο περιβαλλοντικής
προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του βελτιώνοντας τα ισχύοντα κοινοτικά
πρότυπα (4), ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποχρεωτικών εθνικών προτύπων τα οποία είναι
αυστηρότερα των κοινοτικών·
ή



B.

επενδύσεις που επιτρέπουν στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο περιβαλλοντικής
προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει κοινοτικών προτύπων.

Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών για τα
σχετικά κοινοτικά πρότυπα:
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για την επίτευξη εθνικού προτύπου που υπερβαίνει τα κοινοτικά
πρότυπα, αναφέρετε τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα και επισυνάψτε αντίγραφό τους:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.1.2.

Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις
Στην περίπτωση καθεστώτων ενίσχυσης, πρέπει να υπολογίζεται η ένταση της ενίσχυσης για κάθε
δικαιούχο.
A.

Ποια είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (5); . . . . . . . . . .

B.

Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (6);


Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία και επισυνάψτε
αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής:
........................................................................................................
........................................................................................................
(3) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.1.
(4) Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων όταν χάρη στις βελτιώσεις οι επιχειρήσεις εναρμονίζονται με
κοινοτικά πρότυπα τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ.
(5) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % του επιλέξιμου κόστους.
(6) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 77
του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Γ.

L 313/5

Πριμοδοτήσεις:
Τα ενισχυόμενα σχέδια τυγχάνουν πριμοδότησης;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε κατωτέρω:
—

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης (7): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—

Εφαρμόζεται η πριμοδότηση
κοινοποιηθέντος μέτρου;


Ναι



για

οικολογική

καινοτομία (8)

στο

πλαίσιο

του

Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε πώς πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:


το περιουσιακό στοιχείο ή το σχέδιο οικολογικής καινοτομίας είναι νέο ή σημαντικά
βελτιωμένο σε σύγκριση με την τεχνολογία αιχμής στον σχετικό τομέα στην Κοινότητα·



το αναμενόμενο περιβαλλοντικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τη βελτίωση που
θα προέκυπτε από τη γενική εξέλιξη της τεχνολογίας αιχμής σε ανάλογες δραστηριότητες·



ο καινοτόμος χαρακτήρας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ή σχεδίων συνεπάγεται
σαφή βαθμό κινδύνου, από τεχνολογικής ή οικονομικής άποψης, καθώς και από άποψη
αγοράς, που είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που γενικά συνδέεται με ανάλογα μη
καινοτόμα περιουσιακά στοιχεία ή σχέδια.

Αναφέρετε λεπτομέρειες που αποδεικνύουν την τήρηση των προαναφερόμενων όρων:
........................................................................................................
........................................................................................................
Προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης (9): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δ.

3.1.3.

Σε περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των
σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη
τις πριμοδοτήσεις) (%): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς δ α π ά ν ε ς (10)
A.

Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες
που είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερο από
αυτό που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστούν τις
επιλέξιμες δαπάνες, εάν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος
είναι εύκολο να προσδιοριστεί·
ή



οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την
αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την αντίστροφη κατάσταση
μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την επένδυση αναφοράς (11)·
και



για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά
οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της
συγκεκριμένης επένδυσης.

(7) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
(8) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημείο 78 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(9) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες.
(10) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία 80 έως 84 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(11) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος (αντίστοιχο με αυτόν που εξασφαλίζεται με τα υποχρεωτικά κοινοτικά
πρότυπα, εάν υπάρχουν) και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Γ.

Δ.

Ε.

Ποια μορφή λαμβάνουν οι επιλέξιμες δαπάνες;


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών
στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης και των
οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·



έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης και παραμένουν στην
επιχείρηση του αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε
τουλάχιστον έτη (12).

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής
της πενταετούς περιόδου:


τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες·
και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

ΣΤ. Στην περίπτωση επενδύσεων για την επίτευξη επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας
υψηλότερου από τα κοινοτικά πρότυπα, επιβεβαιώστε τις σχετικές δηλώσεις:

Ζ.



εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε εθνικά πρότυπα τα οποία θεσπίστηκαν ελλείψει
κοινοτικών προτύπων, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές
δαπάνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου
περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα·



εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε ή υπερβαίνει εθνικά πρότυπα τα οποία είναι
αυστηρότερα από τα κοινοτικά ή αναλαμβάνει οικειοθελώς να υπερβεί τα σχετικά κοινοτικά
πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που
είναι απαραίτητες για την επίτευξη επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου
αυτού που προβλέπουν τα κοινοτικά πρότυπα (13)·



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

Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

(12) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.
(13) Σημειώνεται ότι το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας
σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα δεν είναι επιλέξιμο.
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Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.1.4.

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τις ενισχύσεις για την απόκτηση νέων οχημάτων
μεταφοράς οι οποίες υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το
ε π ί π ε δ ο π ρ ο σ τ α σ ί α ς τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς ε λ λ ε ί ψ ε ι κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν π ρ ο τ ύ π ω ν (14)
Στην περίπτωση ενισχύσεων για την απόκτηση νέων οχημάτων μεταφοράς οι οποίες υπερβαίνουν τα
κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών
προτύπων, εκτός από τα τμήματα 3.1.-3.1.3, απαντήστε επίσης στις ακόλουθες ερωτήσεις:
A.

Επιβεβαιώστε ότι τα νέα οχήματα μεταφοράς για οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές
και θαλάσσιες μεταφορές που ανταποκρίνονται σε εκδοθέντα κοινοτικά πρότυπα αποκτήθηκαν
πριν αυτά τεθούν σε ισχύ και ότι τα νέα κοινοτικά πρότυπα, όταν καταστούν υποχρεωτικά, δεν
ισχύουν αναδρομικά για ήδη αγορασθέντα οχήματα.


Ναι

Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
B.

Σε περιπτώσεις μεταγενέστερου εξοπλισμού με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στον
τομέα των μεταφορών, επιβεβαιώστε ότι:


τα υπάρχοντα μεταφορικά μέσα αναβαθμίζονται για να συμμορφωθούν προς
περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία δεν ίσχυαν όταν άρχισε η χρήση των εν λόγω
μεταφορικών μέσων
ή



τα εν λόγω μεταφορικά μέσα δεν υπόκεινται σε κανενός είδους περιβαλλοντικά πρότυπα.

3.2.

Ενισχύσεις για έγκαιρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα (15)

3.2.1.

Βασικοί όροι
A.

Επιβεβαιώστε ότι η επένδυση εφαρμόζεται και οριστικοποιείται ένα τουλάχιστον χρόνο πριν να
τεθεί σε ισχύ το πρότυπο.


Ναι



Όχι

Εάν ναι, εφόσον πρόκειται για καθεστώς ενίσχυσης, εξηγήστε λεπτομερώς πώς εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση με αυτόν τον όρο:
........................................................................................................
........................................................................................................
Εάν ναι, εφόσον πρόκειται για μεμονωμένη ενίσχυση, παραθέστε λεπτομέρειες και σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
B.

Αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία για τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών ημερομηνιών για εξασφάλιση συμμόρφωσης με τον όρο A.:
........................................................................................................
........................................................................................................

(14) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.2.
(15) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.3.
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Εντάσεις ενισχύσεων
Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο;

3.2.3.

—

για μικρές επιχειρήσεις (16): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

—

για μεσαίες επιχειρήσεις (17): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

για μεγάλες επιχειρήσεις (18): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επιλέξιμες δαπάνες
A.

Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες οι
οποίες απαιτούνται για την επίτευξη του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπει
το κοινοτικό πρότυπο σε σύγκριση με το απαιτούμενο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας
πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω προτύπου:


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστούν τις
επιλέξιμες δαπάνες, εάν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος της επένδυσης για την
προστασία του περιβάλλοντος·
ή



οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την
αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση
αναφοράς (19)·
και



Γ.

Δ.

για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά
οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την
προστασία του περιβάλλοντος και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της
συγκεκριμένης επένδυσης.

Ποια μορφή λαμβάνουν οι επιλέξιμες δαπάνες;


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών
στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης και των
οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

(16) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 25 % εάν η εφαρμογή και η οριστικοποίηση προηγούνται τρία και πλέον έτη της
υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς, και το 20 % εάν η εφαρμογή και η οριστικοποίηση προηγούνται από ένα έως τρία
έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος.
(17) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 20 % εάν η εφαρμογή και η οριστικοποίηση προηγούνται τρία και πλέον έτη της
υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς, και το 15 % εάν η εφαρμογή και η οριστικοποίηση προηγούνται από ένα έως τρία
έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος.
(18) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 15 % εάν η εφαρμογή και η οριστικοποίηση προηγούνται τρία και πλέον έτη της
υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς, και στο 10 % εάν η εφαρμογή και η οριστικοποίηση προηγούνται από ένα έως
τρία έτη της υποχρεωτικής ημερομηνίας μεταφοράς ή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος.
(19) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Ε.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·



έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και παραμένουν στην επιχείρηση του
αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη (20).

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής
της πενταετούς περιόδου:


τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες·
και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3.3.

Ενισχύσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (21)

3.3.1.

Μελέτες οι οποίες συνδέονται άμεσα με επενδύσεις που αποσκοπούν
επίτευξη προτύπων που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή στην αύξηση
του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας ελλείψει κοινοτικών προτύπων
A.

Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών οι οποίες συνδέονται άμεσα
με επενδύσεις που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων.


Ναι



Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε σε ποιον από τους ακόλουθους στόχους αποσκοπεί η επένδυση:


επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως
αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του βελτιώνοντας τις επιδόσεις του έναντι των σχετικών
κοινοτικών προτύπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποχρεωτικών εθνικών προτύπων
που είναι πιο αυστηρά από τα κοινοτικά·
ή



επιτρέπει στον δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως
αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει κοινοτικών προτύπων.

(20) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει αν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.
(21) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.4.
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B.
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Παραθέστε λεπτομέρειες, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, πληροφορίες για τα σχετικά
κοινοτικά πρότυπα:
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Εάν η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών οι οποίες συνδέονται άμεσα με
επενδύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη εθνικών προτύπων τα οποία υπερβαίνουν τα
κοινοτικά πρότυπα, διευκρινίστε ποια είναι τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα και επισυνάψτε
αντίγραφό τους:
........................................................................................................
........................................................................................................

Δ.

Περιγράψτε τα είδη των μελετών για τις οποίες παρέχεται στήριξη:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3.3.2.

Μελέτες που
ενέργειας

συνδέονται

άμεσα

με

επενδύσεις

για

την

εξοικονόμηση

Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών που συνδέονται άμεσα με
επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.


Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε στοιχεία που καθιστούν σαφές πώς ο σκοπός της εν λόγω επένδυσης είναι
σύμφωνος με τον ορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αναφέρεται στο σημείο 70
παράγραφος 2 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3.3.3.

Μελέτες που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές
A.

Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για την εκπόνηση μελετών που συνδέονται άμεσα με
επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.


Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν σαφές πώς ο σκοπός της εν λόγω
επένδυσης είναι σύμφωνος με τον ορισμό της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
όπως αυτός αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφοι 5 και 9 του κοινοτικού πλαισίου
περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
........................................................................................................
........................................................................................................
B.

Προσδιορίστε τον τύπο (τους τύπους) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην υποστήριξη
των οποίων αποσκοπεί η επένδυση που συνδέεται με την περιβαλλοντική μελέτη, και
αναφέρετε λεπτομέρειες:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.3.4.

Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις
A.

Ποια είναι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (22);
........................................................................................................

(22) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % του κόστους εκπόνησης της μελέτης.
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B.

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης (23): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.

Ενισχύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας (24)

3.4.1.

Βασικές προϋποθέσεις
A.

Επιβεβαιώστε ότι το κοινοποιηθέν μέτρο είναι σύμφωνο με τον ορισμό της εξοικονόμησης
ενέργειας που αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφος 2 του κοινοτικού πλαισίου
περιβαλλοντικών ενισχύσεων.


B.

Ναι

Προσδιορίστε τον τύπο (τους τύπους) των υποστηριζόμενων μέτρων για την εξοικονόμηση
ενέργειας, καθώς και το επίπεδο της επιδιωκόμενης εξοικονόμησης ενέργειας, αναφέροντας
λεπτομέρειες:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.4.2.

Επενδυτικές ενισχύσεις

3.4.2.1. Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (25);

B.

Πριμοδοτήσεις:
—

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης (26): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γ.

Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (27);


Ναι



Όχι

Εάν ναι, παραθέστε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία και επισυνάψτε
αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής:
........................................................................................................
Δ.

Εφόσον πρόκειται για καθεστώς ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των
σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη
τις πριμοδοτήσεις) (%):
........................................................................................................
........................................................................................................

3.4.2.2. Επιλέξιμες δαπάνες (28)
A.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, διευκρινίστε εάν οι επιλέξιμες δαπάνες
περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την
εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του επιπέδου που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα:


Ναι

(23) Εάν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις
μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις
(24) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.5.
(25) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
(26) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
(27) Για λεπτομέρειες σχετικά με τις γνήσια ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που απαιτούνται, βλέπε σημείο 97 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(28) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημείο 98 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Διευκρινίστε επίσης εάν:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας συνιστούν τις
επιλέξιμες δαπάνες, εάν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος της επένδυσης για την
εξοικονόμηση ενέργειας·
ή



το μέρος της επένδυσης που σχετίζεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας
υπολογίζεται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης
της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση αναφοράς (29)·
και



Γ.

Δ.

Ε.

για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά
οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την
εξοικονόμηση ενέργειας και προέκυψαν κατά την πρώτη τριετία της επένδυσης στην
περίπτωση των ΜΜΕ, κατά την πρώτη τετραετία στην περίπτωση των μεγάλων
επιχειρήσεων οι οποίες δεν συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών CO2 της
ΕΕ και κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης στην περίπτωση των
μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών CO2 της
ΕΕ (30).

Εφόσον πρόκειται για επενδυτική ενίσχυση με σκοπό την επίτευξη επιπέδου εξοικονόμησης
ενέργειας υψηλότερου από τα κοινοτικά πρότυπα, διευκρινίστε ποια από τις ακόλουθες
δηλώσεις ισχύει:


Εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε εθνικά πρότυπα που θεσπίστηκαν ελλείψει
κοινοτικών προτύπων, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τις πρόσθετες επενδυτικές
δαπάνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου
περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα.



Εάν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε εθνικά πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα
κοινοτικά ή υπερβαίνει τα σχετικά κοινοτικά πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται
στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη επιπέδου
περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου αυτού που προβλέπουν τα κοινοτικά
πρότυπα (31).



Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις επενδυτικές δαπάνες
οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής
προστασίας από αυτό που θα είχε επιτύχει η εν λόγω επιχείρηση (επιχειρήσεις) ελλείψει
άλλης περιβαλλοντικής ενίσχυσης.

Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες;


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού·



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, προσδιορίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή
την εξάλειψη της ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

ΣΤ. Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·

(29) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(30) Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί στην πρώτη τριετία
της συγκεκριμένης επένδυσης σε περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί ότι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης δεν
υπερβαίνει τα τρία έτη.
(31) Σημειώνεται ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με επενδύσεις για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας
σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα δεν είναι επιλέξιμες.
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έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και παραμένουν στην επιχείρηση του
αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη (32).

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού πωληθεί εντός αυτής της
πενταετούς περιόδου:

Ζ.



τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες· και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση (33), η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις
βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Εάν η κοινοποίηση αφορά μεμονωμένο μέτρο ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό
των επιλέξιμων δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην
αντίστροφη κατάσταση, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3.4.3.

Ενισχύσεις λειτουργίας
A.

Υποβάλατε πληροφορίες/υπολογισμούς που να αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση περιορίζεται στην
αντιστάθμιση του καθαρού πρόσθετου κόστους παραγωγής λόγω της επένδυσης, λαμβάνοντας
υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας (34):
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Ποια είναι η διάρκεια του μέτρου λειτουργικής ενίσχυσης (35); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Γ.

Η ενίσχυση είναι φθίνουσα;


Ναι



Όχι

Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης;
—

φθίνουσα ενίσχυση (αναφέρετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) (36): . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

μη φθίνουσα ενίσχυση (37): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(32) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν τα άυλα αυτά στοιχεία ενεργητικού αντιστοιχούν σε έκδηλα πεπερασμένες
τεχνικές.
(33) Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(34) Σημειώνεται ότι οι τυχόν επενδυτικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στην εν λόγω επιχείρηση για τις νέες εγκαταστάσεις
αφαιρούνται από τις δαπάνες παραγωγής.
(35) Σημειώνεται ότι η διάρκεια του μέτρου πρέπει να περιορίζεται σε πέντε χρόνια κατ’ ανώτατο όριο.
(36) Η ένταση ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το 100 % των πρόσθετων δαπανών το πρώτο έτος, αλλά πρέπει να μειώνεται
γραμμικά για να φθάσει στο μηδέν μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους.
(37) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των πρόσθετων δαπανών.
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3.5.

Ενισχύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (38)

3.5.1.

Βασικοί όροι
A.

Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, όπως ορίζονται στο κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων (39).


B.



Όχι

Στην περίπτωση της προώθησης βιοκαυσίμων, επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται
αποκλειστικά για την προώθηση αειφόρων βιοκαυσίμων κατά την έννοια του κοινοτικού
πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.


Γ.

Ναι

Ναι



Όχι

Προσδιορίστε τον τύπο (τους τύπους) των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (40) που λαμβάνουν
ενίσχυση μέσω του κοινοποιηθέντος μέτρου και αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.5.2.

Επενδυτικές ενισχύσεις

3.5.2.1. Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται σε κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η
οποία δέχεται υποστήριξη μέσω του κοινοποιηθέντος μέτρου (41); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος σχεδίου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης (42): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γ.

Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (43);


Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία και επισυνάψτε
αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής:
........................................................................................................
Δ.

Εάν πρόκειται για καθεστώς ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των
σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη
τις πριμοδοτήσεις) (%):
........................................................................................................
........................................................................................................

3.5.2.2. Επιλέξιμες δαπάνες (44)
A.

Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες
που βαρύνουν τον δικαιούχο σε σύγκριση με μια συμβατική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας
ή με ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης του ιδίου δυναμικού σε όρους πραγματικής
παραγωγής ενέργειας.


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες εάν είναι εύκολο να προσδιοριστεί το κόστος της
επένδυσης για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
ή

(38) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.6.
(39) Βλέπε σημείο 70 παράγραφοι 5 έως 9 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(40) Σημειώνεται ότι οι επενδυτικές και/ή οι λειτουργικές ενισχύσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων επιτρέπονται μόνο στην
περίπτωση των βιώσιμων βιοκαυσίμων.
(41) Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης είναι το 60 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
(42) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
(43) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 104
του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(44) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία 105 και 106 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την
αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση
αναφοράς (45)·
και



Γ.

Δ.

Ε.

για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά
οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία
της συγκεκριμένης επένδυσης.

Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες·


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού·



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, προσδιορίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την επίτευξη
περιβαλλοντικών στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό οι οποίες προορίζονται για τον περιορισμό ή
την εξάλειψη της ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·



έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και παραμένουν στην επιχείρηση του
αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη (46).

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού πωληθεί εντός αυτής της
πενταετούς περιόδου:


τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες·
και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
(45) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(46) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.
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Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.5.3.

Ενισχύσεις λειτουργίας
Επιλέξτε εναλλακτική δυνατότητα για την αξιολόγηση της ενίσχυσης λειτουργίας (47) και
συμπληρώστε το σχετικό μέρος του παρακάτω τμήματος.

3.5.3.1. Εναλλακτική δυνατότητα 1
A.

Για τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση στη λειτουργία χορηγήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ
του κόστους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της
απόσβεσης των πρόσθετων επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, και της
αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
—

λεπτομερή ανάλυση του κόστους της παραγωγής ενέργειας από κάθε μία από τις σχετικές
ανανεώσιμες πηγές (48):
..................................................................................................
..................................................................................................

—

λεπτομερή ανάλυση της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
..................................................................................................
..................................................................................................

B.

Παραθέστε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί αποκλειστικά
έως ότου αποσβεσθεί πλήρως η εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς
κανόνες (49), με λεπτομερή ανάλυση της απόσβεσης κάθε τύπου (50) επενδύσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος:
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, διευκρινίστε πώς θα εξασφαλισθεί η τήρηση αυτού του όρου:
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τις μεμονωμένες ενισχύσεις, παραθέστε λεπτομερή ανάλυση που αποδεικνύει την τήρηση
αυτού του όρου:
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Κατά τον υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης στη λειτουργία, εξηγήσετε πώς οιαδήποτε
επενδυτική ενίσχυση χορηγείται στη συγκεκριμένη επιχείρηση για μια νέα εγκατάσταση
αφαιρείται από το κόστος παραγωγής.
........................................................................................................
........................................................................................................

(47) Για λεπτομέρειες σχετικά με την εναλλακτική δυνατότητα 9, βλέπε σημείο 109, για την εναλλακτική δυνατότητα 2, βλέπε
σημείο 110 και για την εναλλακτική δυνατότητα 3, βλέπε σημείο 111 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών
ενισχύσεων.
(48) Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή (θεωρητικού) παραδείγματος
υπολογισμού (κατά προτίμηση με εμφάνιση των ποσών σε καθαρές παρούσες αξίες). Οι δαπάνες παραγωγής πρέπει
τουλάχιστον να προσδιορίζονται χωριστά για κάθε κατηγορία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Μπορεί επίσης να είναι
χρήσιμη η παράθεση πληροφοριών σχετικά με το δυναμικό των διαφόρων μονάδων και των διαφόρων τύπων
εγκαταστάσεων παραγωγής σε περίπτωση που η διάρθρωση του κόστους ποικίλλει σημαντικά (για παράδειγμα, στην
περίπτωση χερσαίων και/ή υπεράκτιων μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας).
(49) Σημειώνεται ότι η επιπλέον ενέργεια που θα παραχθεί στην εν λόγω κατάσταση δεν θα δικαιούται οιασδήποτε ενίσχυσης.
Ωστόσο, η ενίσχυση μπορεί να καλύπτει επίσης μια εύλογη απόδοση κεφαλαίου.
(50) Η απόσβεση πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (κατά
προτίμηση τα ποσά πρέπει να αναφέρονται σε καθαρές παρούσες αξίες). Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη η παράθεση
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το δυναμικό των διαφόρων μονάδων και χερσαίων και/ή υπεράκτιων μονάδων
παραγωγής αιολικής ενέργειας.
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Δ.

Καλύπτει επίσης η ενίσχυση μια εύλογη απόδοση κεφαλαίου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, παραθέσετε λεπτομέρειες και πληροφορίες/υπολογισμούς που δείχνουν το ποσοστό
της εύλογης απόδοσης κεφαλαίου και αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το ποσοστό
που επιλέξατε είναι το κατάλληλο:
........................................................................................................
........................................................................................................
Ε.

Για ενισχύσεις για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα, εάν η ενίσχυση στη
λειτουργία θα υπερέβαινε το ποσό της επένδυσης, παραθέστε (βάσει παραδειγμάτων
υπολογισμού για καθεστώτα ενισχύσεων ή βάσει λεπτομερούς υπολογισμού για μεμονωμένες
ενισχύσεις) λεπτομέρειες/στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συνολικές δαπάνες των
επιχειρήσεων μετά την απόσβεση των εγκαταστάσεων εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις
αγοραίες τιμές της ενέργειας:
........................................................................................................
........................................................................................................

ΣΤ. Παρουσιάστε συγκεκριμένα τους μηχανισμούς στήριξης (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις
που περιγράφονται ανωτέρω), και ιδίως τις μεθόδους υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης:
—

για καθεστώτα ενισχύσεων, βάσει (θεωρητικού) παραδείγματος ενός επιλέξιμου σχεδίου:
..................................................................................................
..................................................................................................

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται ανωτέρω θα
εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος
ενίσχυσης:


Ναι

—

για μεμονωμένες ενισχύσεις, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης
(λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που περιγράφονται ανωτέρω):
..................................................................................................
..................................................................................................

Ζ.

Ποια είναι η διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου;
........................................................................................................
........................................................................................................
Κατά πάγια πρακτική, η Επιτροπή περιορίζει την εξουσιοδότησή της σε δέκα έτη. Εάν ναι,
αναλαμβάνετε να κοινοποιήσετε εκ νέου το μέτρο εντός περιόδου δέκα ετών;


Ναι



Όχι

3.5.3.2. Εναλλακτική δυνατότητα 2
A.

Παραθέστε λεπτομερή περιγραφή του πράσινου πιστοποιητικού ή του συστήματος των
προσκλήσεων υποβολής προσφορών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των
πληροφοριών σχετικά με το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, τον ρόλο του διαχειριστή, τον
μηχανισμό τιμολόγησης, τον μηχανισμό χρηματοδότησης, τον μηχανισμό επιβολής κυρώσεων
και τον μηχανισμό ανακατανομής):
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Ποια είναι η διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου (51);
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη για να
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
........................................................................................................
........................................................................................................

(51) Σημειώνεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτήσει τέτοια κοινοποιηθέντα μέτρα για περίοδο δέκα ετών.
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Δ.

Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν συνεπάγεται,
συνολικά, υπερβολική αποζημίωση υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
........................................................................................................
........................................................................................................

E.

Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν αποτρέπει τους
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από το να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά
τους:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.5.3.3. Εναλλακτική δυνατότητα 3 (52)
A.

Ποια είναι η διάρκεια του μέτρου ενίσχυσης στη λειτουργία (53); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.

Για τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση στη λειτουργία χορηγήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ
του κόστους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της αγοραίας τιμής της
συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
—

λεπτομερή ανάλυση του κόστους της παραγωγής ενέργειας από κάθε μία από τις σχετικές
ανανεώσιμες πηγές (54):
..................................................................................................
..................................................................................................

—

λεπτομερή ανάλυση της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
..................................................................................................
..................................................................................................

Γ.

Η ενίσχυση είναι φθίνουσα;


Ναι



Όχι

Ποια είναι η ένταση της ενίσχυσης;
—

φθίνουσα ενίσχυση (αναφέρετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) (55):
................................................................................................. ·

—

μη φθίνουσα ενίσχυση (56): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.6.

Ενίσχυση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (57)

3.6.1.

Βασικοί όροι
Επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας χορηγείται
αποκλειστικά σε μονάδες συμπαραγωγής οι οποίες ανταποκρίνονται στον ορισμό της
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στο σημείο 70 παράγραφος (11) του κοινοτικού
πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.


3.6.2.

Ναι



Όχι

Επενδυτικές ενισχύσεις
Επιβεβαιώστε ότι:


η νέα μονάδα συμπαραγωγής θα έχει συνολικά ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή, όπως ορίζεται στην οδηγία
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (58) και στην απόφαση 2007/74/
ΕΚ της Επιτροπής (59).

(52) Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στη λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 100 του κοινοτικού
πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(53) Σημειώνεται ότι η διάρκεια πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο.
(54) Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή (θεωρητικού) παραδείγματος
υπολογισμού (κατά προτίμηση, με εμφάνιση των ποσών σε καθαρές παρούσες αξίες). Οι δαπάνες παραγωγής πρέπει
τουλάχιστον να διευκρινίζονται χωριστά για κάθε κατηγορία ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Μπορεί επίσης να είναι
χρήσιμη η παράθεση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το δυναμικό διαφόρων εγκαταστάσεων και χερσαίων και/ή
υπεράκτιων μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας.
55
( ) Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 100 % των πρόσθετων δαπανών κατά το πρώτο έτος, αλλά πρέπει να μειώνεται
γραμμικά για να φθάσει στο μηδέν μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους.
(56) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των πρόσθετων δαπανών.
(57) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.7.
(58) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.
(59) ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 183.

22.11.2008

22.11.2008

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL


L 313/19

η αναβάθμιση υπάρχουσας μονάδας συμπαραγωγής ή η μετατροπή υφιστάμενης μονάδας
παραγωγής ενέργειας σε μονάδα συμπαραγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση.

Παραθέστε λεπτομέρειες και
προαναφερόμενους όρους:

στοιχεία

που

αποδεικνύουν

τη

συμμόρφωση

με

τους

..............................................................................................................
..............................................................................................................
3.6.2.1. Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (60); . . . . . . . . . .

B.

Πριμοδοτήσεις:
—

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το ύψος της προβλεπόμενης πριμοδότησης (61): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γ.

Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (62);


Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία και επισυνάψτε
αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής:
........................................................................................................
Δ.

Σε περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης, προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των
σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη
τις πριμοδοτήσεις) (%):
........................................................................................................
........................................................................................................

3.6.2.2. Επιλέξιμες δαπάνες (63)
A.

Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις απαραίτητες συμπληρωματικές
επενδυτικές δαπάνες για την κατασκευή της εγκατάστασης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας υψηλής απόδοσης.


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας
συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες, εάν το κόστος της επένδυσης στη συμπαραγωγή είναι
εύκολο να προσδιοριστεί·
ή



οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τη συμπαραγωγή
υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης
της ενίσχυσης, δηλαδή με την επένδυση αναφοράς (64)·
και



για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λήφθηκαν υπόψη τα λειτουργικά οφέλη
και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις και προέκυψαν κατά
την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης.

(60) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
(61) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
(62) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 116
του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
(63) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία 117 και 118 του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος.
(64) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Γ.

Δ.

Ε.

Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες;


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού·



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών
στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης και των
οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·



έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και παραμένουν στην επιχείρηση του
αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη (65).

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής
της πενταετούς περιόδου:


τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες·
και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
(65) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.
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3.6.3.
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Ενισχύσεις λειτουργίας
A.

Επιβεβαιώστε ότι η υφιστάμενη μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας
είναι σύμφωνη τόσο με τον ορισμό της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στο
σημείο 70 παράγραφος 11 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων, όσο και με
την απαίτηση να εξοικονομείται συνολικά πρωτογενής ενέργεια σε σύγκριση με τη χωριστή
παραγωγή, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ και στην απόφαση 2007/74/ΕΚ:


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι η ενίσχυση λειτουργίας για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και
θερμότητας υψηλής απόδοσης χορηγείται αποκλειστικά:


σε επιχειρήσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στο κοινό, όταν το κόστος
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας ή της θερμότητας υπερβαίνει την αγοραία τιμή (66).



για τη βιομηχανική χρησιμοποίηση της συνδυασμένης παραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρισμού, όταν αποδεικνύεται ότι το κόστος παραγωγής μιας μονάδας ενέργειας με
την εν λόγω τεχνική είναι ανώτερο της αγοραίας τιμής μιας μονάδας συμβατικής
ενέργειας (67).

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν σαφές την τήρηση του
σχετικού όρου (των σχετικών όρων):
........................................................................................................
........................................................................................................
3.6.3.1. Εναλλακτική δυνατότητα 1
A.

Παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση στη λειτουργία
χορηγήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του κόστους για την παραγωγή ενέργειας σε
μονάδες συμπαραγωγής και της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
—

λεπτομερή ανάλυση
συμπαραγωγής (68):

του

κόστους

της

παραγωγής

ενέργειας

σε

μονάδες

..................................................................................................
..................................................................................................
—

λεπτομερή ανάλυση της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
..................................................................................................
..................................................................................................

B.

Παραθέστε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί αποκλειστικά
έως ότου αποσβεσθεί πλήρως η εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς
κανόνες (69) και περιλάβετε λεπτομερή ανάλυση της απόσβεσης κάθε τύπου επενδύσεων για
περιβαλλοντική προστασία:
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, διευκρινίστε τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλισθεί η τήρηση
του όρου αυτού:
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τις μεμονωμένες ενισχύσεις, παραθέσετε λεπτομερή ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα
εξασφαλιστεί η τήρηση του όρου αυτού:
........................................................................................................
........................................................................................................

(66) Για να ληφθεί απόφαση εάν η ενίσχυση είναι απαραίτητη, λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες και τα έσοδα που προκύπτουν
από την παραγωγή και την πώληση της θερμότητας ή της ηλεκτρικής ενέργειας.
(67) Το κόστος παραγωγής μπορεί να συμπεριλάβει τη συνήθη αποδοτικότητα της εγκατάστασης, αλλά τα ενδεχόμενα κέρδη
για την επιχείρηση όσον αφορά την παραγωγή θερμότητας πρέπει να αφαιρούνται από το κόστος παραγωγής.
(68) Για τα καθεστώτα ενίσχυσης, οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή (θεωρητικού) παραδείγματος
υπολογισμού.
(69) Η επιπλέον ενέργεια που θα παραχθεί στις εν λόγω εγκαταστάσεις δεν θα δικαιούται οιασδήποτε ενίσχυσης. Ωστόσο, η
ενίσχυση μπορεί επίσης να καλύπτει μια εύλογη απόδοση κεφαλαίου.
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Γ.

Κατά τον υπολογισμό του ύψους των ενισχύσεων στη λειτουργία, αναφέρετε πώς οιαδήποτε
επενδυτική ενίσχυση χορηγείται στη συγκεκριμένη επιχείρηση για τις νέες εγκαταστάσεις
αφαιρείται από το κόστος παραγωγής.
........................................................................................................
........................................................................................................

Δ.

Καλύπτει επίσης η ενίσχυση μια εύλογη απόδοση κεφαλαίου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, παραθέσετε λεπτομέρειες και πληροφορίες/υπολογισμούς που δείχνουν το ποσοστό
της εύλογης απόδοσης κεφαλαίου και αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το ποσοστό
που επιλέξατε είναι το κατάλληλο:
........................................................................................................
........................................................................................................
Ε.

Για ενισχύσεις σε μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη
βιομάζα, εάν η ενίσχυση στη λειτουργία θα υπερέβαινε το ποσό της επένδυσης, παραθέστε
(βάσει παραδειγμάτων υπολογισμού για καθεστώτα ενισχύσεων ή βάσει λεπτομερούς
υπολογισμού για μεμονωμένες ενισχύσεις) λεπτομέρειες/στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι
συνολικές δαπάνες των επιχειρήσεων μετά την απόσβεση των εγκαταστάσεων εξακολουθούν
να υπερβαίνουν τις αγοραίες τιμές της ενέργειας:
........................................................................................................
........................................................................................................

ΣΤ. Παρουσιάστε συγκεκριμένα τους μηχανισμούς στήριξης (λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις
που περιγράφονται ανωτέρω), και ιδίως τις μεθόδους υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης:
—

για καθεστώτα ενισχύσεων, βάσει (θεωρητικού) παραδείγματος επιλέξιμου σχεδίου:
..................................................................................................
..................................................................................................
Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι η μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται ανωτέρω θα
εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος
ενίσχυσης:


—

Ναι

για μεμονωμένες ενισχύσεις, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό του ποσού της ενίσχυσης
(λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που περιγράφονται ανωτέρω):
..................................................................................................
..................................................................................................

Ζ.

Ποια είναι η διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου;
........................................................................................................
........................................................................................................
Κατά πάγια πρακτική, η Επιτροπή περιορίζει την εξουσιοδότησή της σε δέκα έτη. Εάν ναι,
αναλαμβάνετε να κοινοποιήσετε εκ νέου το μέτρο εντός περιόδου δέκα ετών;


Ναι



Όχι

3.6.3.2. Εναλλακτική δυνατότητα 2
A.

Παραθέστε λεπτομερή περιγραφή του πιστοποιητικού ή του συστήματος των προσκλήσεων
υποβολής προσφορών (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών σχετικά με το
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, τον ρόλο του διαχειριστή, τον μηχανισμό τιμολόγησης):
........................................................................................................
........................................................................................................
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B.

Ποια είναι η διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου (70);
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη για να
εξασφαλιστεί η παραγωγή ενέργειας σε μονάδες συμπαραγωγής:
........................................................................................................
........................................................................................................

Δ.

Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν συνεπάγεται,
συνολικά, υπερβολική αποζημίωση υπέρ της ενέργειας που παράγεται σε μονάδες
συμπαραγωγής:
........................................................................................................
........................................................................................................

E.

Παραθέστε στοιχεία/υπολογισμούς που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν αποτρέπει τους
παραγωγούς ενέργειας σε μονάδες συμπαραγωγής από το να αυξήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.6.3.3. Εναλλακτική δυνατότητα 3
A.

Ποια είναι η διάρκεια του μέτρου ενίσχυσης στη λειτουργία (71); . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B.

Για τη διάρκεια του κοινοποιηθέντος μέτρου, παραθέστε τις ακόλουθες πληροφορίες που
αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση στη λειτουργία χορηγήθηκε για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ
του κόστους παραγωγής ενέργειας σε μονάδες συμπαραγωγής και της αγοραίας τιμής της εν
λόγω ενέργειας:
—

λεπτομερή ανάλυση του κόστους της παραγωγής ενέργειας σε μονάδες συμπαραγωγής:
..................................................................................................
..................................................................................................

—

λεπτομερή ανάλυση της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης μορφής ενέργειας:
..................................................................................................
..................................................................................................

Γ.

Η ενίσχυση είναι φθίνουσα;


Ναι



Όχι

Ποια είναι η έντασή της;
—

φθίνουσα ενίσχυση (αναφέρετε τα ποσοστά μείωσης για κάθε έτος) (72):
................................................................................................. ·

—

μη φθίνουσα ενίσχυση (73): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.7.

Ενίσχυση για ενεργειακά αποδοτική τηλεθέρμανση (74)

3.7.1.

Βασικοί όροι
Επιβεβαιώστε ότι:


η περιβαλλοντική επενδυτική ενίσχυση για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών
εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
και

(70) Σημειώνεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τέτοια κοινοποιηθέντα μέτρα για περίοδο δέκα ετών.
(71) Σημειώνεται ότι η διάρκεια πρέπει να περιορίζεται σεπέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο.
(72) Η ένταση της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100 % των πρόσθετων δαπανών το πρώτο έτος, αλλά πρέπει να
μειώνεται γραμμικά για να φθάσει στο μηδέν μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους.
(73) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των πρόσθετων δαπανών.
(74) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.8.
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η δικαιούχος εγκατάσταση τηλεθέρμανσης ανταποκρίνεται στον ορισμό της ενεργειακά
αποδοτικής τηλεθέρμανσης που περιλαμβάνεται στο σημείο 70 παράγραφος 13 του κοινοτικού
πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων
και



η συνδυασμένη λειτουργία της παραγωγής θερμότητας (και ηλεκτρισμού στην περίπτωση της
συμπαραγωγής) και της διανομής της έχει ως συνέπεια την εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας, ή
ή



η επένδυση αποσκοπεί στη χρήση και διανομή απορριπτόμενης θερμότητας για σκοπούς
τηλεθέρμανσης.

Στην περίπτωση των καθεστώτων ενισχύσεων, περιγράψτε λεπτομερώς με ποιον τρόπο
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον όρο αυτό:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Σε περίπτωση μεμονωμένης ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομέρειες και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3.7.2.

Εντάσεις ενίσχυσης και πριμοδοτήσεις
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (75); . . . . . . . . .

B.

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος σχεδίου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το επίπεδο της πριμοδότησης που εφαρμόζεται (76): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γ.

Χορηγείται η ενίσχυση μέσω γνήσια ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (77);


Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με την ανταγωνιστική διαδικασία και επισυνάψτε
αντίγραφο της προκήρυξης του διαγωνισμού ή σχεδίου αυτής:
........................................................................................................
Δ.

Προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του
κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%):
........................................................................................................

3.7.3.

Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς δ α π ά ν ε ς (78)
A.

Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες οι
οποίες είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης που αποσκοπεί στην επίτευξη
ενεργειακά αποδοτικής τηλεθέρμανσης σε σύγκριση με την επένδυση αναφοράς:


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με την ενεργειακά αποδοτική τηλεθέρμανση
συνιστούν τις επιλέξιμες δαπάνες, εάν το κόστος της επένδυσης για την προστασία του
περιβάλλοντος είναι εύκολο να προσδιοριστεί·
ή

(75) Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης είναι 50 % των επιλέξιμων δαπανών. Εάν η ενίσχυση προορίζεται αποκλειστικά για το
μέρος παραγωγής μιας εγκατάστασης τηλεθέρμανσης, για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης οι
οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για συμπαραγωγή, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 60 %
των επιλέξιμων δαπανών.
(76) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
15 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
(77) Για λεπτομέρειες σχετικά με την απαιτούμενη γνήσια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, βλέπε σημείο 123
του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(78) Για λεπτομερή στοιχεία, βλέπε σημεία 124 και 125 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την
αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την αντίστροφη κατάσταση
μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την επένδυση αναφοράς (79) την·
και



Γ.

Δ.

Ε.

για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λήφθηκαν υπόψη τα λειτουργικά οφέλη
και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης
επένδυσης.

Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες;


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού:



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών
στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης και των
οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·



έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και παραμένουν στην επιχείρηση του
αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη (80).
Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια
αυτής της πενταετούς περιόδου:



τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες·
και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
(79) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(80) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.
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Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.8.

Ενισχύσεις για διαχείριση αποβλήτων (81)

3.8.1.

Γενικοί όροι
Επιβεβαιώστε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:


η ενίσχυση χορηγείται για τη διαχείριση αποβλήτων άλλων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και
ανάκτησης, η οποία είναι σύμφωνη με την ιεραρχική κατάταξη των αρχών για τη διαχείριση
των αποβλήτων (82)·



η επένδυση αποσκοπεί στη μείωση της ρύπανσης που προκαλούν άλλες επιχειρήσεις (“οι
ρυπαίνοντες”) και δεν καλύπτει τη ρύπανση που προκαλεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης·



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



η επένδυση υπερβαίνει τις “τεχνολογίες αιχμής” (83) ή χρησιμοποιεί τις συμβατικές τεχνολογίες
κατά τρόπο καινοτόμο·



χωρίς την ενίσχυση τα επεξεργασμένα υλικά θα απορρίπτονταν ή θα υποβάλλονταν σε
λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον επεξεργασία·



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

Επιπλέον, παραθέστε λεπτομέρειες και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους
προαναφερόμενους όρους:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3.8.2.

Ένταση της ενίσχυσης
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (84); . . . . . . . . .

B.

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος μέτρου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το επίπεδο της πριμοδότησης που εφαρμόζεται (85): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γ.

Προσδιορίστε τη συνολική ένταση ενίσχυσης των σχεδίων που στηρίζονται στο πλαίσιο του
κοινοποιηθέντος καθεστώτος (λαμβάνοντας υπόψη τις πριμοδοτήσεις) (%):
........................................................................................................
........................................................................................................

(81) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.9.
(82) Βλέπε την κατάταξη που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής
της Κοινότητας στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων [COM(96) 399 τελικό της 30ής Ιουλίου 1996]. Για λεπτομέρειες,
βλέπε υποσημείωση 45 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(83) Για τον ορισμό, βλέπε υποσημείωση 46 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(84) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.
(85) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
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3.8.3.

Ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς δ α π ά ν ε ς (86)
A.

Επιβεβαιώστε ότι οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες
που είναι αναγκαίες για την πραγματοποίηση επένδυσης για τη διαχείριση αποβλήτων, το
βάρος των οποίων φέρει ο δικαιούχος, σε σχέση με συμβατικό τρόπο παραγωγής που δεν
περιλαμβάνει διαχείριση αποβλήτων του ίδιου δυναμικού:


B.

Ναι

Επιβεβαιώστε επίσης ότι:


οι ακριβείς δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων συνιστούν τις επιλέξιμες
δαπάνες, εάν το κόστος της επένδυσης για τη διαχείριση αποβλήτων είναι εύκολο να
προσδιοριστεί·
ή



οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες υπολογίζονται συγκρίνοντας την επένδυση με την
αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την αντίστροφη κατάσταση
μη χορήγησης της ενίσχυσης, δηλαδή την επένδυση αναφοράς (87)·
και

Γ.

Δ.

Ε.



το κόστος μιας τέτοιας επένδυσης αναφοράς αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες·



για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά
οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα της
διαχείρισης αποβλήτων και προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης
επένδυσης:

Ποια μορφή έχουν οι επιλέξιμες δαπάνες;


επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού:



επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

Σε περίπτωση επενδύσεων σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, διευκρινίστε το είδος (τα είδη) των
σχετικών επενδύσεων:


επενδύσεις σε γήπεδα, εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών
στόχων·



επενδύσεις σε κτήρια με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης και των
οχλήσεων·



επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό με σκοπό τον περιορισμό ή την εξάλειψη της
ρύπανσης και των οχλήσεων·



επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του
περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση επενδύσεων σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (μεταφορά τεχνολογίας μέσω της
απόκτησης αδειών εκμετάλλευσης ή κατοχυρωμένης και μη κατοχυρωμένης με δίπλωμα
τεχνογνωσίας), επιβεβαιώστε ότι τα εν λόγω άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρούν τους
ακόλουθους όρους:


θεωρούνται αποσβέσιμα στοιχεία ενεργητικού·



έχουν αγορασθεί με τους όρους της αγοράς από επιχειρήσεις στις οποίες ο αποκτών δεν
έχει καμία εξουσία άμεσου ή έμμεσου ελέγχου·



περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχείρησης και παραμένουν στην επιχείρηση του
αποδέκτη της ενίσχυσης όπου και χρησιμοποιούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη (88).

Επιπλέον, επιβεβαιώστε ότι εάν πωληθεί το άυλο στοιχείο ενεργητικού κατά τη διάρκεια αυτής
της πενταετούς περιόδου:


τα έσοδα από την πώληση θα αφαιρεθούν από τις επιλέξιμες δαπάνες·
και



το ποσό της ενίσχυσης θα επιστραφεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση.

(86) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία 130 και 131 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(87) Η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει
χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς
την ενίσχυση. Βλέπε σημείο 81 στοιχείο β) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(88) Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει εάν το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι τεχνικά παρωχημένο.
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ΣΤ. Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
3.9.

Ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων (89)

3.9.1.

Γενικοί όροι
Επιβεβαιώστε ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:


οι επενδυτικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για την επανόρθωση των περιβαλλοντικών ζημιών
μέσω της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων (90) συμβάλλουν στην αύξηση της
περιβαλλοντικής προστασίας.
Περιγράψτε λεπτομερώς τη σχετική βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας,
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον υπάρχουν ή είναι διαθέσιμες, πληροφοριών σχετικά με το
μολυσμένο χώρο, το είδος της ρύπανσης, τη φύση της δραστηριότητας που προξένησε τη
ρύπανση και την προτεινόμενη διαδικασία αποκατάστασης:
........................................................................................................
........................................................................................................



η ταυτότητα του ατόμου που ευθύνεται για τη ρύπανση δεν μπορεί να διαπιστωθεί ή το άτομο
αυτό δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αναλάβει το κόστος (91).
Παραθέστε λεπτομέρειες και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους
προαναφερόμενους όρους:
........................................................................................................
........................................................................................................

3.9.2.

Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (92); . . . . . . . . . .

B.

Επιβεβαιώστε ότι το συνολικό ύψος της ενίσχυσης δεν θα υπερβεί με κανένα τρόπο το
πραγματικό κόστος των εργασιών αποκατάστασης:


Γ.

Ναι

Προσδιορίστε το κόστος των εργασιών αποκατάστασης (93):
........................................................................................................
........................................................................................................

(89) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.10.
(90) Ο σχετικές περιβαλλοντικές ζημίες καλύπτουν περιπτώσεις υποβάθμισης της ποιότητας του εδάφους, των υδάτων
επιφανείας ή των υπογείων υδάτων.
(91) Στο πλαίσιο αυτό, ως “ρυπαίνων” νοείται το πρόσωπο που φέρει την αστική ευθύνη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο σε κάθε
κράτος μέλος, με την επιφύλαξη της έκδοσης κοινοτικών κανόνων για το θέμα αυτό.
(92) Η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών.
(93) Το σύνολο των δαπανών μιας επιχείρησης για την αποκατάσταση του χώρου της, ανεξάρτητα από το εάν αυτές μπορούν
να εμφανιστούν στον ισολογισμό ως πάγια στοιχεία του ενεργητικού της, θεωρείται επιλέξιμη επένδυση στην περίπτωση
αποκατάστασης μολυσμένων βιομηχανικών χώρων.
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Δ.

Επιβεβαιώστε ότι η αύξηση της αξίας του γηπέδου αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες:


Ναι

Εξηγήστε λεπτομερώς πώς εξασφαλίζεται αυτό:
........................................................................................................
........................................................................................................
E.

Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερώς τη μέθοδο υπολογισμού, με αναφορά
στην αντίστροφη κατάσταση, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει
του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης, παραθέστε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση,
και προσκομίστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3.10.

Ενισχύσεις για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (94)

3.10.1. Γ ε ν ι κ ο ί ό ρ ο ι
A.

Επιβεβαιώστε ότι:


η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης υπαγορεύεται από λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος, και προς το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί διοικητική ή δικαστική απόφαση
αρμόδιας δημόσιας αρχής με την οποία δίνεται η εντολή για τη μετεγκατάσταση ή έχει
συμφωνηθεί μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας δημόσιας αρχής.



η επιχείρηση τηρεί τα πλέον αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν στη νέα
περιοχή εγκατάστασης.

Παραθέστε λεπτομέρειες και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους
προαναφερόμενους όρους:
........................................................................................................
........................................................................................................
B.

Επιβεβαιώστε ότι ο δικαιούχος:


είναι επιχείρηση εγκατεστημένη σε αστικό περιβάλλον ή σε ειδική ζώνη διατήρησης που
έχει οριστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (95), η
οποία ασκεί νομίμως δραστηριότητα που προκαλεί σημαντική ρύπανση και πρέπει, λόγω
της συγκεκριμένης θέσης, να εγκαταλείψει τον τόπο εγκατάστασής της για να μεταφερθεί
σε καταλληλότερη ζώνη·
ή



είναι επιχείρηση ή εγκατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso
II (96).

(94) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.11.
(95) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(96) Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13).
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Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
3.10.2. Έ ν τ α σ η τ η ς ε ν ί σ χ υ σ η ς κ α ι ε π ι λ έ ξ ι μ ε ς δ α π ά ν ε ς
A.

Ποια είναι η βασική ένταση ενίσχυσης που εφαρμόζεται στο κοινοποιηθέν μέτρο (97): . . . . . . . . . .

B.

Προβλέπεται πριμοδότηση για ΜΜΕ στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος σχεδίου;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, προσδιορίστε το επίπεδο της πριμοδότησης που εφαρμόζεται (98): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γ.

Παραθέστε λεπτομέρειες και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (εάν υπάρχουν) σχετικά με τα
ακόλουθα στοιχεία που συνδέονται με την ενίσχυση μετεγκατάστασης:
α)

οφέλη:
—

το προϊόν της μεταπώλησης ή της ενοικίασης των εγκαταστάσεων και γηπέδων που
εγκαταλείπονται:
............................................................................................
............................................................................................

—

την αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης:
............................................................................................
............................................................................................

—

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

—

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

—

άλλα ενδεχόμενα οφέλη:
............................................................................................
............................................................................................

β)

δαπάνες:
—

τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά γηπέδου, την κατασκευή ή την αγορά των
νέων εγκαταστάσεων, δυναμικού ίσου με αυτό των εγκαταστάσεων που
εγκαταλείπονται:
............................................................................................
............................................................................................

—

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

(97) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανέρχεται σε 50 % των επιλέξιμων δαπανών.
(98) Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά
20 εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις.
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—

άλλες ενδεχόμενες δαπάνες:
............................................................................................
............................................................................................

Δ.

Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, αναφέρετε τη μέθοδο υπολογισμού (π.χ. βάσει θεωρητικού
παραδείγματος) για τις επιλέξιμες δαπάνες/το ποσό της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων σχετικά με το όφελος/τις δαπάνες που αναφέρονται στο σημείο Γ., η οποία θα
εφαρμοστεί σε όλες τις μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
Για τα μεμονωμένα μέτρα ενισχύσεων, αναφέρετε λεπτομερή υπολογισμό των επιλέξιμων
δαπανών/του ποσού της ενίσχυσης του κοινοποιηθέντος επενδυτικού σχεδίου,
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σχετικά με το όφελος/τις δαπάνες που αναφέρονται
στο σημείο Γ., και παραθέστε τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3.11.

Ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο συστημάτων εμπορεύσιμων αδειών (99)
A.

Περιγράψτε λεπτομερώς το σύστημα εμπορεύσιμων αδειών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, των στόχων, της μεθοδολογίας χορήγησης, των εμπλεκομένων αρχών/φορέων, του
ρόλου του Δημοσίου, των δικαιούχων και των διαδικαστικών πτυχών:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Εξηγήστε πώς:


το σύστημα εμπορεύσιμων αδειών διαρθρώνεται με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνονται
περιβαλλοντικοί στόχοι οι οποίοι υπερβαίνουν αυτούς των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται
βάσει των κοινοτικών προτύπων που είναι υποχρεωτικά για τις εν λόγω επιχειρήσεις.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................



η κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή, βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων και πηγών δεδομένων του υψηλότερου δυνατού επιπέδου·
..................................................................................................
..................................................................................................



ο συνολικός αριθμός εμπορεύσιμων αδειών ή δικαιωμάτων εκπομπών που χορηγούνται
σε κάθε επιχείρηση σε τιμή κάτω της αγοραίας αξίας τους δεν υπερβαίνει τις ανάγκες που
εκτιμάται ότι θα είχε η επιχείρηση εάν δεν υπήρχε το σύστημα εμπορεύσιμων αδειών·
..................................................................................................
..................................................................................................

(99) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.1.12.
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Η μέθοδος κατανομής δεν ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή τομείς·

Σε περίπτωση που η μέθοδος κατανομής ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή τομείς, εξηγήστε πώς
αυτό δικαιολογείται από την ίδια την περιβαλλοντική λογική του συστήματος ή είναι αναγκαίο
προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια με άλλες περιβαλλοντικές πολιτικές·
........................................................................................................
........................................................................................................
Επιπλέον, εξηγήστε πώς:


στις επιχειρήσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά δεν χορηγούνται καταρχήν
άδειες ή δικαιώματα εκπομπών υπό όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που ισχύουν για τις
επιχειρήσεις οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές·
..................................................................................................
..................................................................................................



η χορήγηση σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις υψηλότερων δικαιωμάτων εκπομπών έναντι
των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων δεν έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αθέμιτων
φραγμών για την είσοδο στην αγορά.
..................................................................................................
..................................................................................................

Παραθέστε λεπτομέρειες και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τους
προαναφερόμενους όρους:
........................................................................................................
........................................................................................................
Γ.

Επιβεβαιώστε επίσης ότι τα ακόλουθα κριτήρια (100) τηρούνται στο σύστημα εμπορεύσιμων
αδειών:


η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων
και η ενίσχυση χορηγείται καταρχήν με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανταγωνιστές του
ίδιου τομέα/της σχετικής αγοράς εφόσον βρίσκονται στην ίδια πραγματική κατάσταση·
και



η πλήρης δημοπράτηση έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστική αύξηση του κόστους παραγωγής
για κάθε τομέα ή κατηγορία μεμονωμένων δικαιούχων·
και



η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν μπορεί να μετακυλήσει στους καταναλωτές χωρίς η
μετακύλιση αυτή να προκαλέσει σημαντική μείωση των πωλήσεων (101)·
και



η τεχνική με τη βέλτιστη απόδοση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο χρησιμοποιήθηκε
ως κριτήριο για το ύψος των χορηγούμενων δικαιωμάτων εκπομπών.

Παραθέστε λεπτομέρειες που δείχνουν πώς εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια:
........................................................................................................
........................................................................................................
(100) Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν εφαρμόζονται για την περίοδο εμπορίας που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012 στα
συστήματα εμπορεύσιμων αδειών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ l 275 της 25.10.2003,
σ. 32-46).
(101) Η σχετική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιείται λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως η ελαστικότητα της τιμής του
προϊόντος στον οικείο τομέα. Οι εκτιμήσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται στη σχετική γεωγραφική αγορά.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της απώλειας πωλήσεων, καθώς και ο αντίκτυπος της απώλειας αυτής στην
κερδοφορία της επιχείρησης.
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4.

Δημιουργία κινήτρων και αναγκαιότητα της ενίσχυσης (102)

4.1.

Γενικοί όροι
A.

Η εφαρμογή του υποστηριζόμενου(-ων) σχεδίου(-ίων) άρχισε πριν από την υποβολή της
αίτησης ενίσχυσης από τον δικαιούχο/τους δικαιούχους στις εθνικές αρχές;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν αποτελεί κίνητρο για τον δικαιούχο (103).
B.

Εάν όχι, προσδιορίστε τις σχετικές ημερομηνίες στις οποίες:
—

άρχισε η εφαρμογή του περιβαλλοντικού σχεδίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

υποβλήθηκε η αίτηση ενίσχυσης από τον δικαιούχο στις εθνικές αρχές: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Παραθέστε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα.

4.2.

Αξιολόγηση της δημιουργίας κινήτρων
Εάν η ενίσχυση χορηγείται σε:
—

επιχειρήσεις που δεν αποτελούν ΜΜΕ

—

ΜΜΕ, αλλά η ενίσχυση πρέπει να αξιολογηθεί με τη διαδικασία της λεπτομερούς αξιολόγησης,

η Επιτροπή θα απαιτήσει την απόδειξη της δημιουργίας κινήτρων μέσω αξιολόγησης. Προχωρήστε
στις επόμενες ερωτήσεις. Διαφορετικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κριτήριο της δημιουργίας κινήτρων
για το συγκεκριμένο μέτρο πληρείται αυτομάτως.

4.2.1.

Γενικοί όροι
Εάν χρειάζεται να αποδειχθεί η δημιουργία κινήτρων για περισσότερους του ενός δικαιούχους οι
οποίοι συμμετέχουν στο κοινοποιηθέν σχέδιο, παραθέστε τις κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από
αυτούς.
Για να αποδειχτεί η δημιουργία κινήτρου, η Επιτροπή απαιτεί αξιολόγηση από το κράτος μέλος ώστε
να αποδεικνύεται ότι χωρίς την ενίσχυση, δηλαδή στην αντίστροφη κατάσταση, δεν θα είχε επιλεγεί η
φιλικότερη προς το περιβάλλον εναλλακτική δυνατότητα. Συμπληρώστε τις κατωτέρω πληροφορίες:

4.2.2.

Κριτήρια
A.

Εξηγήστε με ποιον τρόπο μπορεί να θεωρηθεί πιθανή η αντίστροφη κατάσταση:
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Υπολογίστηκαν οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στα σημεία 81,
82 και 83 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων;


Ναι



Όχι

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη μέθοδο που εφαρμόσθηκε:
........................................................................................................
........................................................................................................
(102) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 3.2.
(103) Βλέπε σημείο 143 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Γ.

Θα ήταν αρκετά αποδοτική η επένδυση χωρίς την ενίσχυση;


Ναι



Όχι

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τη σχετική αποδοτικότητα (104):
........................................................................................................
........................................................................................................

5.

Συμβιβάσιμο των ενισχύσεων βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης
ΕΚ
Οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (105)
δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ.

5.1.

Γενικοί όροι (σωρευτικά)
A.

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τους όρους εφαρμογής του
κοινοποιηθέντος σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων, των στόχων, των
αποτελεσμάτων και των μέσων για την επίτευξη των στόχων του (106):
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Επιβεβαιώστε ότι:


πρόκειται για σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (107): είναι κατά τρόπο
συγκεκριμένο, υποδειγματικό και αναγνωρίσιμο προς το συμφέρον της Κοινότητας στον
τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας (108)·
και



τα οφέλη από τους στόχους του σχεδίου δεν περιορίζονται στο κράτος ή στα κράτη μέλη
που το εφαρμόζουν, αλλά εκτείνονται στο σύνολο της Κοινότητας (109)
και



το σχέδιο συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των κοινοτικών στόχων.

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
Γ.

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν σαφές ότι η ενίσχυση είναι
αναγκαία για την επίτευξη του καθορισθέντος στόχου κοινού ενδιαφέροντος και αποτελεί
κίνητρο για την εκτέλεση του σχεδίου:
........................................................................................................
........................................................................................................

Δ.

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν σαφές ότι το σχέδιο
εμπεριέχει υψηλό βαθμό κινδύνου:
........................................................................................................
........................................................................................................

E.

Παραθέστε λεπτομέρειες και αποδεικτικά στοιχεία που καθιστούν σαφές ότι το σχέδιο έχει
ιδιαίτερη σημασία ως προς τον χαρακτήρα και το μέγεθός του (110):
........................................................................................................
........................................................................................................

(104) Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα οφέλη που σχετίζονται με την επένδυση χωρίς την ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης
της αξίας των εμπορεύσιμων αδειών που θα μπορούσαν να είχαν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση ως συνέπεια της
φιλικής προς το περιβάλλον επένδυσης.
(105) Η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεωρήσει ότι μία ομάδα σχεδίων αποτελεί ένα σχέδιο.
(106) Σημειώνεται ότι τα σχέδια πρέπει να είναι συγκεκριμένα και απολύτως σαφή όσον αφορά αυτά τα στοιχεία.
(107) Σημειώνεται ότι το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον πρέπει να αποδεικνύεται πρακτικά: για παράδειγμα, πρέπει να
αποδεικνύεται ότι το σχέδιο επιτρέπει σημαντική πρόοδο για την υλοποίηση συγκεκριμένων κοινοτικών στόχων.
(108) Π.χ. εάν είναι ιδιαίτερης σημασίας για την περιβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(109) Το γεγονός ότι το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη μέλη δεν αρκεί.
(110) Σημειώνεται ότι το σχέδιο πρέπει να είναι σημαντικού μεγέθους και να έχει ουσιώδεις συνέπειες στο περιβάλλον.
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ΣΤ. Προσδιορίστε την ίδια συμβολή (111) του δικαιούχου στο σχέδιο:
........................................................................................................
........................................................................................................
Ζ.

Απαριθμήστε τα κράτη μέλη από τα οποία προέρχονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο
κοινοποιηθέν σχέδιο (112).
........................................................................................................
........................................................................................................

5.2.

Περιγραφή του σχεδίου
Περιγράψτε λεπτομερώς το σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της δομής/της
οργάνωσης, των δικαιούχων, του προϋπολογισμού, του ποσού της ενίσχυσης, της έντασης της
ενίσχυσης (113), των σχετικών επενδύσεων και των επιλέξιμων δαπανών. Για οδηγίες, βλέπε τμήμα 3
του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών.
..............................................................................................................
..............................................................................................................

6.

Ενισχύσεις υπό τη μορφή εκπτώσεων ή απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους

6.1.

Γενικοί όροι
A.

Εξηγήστε πώς οι φορολογικές εκπτώσεις ή απαλλαγές συμβάλλουν έμμεσα στην αύξηση του
επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους οι
φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές δεν υπονομεύουν τον γενικότερο επιδιωκόμενο στόχο.
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Για τις εκπτώσεις ή τις απαλλαγές από εναρμονισμένους φόρους σε κοινοτικό επίπεδο,
επιβεβαιώστε ότι:


η ενίσχυση χορηγείται για δεκαετή περίοδο κατ’ ανώτατο όριο·
και



οι δικαιούχοι καταβάλλουν τουλάχιστον τον ελάχιστο κοινοτικό φόρο που προβλέπει η
εκάστοτε σχετική οδηγία (114).
Παραθέστε αποδεικτικά στοιχεία για κάθε κατηγορία δικαιούχων σχετικά με το ελάχιστο
κοινοτικό φορολογικό επίπεδο που εφαρμόζεται σε αυτούς (συντελεστής που πραγματικά
εφαρμόσθηκε, κατά προτίμηση σε ευρώ και στις ίδιες μονάδες με αυτές που προβλέπει η
κοινοτική νομοθεσία):
..................................................................................................
..................................................................................................



είναι συμβατές με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και πληρούν όλους τους όρους και
τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτή:

Κάνετε παραπομπή στη σχετική(-ές) διάταξη(-εις) και παραθέστε τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία:
........................................................................................................
........................................................................................................
Γ.

Για τις εκπτώσεις ή τις απαλλαγές από φόρους οι οποίοι δεν έχουν εναρμονιστεί ή από φόρους
οι οποίοι έχουν εναρμονιστεί αλλά οι δικαιούχοι καταβάλλουν λιγότερο φόρο από το ελάχιστο
κοινοτικό φορολογικό επίπεδο, επιβεβαιώστε ότι η ενίσχυση χορηγείται για ανώτατη περίοδο
δέκα ετών:


Ναι



Όχι

(111) Η Επιτροπή θα κρίνει ευνοϊκότερα τα κοινοποιούμενα σχέδια εάν προβλέπουν σημαντική συμμετοχή του δικαιούχου.
(112) Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα κρίνει ευνοϊκότερα τα κοινοποιούμενα σχέδια στα οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις από
σημαντικό αριθμό κρατών μελών.
(113) Σημειώνεται ότι η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ποσοστά ενισχύσεων υψηλότερα από αυτά που κανονικά προβλέπονται
στο κοινοτικό πλαίσιο.
(114) Ως “κοινοτικό ελάχιστο φορολογικό επίπεδο” νοείται το ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης που προβλέπεται στην κοινοτική
νομοθεσία. Για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, ως κοινοτικό ελάχιστο φορολογικό επίπεδο νοείται το
ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αριθ. 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της
27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων
και της ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51).
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Επιπλέον, παραθέστε:
—

λεπτομερή περιγραφή του τομέα(-έων) που τυγχάνει(-ουν) απαλλαγής:
..................................................................................................
..................................................................................................

—

πληροφορίες για κάθε τομέα σχετικά με τις τεχνικές με τη βέλτιστη απόδοση στον ΕΟΧ
όσον αφορά τη μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας στην οποία αποσκοπεί ο
συγκεκριμένος φόρος:
..................................................................................................
..................................................................................................

—

κατάλογο των 20 μεγαλύτερων δικαιούχων που καλύπτονται από τις εκπτώσεις/
απαλλαγές, καθώς και λεπτομερή περιγραφή της κατάστασής τους, ιδίως όσον αφορά
τον κύκλο εργασιών τους, το μερίδιό τους στην αγορά και το μέγεθος της φορολογικής
τους βάσης:
..................................................................................................
..................................................................................................

6.2.

Αναγκαιότητα της ενίσχυσης
Επιβεβαιώστε ότι:


οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων, η δε ενίσχυση
χορηγείται καταρχήν κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ανταγωνιστές του ίδιου τομέα/της
σχετικής αγοράς εφόσον βρίσκονται στην ίδια πραγματική κατάσταση
και



ο περιβαλλοντικός φόρος χωρίς έκπτωση θα προκαλούσε σημαντική αύξηση του κόστους
παραγωγής για κάθε τομέα ή κατηγορία μεμονωμένων δικαιούχων (115)
και



η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής σε περίπτωση μη χορήγησης της ενίσχυσης θα
μετακυλιόταν στους πελάτες και θα προκαλούσε σημαντική μείωση των πωλήσεων (116).

Παραθέστε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους προαναφερόμενους όρους:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
6.3.

Αναλογικότητα της ενίσχυσης
Προσδιορίστε ποιος από τους ακόλουθους όρους πληρείται:
A.

Προβλέπονται στο καθεστώς κριτήρια που εξασφαλίζουν ότι κάθε μεμονωμένος δικαιούχος
καταβάλλει μέρος του εθνικού φόρου ύψους γενικώς ισοδύναμου με τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις κάθε μεμονωμένου δικαιούχου σε σχέση με την απόδοση της βέλτιστης τεχνικής που
εφαρμόζεται στον ΕΟΧ;


Ναι



Όχι

Παραθέστε λεπτομέρειες και στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τον όρο αυτόν:
........................................................................................................
........................................................................................................
B.

Καταβάλλουν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης το 20 % τουλάχιστον του εθνικού φόρου;


Ναι



Όχι

(115) Όσον αφορά την αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας, οι “ενεργειοβόρες επιχειρήσεις”, όπως
ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, θεωρείται ότι πληρούν αυτό το κριτήριο εάν
παραμένει σε ισχύ η εν λόγω διάταξη.
(116) Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν εκτιμήσεις σχετικά με παράγοντες όπως π.χ. η ελαστικότητα
της τιμής του προϊόντος στον οικείο τομέα στη σχετική γεωγραφική αγορά, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την απώλεια
πωλήσεων και/ή τη μείωση των κερδών των επιχειρήσεων των σχετικών τομέων/κατηγοριών.
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Εάν όχι, εξηγήστε πώς μπορεί να δικαιολογηθεί χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής λόγω
περιορισμένης στρέβλωσης του ανταγωνισμού:
........................................................................................................
........................................................................................................
Γ.

Χορηγούνται οι εκπτώσεις ή οι απαλλαγές υπό την προϋπόθεση της σύναψης συμφωνιών
μεταξύ του κράτους μέλους και των δικαιούχων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων;


Ναι



Όχι

Εάν ναι, παραθέστε λεπτομέρειες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις ή οι
ενώσεις επιχειρήσεων αναλαμβάνουν τη δέσμευση να επιτύχουν στόχους για την προστασία
του περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν τα ίδια αποτελέσματα με i) τη φορολογία που συνδέεται με
την περιβαλλοντική απόδοση (117), ή ii) με το 20 % της εθνικής φορολογίας (118) ή iii) με την
εφαρμογή του ελάχιστου κοινοτικού φορολογικού επιπέδου:
........................................................................................................
........................................................................................................
Επιβεβαιώστε ότι:


το περιεχόμενο των συμφωνιών έχει καθορισθεί από το κράτος μέλος μέσω
διαπραγματεύσεων και σε αυτό προσδιορίζονται οι στόχοι και προβλέπεται
χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη των στόχων αυτών·



τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ανεξάρτητη και έγκαιρη παρακολούθηση των δεσμεύσεων
που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών·



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

Προσδιορίστε τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα ανά τομέα και περιγράψτε τους
μηχανισμούς παρακολούθησης και αναθεώρησης (για παράδειγμα, από ποιόν και πόσο
συχνά) καθώς και τον μηχανισμό επιβολής κυρώσεων:
........................................................................................................
........................................................................................................

7.

Κριτήρια που επιβάλλουν λεπτομερή αξιολόγηση (119)
A.

Διευκρινίστε εάν το κοινοποιηθέν μέτρο εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες
ενισχύσεων:



για μέτρα που καλύπτονται από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορίες (ΚΑΚ): μέτρο που
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή βάσει υποχρέωσης κοινοποίησης μεμονωμένης ενίσχυσης
όπως προβλέπεται από τον ΚΑΚ·



επενδυτική ενίσχυση, εάν το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα 7,5 εκατ. ευρώ για μια
επιχείρηση (ακόμα και εάν αποτελεί μέρος εγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης)·



ενίσχυση στη λειτουργία για εξοικονόμηση ενέργειας, εάν το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα
5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση επί πέντε έτη·



ενίσχυση στη λειτουργία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και
για τη συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εάν η ενίσχυση χορηγείται
σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε χώρους στους
οποίους, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές υπερβαίνει τα 125 MW·



ενίσχυση στη λειτουργία για την παραγωγή βιοκαυσίμων, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε
εγκατάσταση παραγωγής βιοκαυσίμων σε χώρους στους οποίους, ως αποτέλεσμα της
ενίσχυσης, η παραγωγή ανέρχεται σε 150 000 τόνους ετησίως·

(117) Δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν εάν το καθεστώς προέβλεπε κριτήρια που εξασφαλίζουν ότι κάθε
μεμονωμένος δικαιούχος καταβάλλει μέρος του εθνικού φόρου ύψους γενικώς ισοδύναμου με τις περιβαλλοντικές
επιδόσεις κάθε μεμονωμένου δικαιούχου σε σχέση με την απόδοση της βέλτιστης τεχνικής που εφαρμόζεται στον ΕΟΧ,
βλέπε σημείο 159(α) του κοινοτικού πλαισίου.
(118) Εκτός εάν δικαιολογείται χαμηλότερος συντελεστής λόγω περιορισμένης στρέβλωσης του ανταγωνισμού, βλέπε σημείο 159(β) του κοινοτικού πλαισίου.
(119) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 5.1.
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ενίσχυση στη λειτουργία για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, εάν η ενίσχυση
χορηγείται σε εγκατάσταση συμπαραγωγής στην οποία, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, το
δυναμικό συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τα 200 MW (120)·



ενίσχυση στη λειτουργία που χορηγείται σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ανανεώσιμης
ενέργειας βάσει υπολογισμού των αποφευχθεισών εξωτερικών δαπανών (121).

Στην περίπτωση αυτή υποβάλατε συγκριτική ανάλυση του κόστους, δεόντως αιτιολογημένη και
ποσοτικοποιημένη, με εκτίμηση των εξωτερικών δαπανών των ανταγωνιστών παραγωγών
ενέργειας, ώστε να αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση πράγματι αντισταθμίζει τις αποφευχθείσες
εξωτερικές δαπάνες (122).
Εάν η απάντηση σε μία από αυτές τις ερωτήσεις είναι καταφατική, η κοινοποιηθείσα ενίσχυση
υποβάλλεται σε λεπτομερή αξιολόγηση και πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες που
θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή αξιολόγηση (Τμήμα 8 του
παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών).
8.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για λεπτομερή αξιολόγηση (123)
Εάν στο κοινοποιηθέν καθεστώς συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι οι οποίοι υπόκεινται
σε λεπτομερή αξιολόγηση, παραθέστε κατωτέρω πληροφορίες για καθένα από αυτού, με την
επιφύλαξη της πλήρους περιγραφής του κοινοποιηθέντος καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων όλων
των συμμετεχόντων, στα προηγούμενα τμήματα του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου
πληροφοριών.

8.1.

Γενικές παρατηρήσεις
Σκοπός της λεπτομερούς αξιολόγησης είναι να διασφαλίζεται ότι μεγάλα ποσά ενισχύσεων για την
προστασία του περιβάλλοντος δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε βαθμό που αντίκειται στο κοινό
συμφέρον, αλλά αντίθετα συμβάλλουν θετικά στο συμφέρον αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα οφέλη της
κρατικής ενίσχυσης όσον αφορά τα πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη υπεραντισταθμίζουν τις
αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο (124).
Η λεπτομερής αξιολόγηση πραγματοποιείται βάσει των θετικών και των αρνητικών στοιχείων που
προσδιορίζονται στα τμήματα 5.2.1 και 5.2.2 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων,
εφαρμόζονται δε επιπλέον των κριτηρίων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 του κοινοτικού πλαισίου
περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
Οι διατάξεις που ακολουθούν περιλαμβάνουν οδηγίες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που η
Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει για να πραγματοποιήσει μία λεπτομερή αξιολόγηση. Οι οδηγίες
αυτές παρατίθενται προκείμενου οι αποφάσεις της Επιτροπής να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, να
είναι προβλέψιμες και να κατοχυρώνουν την ασφάλεια δικαίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν
όλα τα στοιχεία που θεωρούν χρήσιμα για την αξιολόγηση της υπόθεσης.
Τα κράτη μέλη καλούνται ιδίως να βασίζονται στις πηγές πληροφοριών που παρατίθενται κατωτέρω.
Αναφέρετε εάν αυτά τα δικαιολογητικά έγγραφα επισυνάπτονται στην κοινοποίηση:

8.2.



αξιολογήσεις προηγουμένων καθεστώτων ή μέτρων κρατικών ενισχύσεων·



αναλύσεις επιπτώσεων που πραγματοποίησε η χορηγούσα αρχή·



άλλες μελέτες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ύπαρξη ανεπάρκειας της αγοράς (125)
A.

Προσδιορίστε τη συμβολή που αναμένεται να έχει το μέτρο στην προστασία του περιβάλλοντος
(σε ποσοτικοποιημένους όρους) και επισυνάψτε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:
........................................................................................................
........................................................................................................

(120) Η ενίσχυση για την παραγωγή θερμότητας από συμπαραγωγή αξιολογείται στο πλαίσιο της κοινοποίησης βάσει του
δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής.
(121) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημείο 161 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(122) Σημειώνεται ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποφευχθεισών εξωτερικών δαπανών πρέπει
να είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και να έχει επικυρωθεί από την Επιτροπή. Εξάλλου, το ποσό της ενίσχυσης που
χορηγείται στους παραγωγούς άνω του ποσού της ενίσχυσης που προκύπτει από την εναλλακτική δυνατότητα 1 (βλέπε
σημείο 109 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων) για τις ενισχύσεις λειτουργίας υπέρ των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επανεπενδύεται από τις επιχειρήσεις στον κλάδο των ανανεώσιμων
ενεργειών σύμφωνα με το τμήμα 3.1.6.1.
(123) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 5.2.
(124) Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λεπτομερή αξιολόγηση και με τη στάθμιση των θετικών και των αρνητικών στοιχείων,
βλέπε τμήμα 1.3, 5.2.1 (σημεία 166 έως 174) και 5.2.2 (σημεία 175 έως 188) του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών
ενισχύσεων.
(125) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 5.2.1.1.

22.11.2008

22.11.2008

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
B.

Προσδιορίστε το επιδιωκόμενο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, συγκρινόμενο προς τα
ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα ή/και τα πρότυπα που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη, και
επισυνάψτε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα:
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Σε περίπτωση ενισχύσεων για την προσαρμογή σε εθνικά πρότυπα τα οποία υπερβαίνουν τα
κοινοτικά πρότυπα, υποβάλατε τις ακόλουθες πληροφορίες και (εάν χρειάζεται) δικαιολογητικά
έγγραφα:


φύση, τύπος και τόπος εγκατάστασης των κύριων ανταγωνιστών του δικαιούχου της
ενίσχυσης:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................



κόστος εφαρμογής των εθνικών προτύπων (ή των συστημάτων εμπορεύσιμων αδειών)
για τον δικαιούχο της ενίσχυσης σε περίπτωση μη χορήγησης της ενίσχυσης:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................



σχετικό κόστος αυτών των προτύπων για τους κύριους ανταγωνιστές του δικαιούχου της
ενίσχυσης:
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

8.3.

Καταλληλότητα του μέσου (126)
Αναφέρατε τη βάση στην οποία το κράτος μέλος στήριξε την απόφασή του να χρησιμοποιήσει ένα
επιλεκτικό μέσο όπως η κρατική ενίσχυση για την αύξηση της περιβαλλοντικής προστασίας και
επισυνάψτε δικαιολογητικά έγγραφα:

8.4.



αξιολόγηση επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου·



συγκριτική ανάλυση άλλων εναλλακτικών πολιτικών που εξέτασε το κράτος μέλος·



στοιχεία που αποδεικνύουν ότι γίνεται σεβαστή η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”·



άλλα στοιχεία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Δημιουργία κινήτρων και ανάλυση της ενίσχυσης (127)
Επιπλέον του υπολογισμού των πρόσθετων δαπανών που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 του
κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων, προσδιορίστε τα στοιχεία που ακολουθούν.
A.

Παραθέστε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένη(-ες) δράση(-εις) (128) που δεν θα είχε
πραγματοποιήσει η επιχείρηση χωρίς την ενίσχυση (“αντίστροφη κατάσταση”) και επισυνάψτε
δικαιολογητικά έγγραφα:
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Για να αποδειχθεί ο αναμενόμενος περιβαλλοντικός αντίκτυπος λόγω της αλλαγής
συμπεριφοράς, είναι αναγκαία η παρουσία ενός τουλάχιστον από τα ακόλουθα στοιχεία.
Διευκρινίστε ποια στοιχεία είναι σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο και επισυνάψτε
δικαιολογητικά έγγραφα.


αύξηση του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας:



επιτάχυνση της εφαρμογής των μελλοντικών προτύπων:

(126) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 5.2.1.2.
(127) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 5.2.1.3.
(128) Για παράδειγμα, μια νέα επένδυση, μια περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής ή/και ένα νέο,
περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.
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Δ.

Τα ακόλουθα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της δημιουργίας
κινήτρων. Διευκρινίστε ποια στοιχεία είναι σχετικά με το κοινοποιηθέν μέτρο και επισυνάψτε
δικαιολογητικά έγγραφα (129):


πλεονεκτήματα σχετικά με την παραγωγή·



συνθήκες της αγοράς·



ενδεχόμενες υποχρεωτικές προδιαγραφές στο μέλλον (εάν διεξάγονται διαπραγματεύσεις
σε κοινοτικό επίπεδο για τη θέσπιση νέων ή αυστηρότερων υποχρεωτικών
προδιαγραφών, στη συμμόρφωση με τις οποίες αποσκοπεί το σχετικό μέτρο)·



επίπεδο του κινδύνου·



επίπεδο αποδοτικότητας.

Σε περίπτωση ενίσχυσης που χορηγείται σε επιχείρηση η οποία προσαρμόζεται σε εθνικό
πρότυπο το οποίο υπερβαίνει τα κοινοτικά πρότυπα ή έχει εγκριθεί ελλείψει κοινοτικών
προτύπων, παραθέστε πληροφορίες και δικαιολογητικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο
δικαιούχος της ενίσχυσης θα είχε επηρεαστεί σημαντικά και δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβει το
κόστος που συνεπάγεται η άμεση εφαρμογή των εθνικών προτύπων:
........................................................................................................
........................................................................................................

8.5.

Αναλογικότητα της ενίσχυσης (130)
A.

Παρουσιάστε ακριβή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών με τον οποίον αποδεικνύεται ότι οι
επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται όντως στις πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την
επίτευξη του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας:
........................................................................................................
........................................................................................................

B.

Επελέγησαν οι δικαιούχοι μέσω ανοικτής διαδικασίας επιλογής;


Ναι



Όχι

Παραθέστε λεπτομέρειες (131) και δικαιολογητικά έγγραφα:
........................................................................................................
........................................................................................................
Γ.

Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και επισυνάψτε
δικαιολογητικά έγγραφα:
........................................................................................................
........................................................................................................

8.6.

Ανάλυση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των συναλλαγών (132)

8.6.1.

Σχετικές αγορές και επιπτώσεις επί των συναλλαγών
A.

Αναφέρετε κατά πόσον η ενίσχυση ενδέχεται να έχει επίπτωση στον ανταγωνισμό μεταξύ
επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων.


Ναι



Όχι

Προσδιορίστε τις αγορές προϊόντων επί των οποίων η ενίσχυση ενδέχεται να έχει
επίπτωση (133):
........................................................................................................
........................................................................................................
(129) Για λεπτομέρειες σχετικά με τους διάφορους τύπους πλεονεκτημάτων, βλέπε τμήμα 5.2.1.3 (σημείο 172) του κοινοτικού
πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(130) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 5.2.1.4 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών
ενισχύσεων.
(131) Π.χ. πληροφορίες για το πώς αποφεύγονται οι διακρίσεις και εξασφαλίζεται η αμεροληψία, η διαφάνεια και ο ανοικτός
χαρακτήρας της διαδικασίας επιλογής.
(132) Για λεπτομέρειες σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του μέτρου ενίσχυσης, βλέπε τμήμα 5.2.2.
(133) Για λεπτομέρειες, βλέπε υποσημείωση 60 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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Για καθεμία από αυτές τις αγορές παραθέστε ορισμένα ενδεικτικά μερίδια αγοράς του
δικαιούχου:
........................................................................................................
........................................................................................................
Για καθεμία από αυτές τις αγορές παραθέστε ορισμένα ενδεικτικά μερίδια αγοράς των άλλων
επιχειρήσεων που είναι παρούσες στην αγορά. Ει δυνατόν, παραθέστε τον σχετικό δείκτη
Herfindahl-Hirschman (HHI):
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Περιγράψτε τη δομή και τη δυναμική των σχετικών αγορών και επισυνάψτε δικαιολογητικά
έγγραφα:
........................................................................................................
........................................................................................................

Δ.

Εάν χρειάζεται, παραθέστε πληροφορίες για τις επιπτώσεις στις συναλλαγές (επηρεασμός των
εμπορικών ροών και επιλογή του τόπου της οικονομικής δραστηριότητας):
........................................................................................................
........................................................................................................

E.

8.6.2.

Τα ακόλουθα στοιχεία θα ληφθούν υπόψη όταν η Επιτροπή εξετάσει κατά πόσον είναι πιθανό η
ενίσχυση να επιτρέψει στο δικαιούχο να αυξήσει ή να διατηρήσει το επίπεδο των πωλήσεων.
Αναφέρετε εκείνα τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά έγγραφα (134):


μείωση ή αντιστάθμιση του κόστους των παραγόμενων μονάδων·



περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία παραγωγής·



νέο προϊόν.

Δυναμικά κίνητρα/παραγκωνισμός
Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία στην ανάλυσή της σχετικά με τις επιπτώσεις
της ενίσχυσης στα δυναμικά κίνητρα των ανταγωνιστών για επενδύσεις (135). Αναφέρετε εκείνα τα
στοιχεία σε σχέση με τα οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά έγγραφα:

8.6.3.



ποσό της ενίσχυσης·



συχνότητα της ενίσχυσης·



διάρκεια της ενίσχυσης·



σταδιακή μείωση της ενίσχυσης·



ετοιμότητα εφαρμογής μελλοντικών προδιαγραφών·



επίπεδο των ρυθμιστικών προτύπων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους·



κίνδυνος διεπιδότησης·



τεχνολογική ουδετερότητα·



ανταγωνιστική καινοτομία.

Δ ι ά σ ω σ η α ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν (136)
Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία στην ανάλυσή της σχετικά με τις επιπτώσεις
της ενίσχυσης, ώστε να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση της ενίσχυσης για την περιττή υποστήριξη
επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε περισσότερο φιλικά προς το
περιβάλλον πρότυπα και τεχνολογίες λόγω της χαμηλής τους αποτελεσματικότητας. Αναφέρετε
εκείνα τα στοιχεία σε σχέση με τα οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά έγγραφα:


κατηγορία των δικαιούχων·

(134) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημείο 177 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(135) Για λεπτομέρειες, βλέπε σημεία 178 και 179 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
(136) Για λεπτομέρειες, βλέπε τμήμα 5.2.2.2 του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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8.6.4.



πλεονάζον δυναμικό στον τομέα που έχει ως στόχο της η ενίσχυση·



κανονική συμπεριφορά στον τομέα που έχει ως στόχο της η ενίσχυση·



σχετική σημασία της ενίσχυσης·



διαδικασία επιλογής·



επιλεκτικότητα.

Ι σ χ ύ ς σ τ η ν α γ ο ρ ά / π ρ α κ τ ι κ έ ς α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ (137)
Η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία στην ανάλυσή της σχετικά με τις επιπτώσεις
της ενίσχυσης στα δυναμικά κίνητρα των ανταγωνιστών για επενδύσεις. Αναφέρετε εκείνα τα στοιχεία
σε σχέση με τα οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά έγγραφα:

8.6.5.



ισχύς του δικαιούχου της ενίσχυσης στην αγορά και διάρθρωση της αγοράς·



είσοδος νέων φορέων στην αγορά·



διαφοροποίηση των προϊόντων και άνιση μεταχείριση όσον αφορά τις τιμές·



παρουσία ισχυρών αγοραστών.

Σ υ ν έ π ε ι ε ς γ ι α τ ο ε μ π ό ρ ι ο κ α ι τ ο ν τ ό π ο ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς (138)
Παραθέστε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ενίσχυση δεν ήταν αποφασιστικής σημασίας για την
επιλογή του τόπου πραγματοποίησης της επένδυσης:
..............................................................................................................
..............................................................................................................

9.

Σώρευση (139)
A.

Συνδυάζεται με άλλες ενισχύσεις η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος
μέτρου (140);


B.

Ναι



Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε τους κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων που εφαρμόζονται στο
κοινοποιηθέν καθεστώς:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Γ.

Προσδιορίστε πώς ελέγχεται η τήρηση των κανόνων για τη σώρευση ενισχύσεων στο
κοινοποιηθέν καθεστώς:
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

(137)
(138)
(139)
(140)

Για λεπτομέρειες, βλέπε τμήμα 5.2.2.3. του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
Για λεπτομέρειες, βλέπε τμήμα 5.2.2.4. του κοινοτικού πλαισίου περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, κεφάλαιο 6.
Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις για την περιβαλλοντική προστασία δεν σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες εάν η σώρευση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα ένταση ενίσχυσης υπεράνω εκείνης
που καθορίζεται στο κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
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10.

Υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση (141)

10.1.

Ετήσιες εκθέσεις
Σημειώνεται ότι η παρούσα υποχρέωση υποβολής εκθέσεων εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου.
Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να υποβάλλετε στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την
εφαρμογή του κοινοποιηθέντος μέτρου περιβαλλοντικής ενίσχυσης, στις οποίες θα περιλαμβάνονται,
για κάθε εγκεκριμένο καθεστώς όσον αφορά μεγάλες επιχειρήσεις, όλα τα στοιχεία που παρατίθενται
στη συνέχεια:
—

ονοματεπώνυμα των δικαιούχων·

—

ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο·

—

ένταση ενίσχυσης·

—

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

—

τομείς δραστηριότητας όπου υλοποιούνται τα ενισχυόμενα σχέδια·

—

εξήγηση του τρόπου με τον οποίο τηρήθηκε η υποχρέωση δημιουργίας κινήτρων.


Ναι

Σε περίπτωση φορολογικών απαλλαγών ή εκπτώσεων, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να
υποβάλλετε ετήσιες εκθέσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που παρατίθενται στη
συνέχεια;
—

νομοθετικά ή/και κανονιστικά κείμενα με τα οποία θεσπίζεται η ενίσχυση·

—

προσδιορισμός των κατηγοριών επιχειρήσεων οι οποίες επωφελούνται από τις φορολογικές
απαλλαγές ή εκπτώσεις·

—

προσδιορισμός των οικονομικών τομέων οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από τις εν λόγω
φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις.


10.2.

Ναι

Έλεγχος και αξιολόγηση
A.

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε λεπτομερή μητρώα σχετικά με τη χορήγηση των
ενισχύσεων, με όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να αποδεικνύεται ότι
τηρήθηκαν οι όροι σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες και τις μέγιστες επιτρεπόμενες εντάσεις
των ενισχύσεων;


B.

Ναι

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να εξασφαλίσετε ότι τα λεπτομερή μητρώα που αναφέρονται
στο τμήμα Α ανωτέρω, θα τηρούνται επί δέκα έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία
χορήγησης της ενίσχυσης;


Ναι

(141) Βλέπε κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων, τμήμα 7.1, 7.2 και 7.3.
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Γ.

Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να υποβάλετε τα μητρώα που αναφέρονται στο τμήμα Α
ανωτέρω εάν το ζητήσει η Επιτροπή;


11.

Ναι

Άλλες πληροφορίες
Αναφέρετε άλλες πληροφορίες τις οποίες θεωρείται αναγκαίες για την αξιολόγηση του σχετικού
μέτρου (των σχετικών μέτρων) σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων.»
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