
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 364/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Φεβρουαρίου 2004
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρ-

µογής του ώστε να συµπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου
1998, για την εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες
οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγρα-
φος 1 στοιχείο α) σηµείο i) και στοιχείο β),

Αφού δηµοσίευσε σχέδιο του παρόντος κανονισµού (2),

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις κρα-
τικές ενισχύσεις,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο ορισµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»)
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της
12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις
προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (3), συµπίπτει µε τον
ορισµό που χρησιµοποιείται στη σύσταση 96/280/ΕΚ της
Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (4). Η εν λόγω
σύσταση αντικαταστάθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ
της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό
των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρή-
σεων (5), µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005.

(2) Είναι σκόπιµο να αποσαφηνισθούν οι σχετικοί κανόνες για
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες µια επένδυση πραγµατοποιεί-
ται σε περιοχή που είναι επιλέξιµη για περιφερειακές ενι-
σχύσεις αλλά σε κλάδο για τον οποίο ισχύει απαγόρευση
των περιφερειακών ενισχύσεων. Τα ανώτατα όρια που
ισχύουν για τις περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να είναι
εφαρµοστέα µόνον εφόσον τόσο η περιφέρεια στην οποία
υλοποιείται η εκάστοτε επένδυση όσο και ο κλάδος στον
οποίον ανήκει η δικαιούχος επιχείρηση είναι επιλέξιµα για
περιφερειακές ενισχύσεις. Είναι σκόπιµο να αποσαφηνισθούν
αναλόγως οι κανόνες που επιβάλλουν την κοινοποίηση της
χορήγησης µεµονωµένων ενισχύσεων µεγάλου ύψους πάνω
από συγκεκριµένα όρια.

(3) Η κτηθείσα πείρα έχει καταδείξει ότι είναι ευκταία η καθιέ-
ρωση ενιαίου και απλουστευµένου συστήµατος υποβολής
των ετήσιων εκθέσεων που συντάσσονται κατ' εφαρµογή του
άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµ-
βουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτο-
µερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης
ΕΚ (6). Συνεπώς, οι ειδικές διατάξεις περί υποβολής εκθέσεων
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 70/2001 πρέπει να ισχύσουν µόνο κατά το χρο-
νικό διάστηµα µέχρι τη θέσπιση γενικού συστήµατος υπο-
βολής εκθέσεων.

(4) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν διατάξεις για την αξιολόγηση
του συµβιβάσιµου µε την κοινή αγορά των τυχόν ενισχύσεων
προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες χορηγήθηκαν
πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/
2001 χωρίς την εκ των προτέρων άδεια της Επιτροπής.

(5) Οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη µπορούν να συµβάλ-
λουν στην οικονοµική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας και στην τόνωση της απασχόλησης. Οι ενι-
σχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη µε αποδέκτη ΜΜΕ έχουν
κεφαλαιώδη σηµασία, διότι ένα από τα δοµικά µειονε-
κτήµατα των ΜΜΕ έγκειται στις δυσκολίες που ενδεχοµένως
συναντούν όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε
νέες τεχνολογικές εξελίξεις και σε µεταφορά τεχνολογίας.
Συγχρόνως, στο κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων
στην έρευνα και ανάπτυξη (7), η Επιτροπή έχει ταχθεί υπέρ
της άποψης ότι είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι οι κρατικές
ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη θα αποτελέσουν ένα
κίνητρο για τις ΜΜΕ, ούτως ώστε να αναπτύξουν εντονό-
τερη δραστηριότητα στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης,
δεδοµένου ότι οι ΜΜΕ δαπανούν κατά κανόνα µικρό µόνο
ποσοστό του κύκλου εργασιών τους για τέτοιου είδους
δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, µε βάση την
πείρα της από την εφαρµογή στις ΜΜΕ του κοινοτικού πλαι-
σίου των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη,
έκρινε ότι δικαιολογείται η απαλλαγή των ενισχύσεων αυτής
της κατηγορίας από την υποχρέωση προηγούµενης κοινο-
ποίησης, λαµβανοµένου επίσης υπόψη ότι οι ενισχύσεις
αυτού του είδους ενέχουν έναν λίαν περιορισµένο κίνδυνο
πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για τον ανταγωνισµό. Το
ίδιο ισχύει για τις ενισχύσεις µε σκοπό την εκπόνηση
µελετών σκοπιµότητας και την κάλυψη του κόστους κατοχύ-
ρωσης ευρεσιτεχνιών, καθώς επίσης για τις µεµονωµένες ενι-
σχύσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν συγκεκριµένα όρια.

(6) Εποµένως, είναι σκόπιµο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, ούτως ώστε να καλύ-
πτει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη οι οποίες χορη-
γούνται σε ΜΜΕ στο ευρύτερο δυνατό φάσµα οικονοµικών
κλάδων.

(7) Μερικοί από τους ορισµούς που παρατίθενται στον κανονι-
σµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 πρέπει να τροποποιηθούν, ούτως
ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των κρατικών
ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη, ενώ είναι επίσης ανα-
γκαίο να προστεθούν και άλλοι ορισµοί. Ειδικότερα, είναι
σκόπιµο να προστεθούν οι ορισµοί των σταδίων της έρευνας
και ανάπτυξης που παρατίθενται στο παράρτηµα I του κοι-
νοτικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και
ανάπτυξη. Ο κατάλογος των επιλέξιµων δαπανών πρέπει να
αντιστοιχεί στον κατάλογο του παραρτήµατος II του πλαι-
σίου, µε ορισµένες διευκρινίσεις οι οποίες υπαγορεύονται
από το γεγονός ότι ο κανονισµός ισχύει άµεσα στα κράτη
µέλη. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν διπλή επιχορήγηση για τα ίδια ακριβώς αποτελέ-
σµατα έρευνας.
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(1) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.
(2) ΕΕ C 190 της 12.8.2003, σ. 3.
(3) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.
(4) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(5) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
(6) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από την

πράξη προσχώρησης του 2003. (7) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.



(8) Οι οδηγίες που περιέχονται στο κοινοτικό πλαίσιο των κρα-
τικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη, ως προς το
κατά πόσον ορισµένα µέτρα αποτελούν κρατική ενίσχυση
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
συνθήκης, εξακολουθούν να παρουσιάζουν χρησιµότητα για
τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού.

(9) Προκειµένου να ενθαρρύνεται η διάδοση των αποτελεσµάτων
έρευνας, επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε ΜΜΕ µε
σκοπό την κάλυψη των εξόδων για την απόκτηση και
κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµά-
των βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από δραστη-
ριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Για την απαλλαγή τέτοιου
είδους ενισχύσεων δεν πρέπει να τίθεται ως προϋπόθεση ότι
έχει ληφθεί ενίσχυση και για τη δραστηριότητα η οποία
οδήγησε στο εν λόγω δικαίωµα. Αρκεί η δραστηριότητα
αυτή να ήταν επιλέξιµη για ενίσχυση µε σκοπό την έρευνα
και ανάπτυξη.

(10) Βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, δεν είναι δυνατή
η απαλλαγή όλων των κρατικών ενισχύσεων που χορηγού-
νται σε ΜΜΕ µε σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη. Το µέγιστο
ύψος που καθορίζεται στο κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών
ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη και ισχύει για τις
µεµονωµένες κοινοποιήσεις πρέπει επίσης να ισχύσει για τις
µεµονωµένες ενισχύσεις που ενδεχοµένως τυγχάνουν απαλ-
λαγής βάσει του εν λόγω κανονισµού. Ακόµη, πρέπει να εξα-
κολουθήσουν να ισχύουν ειδικοί κανόνες για τα σχέδια του
προγράµµατος Eureka τα οποία εµπίπτουν στη διακήρυξη
της υπουργικής διάσκεψης του Ανόβερου, της 6ης Νοεµ-
βρίου 1985, και τα οποία θεωρείται ότι παρουσιάζουν κοινό
ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

(11) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 δεν πρέπει να προβλέπει
την απαλλαγή ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη µορφή
προκαταβολής η οποία, εκπεφρασµένη ως ποσοστό των επι-
λέξιµων δαπανών, υπερβαίνει την οριζόµενη στον εν λόγω
κανονισµό ένταση ενίσχυσης και είναι επιστρεπτέα µόνο σε
περίπτωση επιτυχούς έκβασης των εκάστοτε ερευνητικών
δραστηριοτήτων κατά τα προβλεπόµενα στο κοινοτικό πλαί-
σιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη,
δεδοµένου ότι η Επιτροπή αξιολογεί κατά περίπτωση τις ενι-
σχύσεις που είναι εξοφλητέες από το δικαιούχο, συνεκτιµώ-
ντας τους προτεινόµενους όρους εξόφλησης.

(12) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001, όπως τροποποιείται µε
τον παρόντα κανονισµό, ισχύει αποκλειστικά και µόνο για
τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις µε σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη. Το
κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και
ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να εφαρµόζεται για την
εκτίµηση όλων των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη οι
οποίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

(13) Συνεπώς, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 πρέπει να τρο-
ποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«α) αναφορικά µε τα άρθρα 4 και 5, σε δραστηριότητες οι
οποίες σχετίζονται µε την παραγωγή, τη µεταποίηση ή
την εµπορία των προϊόντων που παρατίθενται στο
παράρτηµα Ι της συνθήκης·»

β) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ) στις ενισχύσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβου-
λίου (*).

(*) ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ. 1.»

2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) Στο στοιχείο ε) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στην περίπτωση των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη
η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης για τα σχέδια έρευνας και
ανάπτυξης που υλοποιούνται βάσει συνεργασίας µεταξύ
κρατικών ερευνητικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων υπολογί-
ζεται µε βάση το άθροισµα των ενισχύσεων που παρέχονται
υπό τη µορφή άµεσης κρατικής στήριξης για ένα συγκε-
κριµένο ερευνητικό σχέδιο, καθώς επίσης, οσάκις αποτε-
λούν ενίσχυση, τις συνεισφορές που παρέχουν κρατικά, µη
κερδοσκοπικά ανώτερα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα
για την υλοποίηση του σχεδίου.»

β) Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία η), θ) και ι):

«η) ως “βασική έρευνα”: µια δραστηριότητα για τη διεύ-
ρυνση των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων που
δεν συνδέονται µε βιοµηχανικούς ή εµπορικούς σκο-
πούς·

θ) ως “βιοµηχανική έρευνα”: η σχεδιασµένη έρευνα ή κρι-
τική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων
γνώσεων, µε στόχο οι γνώσεις αυτές να χρησιµεύσουν,
ενδεχοµένως, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, µεθόδων
ή υπηρεσιών ή να συντελέσουν στη σηµαντική βελτίωση
υφισταµένων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών·

ι) ως “δραστηριότητα ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό
στάδιο”: η συγκεκριµενοποίηση των αποτελεσµάτων
βιοµηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, διάταξη ή σχεδια-
σµό για νέα, τροποποιηµένα ή βελτιωµένα προϊόντα,
µεθόδους ή υπηρεσίες, είτε προορίζονται για πώληση
είτε για χρήση, περιλαµβανοµένης και της δηµιουργίας
ενός αρχικού πρωτοτύπου που δεν θα µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να
περιλαµβάνει την εννοιολογική διατύπωση και τον σχε-
διασµό άλλων προϊόντων, µεθόδων ή υπηρεσιών καθώς
και προγράµµατα αρχικής επίδειξης ή πρότυπων πειρα-
µατικών προγραµµάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα
προγράµµατα δεν θα µπορούν να µετατρέπονται ή να
χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικές εφαρµογές ή για
εµπορική εκµετάλλευση. ∆εν περιλαµβάνει τις συνήθεις
τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά
καιρούς σε προϊόντα, γραµµές παραγωγής, µεταποιη-
τικές µεθόδους, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες λει-
τουργίες σε εξέλιξη, ακόµη και αν αυτές οι τροποποιή-
σεις αποτελούν, ενδεχοµένως, βελτιώσεις.»

3. Στο άρθρο 4, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:

«2. Όταν η επένδυση πραγµατοποιείται σε περιοχές ή
κλάδους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενι-
σχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα σύµφωνα µε το άρθρο 87
παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συνθήκης κατά τον χρόνο
χορήγησης της ενίσχυσης, η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει:

α) το 15 % στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων·

β) το 7,5 % στην περίπτωση των µεσαίου µεγέθους επιχειρή-
σεων.
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3. Όταν η επένδυση πραγµατοποιείται σε περιοχές και σε
κλάδους για τους οποίους επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων
περιφερειακού χαρακτήρα κατά τον χρόνο χορήγησης της ενί-
σχυσης, η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το µέγιστο
επίπεδο που προβλέπεται για τις περιφερειακές επενδυτικές ενι-
σχύσεις, σύµφωνα µε τον χάρτη που η Επιτροπή έχει εγκρίνει
για το οικείο κράτος µέλος, κατά ποσοστό µεγαλύτερο από:

α) 10 ποσοστιαίες µονάδες σε ακαθάριστους όρους προκειµέ-
νου για περιοχές που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος
3 στοιχείο γ), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική καθαρή
ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 30 %, ή

β) 15 ποσοστιαίες µονάδες σε ακαθάριστους όρους προκειµέ-
νου για περιοχές που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος
3 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική καθαρή
ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 %.

Τα υψηλότερα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων
ισχύουν µόνο εφόσον η ενίσχυση χορηγείται υπό τον όρο ότι
η επένδυση θα διατηρηθεί στην αποδέκτρια περιφέρεια επί
πέντε έτη τουλάχιστον και ότι η συµβολή του δικαιούχου στη
χρηµατοδότησή της ανέρχεται στο 25 % τουλάχιστον.»

4. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 5α, 5β και 5γ:

«Άρθρο 5α

Ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη

1. Οι ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη συµβιβά-
ζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και εξαιρούνται από
την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88
παράγραφος 3 της συνθήκης εφόσον πληρούν τις προϋποθέ-
σεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2. Το ενισχυόµενο σχέδιο πρέπει να εµπίπτει εξ ολοκλήρου
στα στάδια έρευνας και ανάπτυξης που καθορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχεία η), θ) και ι).

3. Η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης, η οποία υπολογίζεται
µε βάση το επιλέξιµο κόστος του σχεδίου, δεν υπερβαίνει:

α) το 100 % στην περίπτωση της βασικής έρευνας·

β) το 60 % στην περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας·

γ) το 35 % στην περίπτωση της προανταγωνιστικής ανά-
πτυξης.

Εάν ένα σχέδιο περιλαµβάνει διαφορετικά στάδια έρευνας και
ανάπτυξης, η επιτρεπόµενη ένταση ενίσχυσης προσδιορίζεται
µε βάση τον σταθµισµένο µέσο όρο των αντίστοιχων επιτρεπό-
µενων εντάσεων ενίσχυσης, που υπολογίζεται µε βάση το
εκάστοτε επιλέξιµο κόστος.

Εάν πρόκειται για σχέδιο που βασίζεται στην αρχή της συνερ-
γασίας, το µέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο δεν
υπερβαίνει την επιτρεπόµενη ένταση ενίσχυσης, η οποία υπο-
λογίζεται σε συνάρτηση µε τις επιλέξιµες δαπάνες που πραγµα-
τοποιεί ο εκάστοτε δικαιούχος.

4. Τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3
µπορούν να αυξάνονται σύµφωνα µε τα κατωτέρω, εφόσον η
ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 % στην
περίπτωση της βιοµηχανικής έρευνας και το 50 % στην περί-
πτωση της προανταγωνιστικής ανάπτυξης:

α) όταν το σχέδιο υλοποιείται σε περιοχή η οποία, κατά τον
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, είναι επιλέξιµη για τη
χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, η µέγιστη ένταση

ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά δέκα ποσοστιαίες µονά-
δες σε ακαθάριστους όρους προκειµένου για τις περιοχές
που εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)
της συνθήκης και κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες σε
ακαθάριστους όρους προκειµένου για τις περιοχές που
εµπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της
συνθήκης·

β) όταν το σχέδιο αποσκοπεί στη διεξαγωγή έρευνας µε
πιθανές πολυτοµεακές εφαρµογές και εστιάζεται σε διεπι-
στηµονική προσέγγιση σύµφωνα µε τον σκοπό, το αντικεί-
µενο και τους τεχνικούς στόχους συγκεκριµένου σχεδίου ή
προγράµµατος που υλοποιείται βάσει του έκτου προγράµ-
µατος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, που
θεσπίστηκε µε την απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*), ή
άλλου µεταγενέστερου προγράµµατος-πλαισίου για την
έρευνα και την ανάπτυξη ή του προγράµµατος Eureka, η
µέγιστη ένταση ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά
δεκαπέντε ποσοστιαίες µονάδες σε ακαθάριστους όρους·

γ) η µέγιστη ένταση ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά δέκα
ποσοστιαίες µονάδες εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις:

i) το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική διασυνοριακή συνερ-
γασία µεταξύ τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων εταίρων σε
δύο κράτη µέλη, ιδίως στο πλαίσιο του συντονισµού
των εθνικών πολιτικών στον τοµέα της έρευνας και
ανάπτυξης· καµία επιµέρους εταιρεία στο κράτος µέλος
που χορηγεί την ενίσχυση δεν επιτρέπεται να επωµισθεί
ποσοστό µεγαλύτερο από το 70 % των επιλέξιµων
δαπανών, ή

ii) το σχέδιο προβλέπει ουσιαστική συνεργασία µεταξύ
µίας εταιρείας και ενός δηµόσιου ερευνητικού φορέα,
ιδίως στο πλαίσιο του συντονισµού των εθνικών πολι-
τικών στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον ο
δηµόσιος ερευνητικός φορέας επωµίζεται το 10 %
τουλάχιστον των επιλέξιµων δαπανών του σχεδίου και
έχει το δικαίωµα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων,
στον βαθµό που αυτά απορρέουν από έρευνα διεξα-
χθείσα από τον εν λόγω φορέα, ή

iii) τα αποτελέσµατα του σχεδίου τυγχάνουν ευρείας
διάδοσης µέσω διασκέψεων τεχνικού ή επιστηµονικού
περιεχοµένου ή δηµοσιεύονται σε επιστηµονικά και τε-
χνικά περιοδικά τα οποία υποβάλλονται στην κρίση
επιστηµόνων των συναφών κλάδων.

Για τους σκοπούς των σηµείων i) και ii), η υπεργολαβική
εκτέλεση έργου δεν λογίζεται ως ουσιαστική συνεργασία.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, επιλέξιµες είναι
οι ακόλουθες δαπάνες ενός σχεδίου:

α) οι δαπάνες προσωπικού (για τους ερευνητές, τους τεχνι-
κούς και το λοιπό προσωπικό υποστήριξης, στον βαθµό
που απασχολούνται για το εκάστοτε ερευνητικό σχέδιο)·

β) τα έξοδα για όργανα και εξοπλισµό, στον βαθµό και για
όσον χρόνο χρησιµοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο·
αν τέτοια όργανα και εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται
καθ' όλη τη διάρκεια του χρήσιµου βίου τους για το
ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες
απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυ-
τικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται µε βάση την
κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική·
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γ) τα έξοδα για κτίρια και γήπεδα, στον βαθµό και για όσον
χρόνο χρησιµοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο· όσον
αφορά τα κτίρια, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες
απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυ-
τικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται µε βάση την
κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική. Για τα γήπεδα,
είναι επιλέξιµα τα έξοδα µεταβίβασης υπό όρους ελεύ-
θερης αγοράς ή τα όντως καταβληθέντα κεφαλαιουχικά
έξοδα·

δ) τα έξοδα για συµβουλευτικές και παρεµφερείς υπηρεσίες
που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική
δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων των ερευνών, των τε-
χνικών γνώσεων και των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που
έχουν αγορασθεί ή για τα οποία έχει ληφθεί άδεια
εκµετάλλευσης από εξωτερικές πηγές σε τιµές ελεύθερης
αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές
πραγµατοποιήθηκαν υπό πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες
και ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συµπαιγνίας· τα έξοδα
αυτά θεωρούνται επιλέξιµα µόνο µέχρι το 70 % του συνο-
λικού επιλέξιµου κόστους του σχεδίου·

ε) συµπληρωµατικά γενικά έξοδα που προκύπτουν άµεσα από
το ερευνητικό σχέδιο·

στ) άλλες δαπάνες λειτουργίας, περιλαµβανοµένων των εξόδων
για υλικά, εφόδια και παρόµοια προϊόντα τα οποία έχουν
ανακύψει ευθέως συνεπεία της ερευνητικής δραστηριότη-
τας.

Άρθρο 5β

Ενισχύσεις για τεχνικές µελέτες σκοπιµότητας

Οι ενισχύσεις για τεχνικές µελέτες σκοπιµότητας στο πλαίσιο
της προετοιµασίας δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας ή
δραστηριοτήτων προανταγωνιστικής ανάπτυξης συµβιβάζονται
µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγρα-
φος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και εξαιρούνται από την υπο-
χρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παρά-
γραφος 3 της συνθήκης, υπό την προϋπόθεση ότι η ακαθά-
ριστη ένταση ενίσχυσης, υπολογιζόµενη µε βάση το κόστος
της εκάστοτε µελέτης, δεν υπερβαίνει το 75 %.

Άρθρο 5γ

Ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας

1. Οι ενισχύσεις για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζο-
νται µε την απόκτηση και κατοχύρωση διπλωµάτων ευρεσιτε-
χνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας συµ-
βιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης και εξαιρούνται
από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο
88 παράγραφος 3 της συνθήκης µέχρι ποσό ενίσχυσης ίσο µε
αυτό που θα ήταν επιλέξιµο για ενίσχυση µε σκοπό την έρευνα
και ανάπτυξη σε σχέση µε τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι
οποίες οδήγησαν πρώτες στα οικεία δικαιώµατα βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, επιλέξιµες είναι οι
ακόλουθες δαπάνες:
α) όλα τα έξοδα που προηγούνται της απονοµής του δικαιώ-

µατος στο πλαίσιο της πρώτης έννοµης τάξης, περιλαµβα-
νοµένων των εξόδων για την κατάρτιση, την υποβολή και
τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς και των εξόδων για
την ανανέωση της αίτησης πριν από την απονοµή του
δικαιώµατος·

β) τα έξοδα για µεταφράσεις και λοιπά έξοδα που απαιτούνται
για την εξασφάλιση της απονοµής ή την κατοχύρωση του
δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις·

γ) τα έξοδα για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος
κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχό-
µενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν τα έξοδα αυτά
ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος.

(*) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.»

5. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

Μεµονωµένες ενισχύσεις µεγάλου ύψους

1. Στην περίπτωση ενισχύσεων που εµπίπτουν στα άρθρα 4
και 5, δεν απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισµού
µεµονωµένες ενισχύσεις το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ένα
από τα ακόλουθα κατώφλια:
α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος του όλου σχεδίου είναι

τουλάχιστον 25 000 000 ευρώ, και:
i) σε περιοχές ή κλάδους που δεν πληρούν τις προϋποθέ-

σεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, η
ακαθάριστη ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται τουλάχι-
στον στο 50 % των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

ii) σε περιοχές και σε κλάδους που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων, η
καθαρή ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται τουλάχιστον
στο 50 % του καθαρού ανώτατου ορίου ενίσχυσης που
καθορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για
την οικεία περιοχή, ή

β) το συνολικό ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται τουλά-
χιστον σε 15 000 000 ευρώ.

2. Στην περίπτωση ενισχύσεων που εµπίπτουν στα άρθρα
5α, 5β και 5γ, δεν απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονι-
σµού µεµονωµένες ενισχύσεις το ύψος των οποίων ανέρχεται
στα ακόλουθα κατώφλια:
α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος του όλου σχεδίου το οποίο

βαρύνει όλες τις εταιρείες που µετέχουν στο σχέδιο είναι
τουλάχιστον 25 000 000 ευρώ, και

β) προτείνεται η χορήγηση ενίσχυσης, της οποίας το ακαθάρι-
στο ισοδύναµο επιχορήγησης ανέρχεται σε τουλάχιστον
5 000 000 ευρώ, σε µία ή περισσότερες από τις επιµέρους
εταιρείες.

Για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για σχέδια Eureka, τα
κατώφλια του πρώτου εδαφίου αντικαθίστανται ως εξής:
α) το συνολικό επιλέξιµο κόστος του σχεδίου Eureka το

οποίο βαρύνει όλες τις εταιρείες που µετέχουν στο σχέδιο
είναι τουλάχιστον 40 000 000 ευρώ, και

β) προτείνεται η χορήγηση ενίσχυσης, της οποίας το ακαθάρι-
στο ισοδύναµο επιχορήγησης ανέρχεται σε τουλάχιστον
10 000 000 ευρώ, σε µία ή περισσότερες από τις επιµέ-
ρους εταιρείες.»

6. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 6α:

«Άρθρο 6α

Ενισχύσεις για τις οποίες διατηρείται η υποχρέωση εκ των
προτέρων κοινοποίησης στην Επιτροπή

1. Βάσει του παρόντος κανονισµού δεν απαλλάσσονται οι
ενισχύσεις, είτε είναι µεµονωµένες είτε χορηγούνται βάσει
καθεστώτος ενισχύσεων, οι οποίες έχουν τη µορφή µίας ή
περισσότερων προκαταβολών που είναι εξοφλητέες µόνο σε
περίπτωση επιτυχούς έκβασης των εκάστοτε ερευνητικών
δραστηριοτήτων, εφόσον το συνολικό ποσό των προκατα-
βολών, εκπεφρασµένο ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών,
υπερβαίνει τις τιµές έντασης που καθορίζονται στα άρθρα 5α,
5β ή 5γ ή το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος
2.
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2. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την τυχόν υποχρέωση των
κρατών µελών να κοινοποιούν χορηγήσεις µεµονοµένων ενι-
σχύσεων βάσει άλλων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, και,
ιδίως, την υποχρέωση κοινοποίησης ή ενηµέρωσης της Επι-
τροπής για τις τυχόν ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που λαµβά-
νουν ενισχύσεις αναδιάρθρωσης κατά την έννοια των κοινο-
τικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενι-
σχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών
επιχειρήσεων (*), ούτε την υποχρέωση κοινοποίησης περιφε-
ρειακών ενισχύσεων που χορηγούνται για µεγάλα επενδυτικά
σχέδια βάσει του εφαρµοστέου πολυτοµεακού πλαισίου κανό-
νων.

(*) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.»

7. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«1. Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που καθορίζονται στα
άρθρα 4 έως 6 ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν η υποστήριξη
του ενισχυοµένου σχεδίου χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου µε
κρατικούς πόρους ή εν µέρει από την Κοινότητα.»

8. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακό-
λουθο κείµενο:

«3. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν ετήσια έκθεση σχετικά µε
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού κατά τα προβλεπό-
µενα στις διατάξεις εφαρµογής σχετικά µε τη µορφή και το
περιεχόµενο των ετήσιων εκθέσεων, διατάξεις οι οποίες θεσπί-
ζονται δυνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
659/1999 του Συµβουλίου (*).

Μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων, τα κράτη
µέλη καταρτίζουν ετήσια έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού για κάθε πλήρες ή ελλιπές ηµερολογιακό
έτος κατά το οποίο εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός, χρησι-
µοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙΙ,
καθώς και σε ηλεκτρονική µορφή. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν
τις εκθέσεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο τρεις µήνες
µετά την παρέλευση της χρονικής περιόδου την οποία καλύπτει
η έκθεση.

(*) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.»

9. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α:
«Άρθρο 9α
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι κοινοποιήσεις µε αντικείµενο ενισχύσεις για έρευνα
και ανάπτυξη που εκκρεµούν στις 19 Μαρτίου 2004 εξακο-
λουθούν να αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κοι-
νοτικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και
ανάπτυξη, ενώ όλες οι υπόλοιπες εκκρεµούσες κοινοποιήσεις
αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονι-
σµού.
2. Τα καθεστώτα ενισχύσεων που τέθηκαν σε εφαρµογή
πριν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονι-
σµού καθώς και οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει των εν
λόγω καθεστώτων χωρίς άδεια της Επιτροπής και κατά παρά-
βαση της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο
άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, συµβιβάζονται µε την
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3
της συνθήκης και τυγχάνουν απαλλαγής εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
στοιχείο α) και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος
κανονισµού.
Μεµονωµένες ενισχύσεις οι οποίες δεν εµπίπτουν σε κανένα
καθεστώς και χορηγούνται πριν από την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος του παρόντος κανονισµού, χωρίς άδεια της Επιτροπής
και κατά παράβαση της υποχρέωσης κοινοποίησης που
προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, συµ-
βιβάζονται µε την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου
87 παράγραφος 3 της συνθήκης και τυγχάνουν απαλλαγής,
εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό, πλην της απαιτήσεως που προβλέπεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σύµφωνα µε την οποία πρέπει να
περιέχεται ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισµό.
Κάθε ενίσχυση η οποία δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις
αξιολογείται από την Επιτροπή µε βάση το οικείο πλαίσιο και
τις οικείες κατευθυντήριες γραµµές, ανακοινώσεις και κοινο-
ποιήσεις.»

10. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρ-
τήµατος του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2

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

Το σηµείο 10 του άρθρου 1 εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου
2005.

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

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισµός των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

(απόσπασµα από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών,
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 1

Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα.
Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά,
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.

Άρθρο 2

Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από
50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαί-
νει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερ-
βαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.

Άρθρο 3

Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των
χρηµατοοικονοµικών ποσών

1. “Ανεξάρτητη επιχείρηση” είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά
την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

2. “Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις” είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά την
έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση)
κατέχει, η ίδια ή από κοινού µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3,
το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).

Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις,
ακόµη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακό-
λουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµέ-
νοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε την οικεία επιχείρηση:

α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προ-
σώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου (“business angels”)
και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επέν-
δυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·

β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού·
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γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης·

δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκαττοµύρια ευρώ και λιγότερο από
5 000 κατοίκους.

3. “Συνδεδεµένες επιχειρήσεις” είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης·

β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειρι-
στικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει
συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει
συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου
των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο
εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των
δικαιωµάτων που κατέχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.

Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µία από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο µέσω µίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µία από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προ-
σώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή
τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές.

Ως όµορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη ή κατάντη της
σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν µπορεί να
θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή
έµµεσα, από έναν ή περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού.

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης
ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται
στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθορι-
στεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά
ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µία επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµέ-
νες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται
µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές
ρυθµίσεις.

Άρθρο 4

Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών, και
περίοδος αναφοράς

1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικο-
νοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε
ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου
εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς.

2. Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται
πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της
µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά
έτη.

3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, τα στοι-
χεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους.
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Άρθρο 5

Ο αριθµός απασχολούµενων

Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον
αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό
αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής
απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των
ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται:

α) οι µισθωτοί·

β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξοµοιούνται µε µισθω-
τούς µε βάση το εθνικό δίκαιο·

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες·

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονοµικά πλεονε-
κτήµατα από την επιχείρηση.

Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης µαθη-
τείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης, δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών
µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6

Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού
απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης.

2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός των στοι-
χείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά
στοιχεία της επιχείρησης, ή —εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως
συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επι-
χείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώ-
µατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται
υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επι-
χειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία δεν περι-
λαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης.

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία
προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές επιχειρήσεις,
εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.

Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την εξεταζόµενη επι-
χείρηση, προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα
στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις
συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται
ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους λογαρια-
σµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται
µε την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της.»
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