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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Πλαίσιο της πρότασης 

Οι ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα της ΕΕ διέπονται από µια ειδική νοµική πράξη: τον 
κανονισµό (EΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα1 (ο «κανονισµός για τον άνθρακα»).  

Η ισχύς του κανονισµού αυτού λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. Ελλείψει νέου νοµικού 
πλαισίου που επιτρέπει ορισµένες µορφές κρατικών ενισχύσεων στη βιοµηχανία άνθρακα, τα 
κράτη µέλη δεν θα µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις παρά µόνον εντός των ορίων που 
προβλέπουν οι γενικοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για όλους τους κλάδους.  

Οι γενικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων περιορίζουν σηµαντικά, σε σχέση µε τον 
κανονισµό για τον άνθρακα, τις δυνατότητες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων προς τη 
βιοµηχανία άνθρακα, ιδιαίτερα, αλλά όχι µόνο, σε σχέση µε τις ενισχύσεις παραγωγής. 
Ωστόσο, ορισµένα κράτη µέλη αντιµετωπίζουν πολύ υψηλό κόστος παραγωγής σε σχέση µε 
τις τρέχουσες και τις προβλεπόµενες τιµές στην παγκόσµια αγορά, και εποµένως δεν έχουν 
οικονοµικά ανταγωνιστική παραγωγή άνθρακα, ούτε σήµερα ούτε πιθανότατα στο µέλλον.  

Στο επίπεδο της ΕΕ, η συµβολή του επιχορηγούµενου άνθρακα στην ασφάλεια ενεργειακού 
εφοδιασµού είναι οριακή (αν και η κατάσταση ποικίλλει από το ένα κράτος µέλος στο άλλο). 
Η ελάχιστη συµβολή του επιχορηγούµενου λιθάνθρακα στο συνολικό ενεργειακό µείγµα της 
ΕΕ περιορίζει αισθητά την ικανότητα των επιχορηγήσεων να αντισταθµίζουν τις διακοπές 
εφοδιασµού, είτε σε άνθρακα είτε σε άλλες ενεργειακές πηγές. Ο επιχορηγούµενος άνθρακας 
εξυπηρετεί µόνο το 5,1% της ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ. Εάν ληφθούν υπόψη µόνον οι 
ενισχύσεις για την κάλυψη των ζηµιών παραγωγής, το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 1,4% 
(ακόµα κι αν είναι υψηλότερο για ορισµένα κράτη µέλη).  

Αλλά, µε τη λήξη ισχύος του κανονισµού για τον άνθρακα, ορισµένα κράτη µέλη θα 
αναγκασθούν να κλείσουν τα ανθρακωρυχεία τους και να αντιµετωπίσουν και τις κοινωνικές 
και περιφερειακές συνέπειες. Λόγω της συγκέντρωσης των ανθρακωρυχείων σε ορισµένες 
περιφέρειες (κοιλάδα του Ρουρ στη Γερµανία, βορειοδυτική Ισπανία, κοιλάδα του Jiu στη 
Ρουµανία), οι κοινωνικές επιπτώσεις από το ταυτόχρονο κλείσιµο των ορυχείων µπορεί να 
είναι σηµαντικές. Αν ληφθεί υπόψη το σύνολο των θέσεων εργασίας στους σχετικούς 
κλάδους, ενδέχεται να κινδυνεύσουν περί τις 100 000 θέσεις εργασίας. Το άµεσο κλείσιµο 
των ορυχείων ως συνέπεια της αιφνίδιας παύσης των επιχορηγήσεων θα επιβάρυνε 
υπερβολικά της τοπικές αγορές εργασίας, οι οποίες θα κατακλύζονταν από απολυµένους 
ανθρακωρύχους που δεν θα µπορούσαν να απορροφηθούν αρκετά γρήγορα από άλλους 
κλάδους, και εποµένως θα κινδύνευαν να καταστούν µακροχρόνια άνεργοι.  

Όσον αφορά το περιβάλλον, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το κλείσιµο ενός ορυχείου 
απαιτεί µια σειρά µέτρων για την αποκατάσταση του τόπου εξόρυξης άνθρακα, όπως η 
αποµάκρυνση του εξοπλισµού εξόρυξης από το ορυχείο, ο καθαρισµός του τόπου, έργα 
ασφαλείας υπεδάφους, αποχέτευση λυµάτων κ.λπ.. Σε περίπτωση που η επιχείρηση 
εξακολουθεί αν ασκεί εξορυκτικές ή άλλες οικονοµικές δραστηριότητες, η κρατική 
χρηµατοδότησή της θα µπορούσε να συνιστά κρατική ενίσχυση και οι άλλες δραστηριότητες 

                                                 
1 ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ.1 
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της επιχείρησης είναι δυνατόν να απειληθούν, εφόσον αναγκαστεί να φέρει µόνη της το 
βάρος των παραπάνω δαπανών.  

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να προσφέρει στα κράτη µέλη ένα νοµικό πλαίσιο ώστε 
να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικότερα τις ενδεχόµενες δυσµενείς επιπτώσεις από το 
κλείσιµο ορυχείων που θα ακολουθήσει πιθανόν τη σταδιακή διακοπή των επιχορηγήσεων, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, περιορίζοντας παράλληλα 
στο ελάχιστο τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στην εσωτερική αγορά. 

2. ∆ηµόσια διαβούλευση  

Η Επιτροπή πραγµατοποίησε ανοικτή διαβούλευση µέσω ∆ιαδικτύου µεταξύ 13ης Μαΐου και 
15ης Ιουλίου 2009. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δηµοσίευσαν, στον 
διαδικτυακό της τόπο, έγγραφο διαβούλευσης, το οποίο περιγράφει το πρόβληµα που τίθεται, 
τους στόχους και τις διάφορες επιλογές πολιτικής επί των οποίων καλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Επιπλέον, ζητήθηκε η γνώµη της 
επιτροπής κοινωνικού διαλόγου του κλάδου της «εξορυκτικής βιοµηχανίας», η οποία 
συνήλθε σε ολοµέλεια στις 4 Ιουνίου 2009. 

Η Επιτροπή έλαβε 60 απαντήσεις. 

Οι κοινωνικοί εταίροι από τη βιοµηχανία άνθρακα και τη βιοµηχανία εξοπλισµού εξόρυξης 
είναι γενικά υπέρ της συνέχισης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων των κατηγοριών που 
επιτρέπονται σήµερα βάσει του κανονισµού για τον άνθρακα. Ζητούν τουλάχιστον να 
θεσπισθεί νέο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ για τη µείωση των δραστηριοτήτων, 
καθώς και για την παύση λειτουργίας των ορυχείων και για τις οφειλές που κληρονοµήθηκαν 
από το παρελθόν.  

Αντίθετα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν είναι υπέρ ενός νέου καθεστώτος κρατικών 
ενισχύσεων στον κλάδο του άνθρακα. Ισχυρίζονται ότι οι κρατικές ενισχύσεις για την 
εξόρυξη άνθρακα αντιστρατεύονται την παραγωγή ενέργειας από καθαρές, βιώσιµες και 
ανανεώσιµες πηγές και δεν παρέχουν κίνητρα για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση 
ενέργειας. Προβάλλουν το επιχείρηµα ότι θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν περισσότερες 
θέσεις εργασίας στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από αυτές που θα χαθούν 
στον κλάδο του άνθρακα. 

Οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων ανθρακοπαραγωγών κρατών µελών ευνοούν είτε την 
παράταση του ισχύοντος κανονισµού για τον άνθρακα είτε την έκδοση νέου που θα επιτρέπει 
τουλάχιστον ένα µέρος των ενισχύσεων οι οποίες καλύπτονται σήµερα. Ορισµένα 
ανθρακοπαραγωγά κράτη µέλη φαίνεται να ανησυχούν λιγότερο, είτε επειδή δεν χορηγούν 
πλέον κρατικές ενισχύσεις είτε επειδή πιστεύουν ότι οι γενικοί κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων θα είναι επαρκείς για να στηρίξουν την ανθρακοβιοµηχανία τους.  

3. Εκτίµηση επιπτώσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε διάφορες επιλογές πολιτικής για την αντιµετώπιση των 
ενδεχόµενων δυσµενών επιπτώσεων από το κλείσιµο των ορυχείων που θα ακολουθήσει 
πιθανόν τη σταδιακή κατάργηση των επιχορηγήσεων, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές.  

Επιλογή 1: βασικό σενάριο 
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Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο, η Επιτροπή θα προτείνει µια νέα νοµική πράξη που θα 
αφορά ειδικά τον συγκεκριµένο κλάδο και θα εφαρµόζεται µετά τη λήξη ισχύος του 
κανονισµού για τον άνθρακα. Από το 2011, στον κλάδο του λιθάνθρακα θα ισχύουν µόνον οι 
γενικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

Επιλογή 2: κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής  

Σύµφωνα µε την επιλογή 2, η Επιτροπή θα εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές µε βάση το 
άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης («ΣΛΕΕ»), παρόµοιες µε εκείνες που εξέδωσε για τη ναυπηγική βιοµηχανία και τη 
χαλυβουργία, οι οποίες θα επιτρέπουν στα κράτη µέλη να χορηγούν ενισχύσεις αποκλειστικά 
και µόνον για να καλύψουν τα ποσά που καταβάλλουν οι βιοµηχανίες άνθρακα στους 
εργαζόµενους που απολύονται ή που δέχονται να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα λόγω της 
παύσης λειτουργίας των ορυχείων, τις δαπάνες για την παροχή συµβουλών στους εν λόγω 
εργαζόµενους, καθώς και τις δαπάνες για την επαγγελµατική τους επανεκπαίδευση. Ενδέχεται 
επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες για τη λύση των υφιστάµενων συµβάσεων (για χρονικό 
διάστηµα 6 µηνών κατ' ανώτατο όριο) ή την ακύρωσή τους, ανάλογα µε το ποιο κοστίζει 
λιγότερο. Επιπλέον, µπορεί να καλύπτουν τις δαπάνες που απαιτούνται για τον άµεσο 
καθαρισµό και την αποκατάσταση των χώρων παραγωγής, αλλά δεν µπορεί να καλύπτουν τα 
σηµαντικά πολλές φορές ποσά που απαιτούνται για την αποκατάσταση του υπεδάφους, 
δεδοµένου ότι η έκταση και η διάρκειά τους (σε ορισµένες περιπτώσεις απεριόριστη) θα 
υπερέβαινε το όριο που επιτρέπεται βάσει του άρθρου 107 παραγράφους 3 στοιχείο γ) της 
ΣΛΕΕ.  

Επιλογή 3: κανονισµός του Συµβουλίου που επιτρέπει ενισχύσεις λειτουργίας (ενισχύσεις για 
την παύση λειτουργίας) περιορισµένης διάρκειας. 

Σύµφωνα µε την επιλογή 3, η Επιτροπή θα προτείνει κανονισµό του Συµβουλίου µε βάση το 
άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της ΣΛΕΕ. Ο κανονισµός θα επιτρέπει στα κράτη µέλη 
να χορηγούν ενισχύσεις λειτουργίας καθαρά φθίνουσες για την κάλυψη των ζηµιών 
τρέχουσας παραγωγής, εφόσον συνοδεύονται από συστηµατική µείωση των δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου σχεδίου παύσης λειτουργίας του ορυχείου (µόνο για 
υφιστάµενα ήδη σήµερα ορυχεία). Θα πρόκειται για ενισχύσεις λειτουργίας οι οποίες θα 
καταργηθούν προοδευτικά σε χρονικό διάστηµα 10 ετών κατ' ανώτατο όριο.  

Επιλογή 4: κανονισµός του Συµβουλίου που θα επιτρέπει τις ενισχύσεις για κάλυψη 
έκτακτων δαπανών (κληρονοµηθείσες από το παρελθόν οφειλές που αφορούν κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές δαπάνες). 

Σύµφωνα µε την επιλογή 4, η Επιτροπή θα προτείνει κανονισµό του Συµβουλίου µε βάση το 
άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της ΣΛΕΕ. Ο κανονισµός αυτός θα επιτρέπει στα κράτη 
µέλη να χορηγούν ενισχύσεις για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δαπάνες που συνδέονται 
µε το κλείσιµο ανθρακωρυχείων, όπως κοινωνικές παροχές και δαπάνες που συνδέονται µε 
την αποκατάσταση των χώρων όπου βρισκόταν προηγουµένως το ορυχείο, σύµφωνα µε τον 
ορισµό του παραρτήµατος του ισχύοντος κανονισµού για τον άνθρακα.  

Επιλογή 5: συνδυασµός των επιλογών 3 και 4 

Σύµφωνα µε την επιλογή 5, η Επιτροπή θα προτείνει κανονισµό του Συµβουλίου µε βάση το 
άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της ΣΛΕΕ που επιτρέπει στα κράτη µέλη να χορηγούν 
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ενισχύσεις τόσο για την παύση λειτουργίας (όπως στην επιλογή 3) όσο και για την κάλυψη 
εκτάκτων δαπανών (όπως στην επιλογή 4).  

Επιλογή 6: παράταση του ισχύοντος κανονισµού για τον άνθρακα για 10 έτη. 

Σύµφωνα µε την επιλογή 6, η Επιτροπή θα προτείνει στο Συµβούλιο να παρατείνει την ισχύ 
του κανονισµού 1407/2002 του Συµβουλίου - ως έχει σήµερα - για 10 ακόµη έτη, δηλαδή 
µέχρι το τέλος του 2020. Η διαφορά από την επιλογή 5 είναι ότι δεν θα υπάρχει ο όρος για 
κλείσιµο των ορυχείων και θα παρέχεται δυνατότητα χορήγησης επενδυτικών ενισχύσεων. 

Η σύγκριση µεταξύ των διαφόρων επιλογών έγινε µε την παραδοχή ότι τα οικεία κράτη µέλη 
θα χορηγούν πράγµατι τις ενισχύσεις που επιτρέπονται µε βάση τις αντίστοιχες επιλογές. Οι 
κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τον συγκεκριµένο κλάδο προβλέπουν τη δυνατότητα - όχι 
την υποχρέωση - χορήγησης κρατικών ενισχύσεων· η εκτίµηση των επιπτώσεων δεν µπορεί 
να προδικάσει τις αποφάσεις που θα λάβουν τα κράτη µέλη όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις.  

Από οικονοµικής απόψεως, η επιλογή 2 κρίνεται προτιµότερη από το βασικό σενάριο, 
δεδοµένου ότι µετριάζει τις άµεσες οικονοµικές επιπτώσεις στις περιοχές που πλήττονται 
περισσότερο. Ταυτόχρονα είναι προτιµότερη από τις επιλογές 3 έως 5 λόγω της 
ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στον ανταγωνισµό.  

Από κοινωνικής απόψεως, η επιλογή 5 έχει τα πλέον ευνοϊκά αποτελέσµατα σε σύγκριση µε 
το βασικό σενάριο. Ο συνδυασµός της σταδιακής παύσης λειτουργίας των ορυχείων, που 
επιτρέπει µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων (πρόωρης) συνταξιοδότησης, µε συµπληρωµατική 
στήριξη υπό τη µορφή παροχής συµβουλών και επανεκπαίδευσης, περιορίζει δραστικά τις 
αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις από το κλείσιµο ορυχείων στις συγκεκριµένες περιφέρειες. 
Παρότι δεν προωθεί τη δηµιουργία µόνιµων θέσεων εργασίας, η επιλογή αυτή αντιµετωπίζει 
άµεσα το πρόβληµα της γεωγραφικής συγκέντρωσης σε λίγες περιφέρειες των κοινωνικών 
επιπτώσεων από το κλείσιµο των ορυχείων. 

Από περιβαλλοντικής απόψεως, υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα. Παρότι το άµεσο περιβάλλον 
των ορυχείων θα ωφεληθεί οπωσδήποτε από την άµεση ή σχεδόν άµεση παύση της 
παραγωγής (επιλογές 1, 2 και 4), η εικόνα δεν είναι σαφής όσον αφορά τις παγκόσµιες 
εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, αν ληφθούν υπόψη οι εκποµπές από τα ορυκτά καύσιµα που 
χρησιµοποιούνται για την ηλεκτροπαραγωγή. Η αβεβαιότητα αυτή προκύπτει από τον υψηλό 
βαθµό υποκατάστασης του εγχώριου από εισαγόµενο άνθρακα. Παρότι δεν θα υπάρξει 
πλήρης υποκατάσταση, η διαφορά µεταξύ των διαφόρων επιλογών θα εξαρτηθεί από την 
εφαρµογή συγκεκριµένων εθνικών µέτρων για να ευνοηθεί η µετάβαση σε άλλες ενεργειακές 
πηγές. Τέλος, όσον αφορά τις τοπικές επιπτώσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιλογή 5 
εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση της αποκατάστασης των χώρων εξόρυξης και ότι το σταδιακό 
κλείσιµο των ορυχείων επιτρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προετοιµασίες που πρέπει 
να γίνουν αρκετά πριν από την παύση λειτουργίας.  

Η εκτίµηση των επιπτώσεων καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει σαφής 
αντικειµενική προτίµηση για µια συγκεκριµένη επιλογή. Οι επιλογές 2 και 5 φαίνονται ως οι 
πλέον πρόσφορες για να επιτευχθεί ο στόχος του µετριασµού των επιπτώσεων από το 
κλείσιµο των ορυχείων, λαµβανοµένων ωστόσο υπόψη των διαφορετικών νοµικών 
περιορισµών που επιβάλλει το άρθρο 107 παράγραφος 3 στα στοιχεία γ) και ε), και 
συγκεκριµένα ότι δεν µπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις λειτουργίας δυνάµει του πρώτου 
στοιχείου. 
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Όσον αφορά την απλή παράταση του ισχύοντος κανονισµού για τον άνθρακα (επιλογή 6), η 
προηγούµενη εµπειρία από την εφαρµογή του κανονισµού αυτού δείχνει ότι η σταδιακή 
παύση λειτουργίας που προβλέπει και οι προϋποθέσεις που τη συνοδεύουν δεν επαρκούν για 
να εξασφαλίσουν αποτελεσµατική αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας άνθρακα. Αντίθετα, τα 
κράτη µέλη θα µπορούσαν να παρεκκλίνουν από τον στόχο αυτόν συνεχίζοντας απλώς να 
χορηγούν ενισχύσεις παραγωγής σε µη ανταγωνιστικά ορυχεία χωρίς σαφή δέσµευση για 
παύση της λειτουργίας τους. Συνεπώς, οι ίδιες επιχειρήσεις εξόρυξης θα εξακολουθούν 
ενδεχοµένως να µην είναι ανταγωνιστικές κατά τη νέα λήξη ισχύος του κανονισµού σε δέκα 
έτη. Το βασικό πρόβληµα της µη ανταγωνιστικότητας δεν θα επιλυθεί, αλλά απλώς θα 
παραταθεί.  

Με βάση τα αποτελέσµατα της εκτίµησης επιπτώσεων, η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει 
νέο κανονισµό του Συµβουλίου που βασίζεται στην επιλογή 5. Η παύση λειτουργίας των 
ορυχείων θα έχει όντως σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις που θα συγκεντρώνονται σε λίγες 
περιφέρειες της ΕΕ. Θα πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί κατάλληλη µεταβατική περίοδος, 
κατά την οποία θα απαιτηθούν ενισχύσεις λειτουργίας για να διασφαλιστεί η κατάλληλη και 
σταδιακή παύση λειτουργίας τους. Για τους νοµικούς λόγους που περιγράφονται παρακάτω, ο 
στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε κανονισµό του Συµβουλίου, βασιζόµενο στο 
άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο ε). Στο πλαίσιο των επιπτώσεων από την οικονοµική και 
χρηµατοπιστωτική κρίση και λαµβανοµένης υπόψη της διακηρυγµένης απόφασης της 
Επιτροπής να εστιάζει περισσότερο στην κοινωνική διάσταση κατά τη χάραξη των 
ευρωπαϊκών πολιτικών, µια πρόσθετη πράξη που θα επιτρέπει στα κράτη µέλη να µετριάζουν 
τις κοινωνικές και περιφερειακές επιπτώσεις από το κλείσιµο των ορυχείων θα συµβάλει στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.  

4. Νοµικά στοιχεία της πρότασης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπό 
οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη µέλη ή µε κρατικούς πόρους και νοθεύουν ή απειλούν να 
νοθεύσουν τον ανταγωνισµό µε την ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή 
ορισµένων κλάδων παραγωγής είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που 
επηρεάζουν τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν η συνθήκη ορίζει άλλως.  

Το άρθρο 107 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ προβλέπει ότι ορισµένες ενισχύσεις είναι 
αυτοδικαίως συµβατές µε την εσωτερική αγορά. Στο άρθρο 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ 
απαριθµούνται οι ενισχύσεις τις οποίες η Επιτροπή δύναται να κηρύξει συµβατές µε την 
εσωτερική αγορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ), 
το οποίο προβλέπει παρεκκλίσεις όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται για την 
προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους 
όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που αντίκειται προς το συµφέρον της ΕΕ.  

Το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο ε) προβλέπει ότι άλλες κατηγορίες ενισχύσεων 
συµβατές µε την εσωτερική αγορά µπορούν να καθοριστούν µε απόφαση του Συµβουλίου 
που λαµβάνεται µε ειδική πλειοψηφία µετά από πρόταση της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή εκτιµά ότι το είδος των κρατικών ενισχύσεων που προβλέπει η παρούσα πρόταση 
– ιδίως αν πρόκειται για ενισχύσεις λειτουργίας σηµαντικού ύψους και µεγάλης χρονικής 
διάρκειας - υπερβαίνει τις δυνατότητες που παρέχει το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
της ΣΛΕΕ. Εποµένως, η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο να προσφύγει στο άρθρο 107 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) προκειµένου να καθορίσει τις κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων 
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στον τοµέα του λιθάνθρακα οι οποίες µπορούν να κηρυχθούν από την Επιτροπή συµβατές µε 
την εσωτερική αγορά.  

5. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

6. Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Η Επιτροπή προτείνει ειδικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για τον κλάδο του 
(λιθ)άνθρακα, που θεωρείται µεταβατικό ενόψει της πλήρους εφαρµογής των γενικών 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα αυτόν. 

Εκτός από τις δυνατότητες που προβλέπουν οι γενικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, η 
πρόταση προσφέρει τη δυνατότητα να κηρυχθούν συµβατές µε την εσωτερική αγορά δύο 
κατηγορίες ενισχύσεων στον κλάδο του (λιθ)άνθρακα: οι ενισχύσεις για την παύση 
λειτουργίας και οι ενισχύσεις για την κάλυψη έκτακτων δαπανών.  

Ενισχύσεις για την παύση λειτουργίας 

Οι ενισχύσεις για την παύση λειτουργίας αποτελούν ενισχύσεις λειτουργίας που αποσκοπούν 
στην κάλυψη των ζηµιών τρέχουσας παραγωγής των παραγωγικών µονάδων των οποίων 
προγραµµατίζεται το κλείσιµο. Προβλέπει µια διαδικασία σταδιακής παύσης λειτουργίας των 
µη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων. 

Αυτό το είδος ενισχύσεων µπορεί να χορηγηθεί στα ανθρακωρυχεία στο πλαίσιο 
προγράµµατος οριστικής παύσης λειτουργίας. Εποµένως, οι ενισχύσεις είναι φθίνουσες και 
σε περίπτωση που το συγκεκριµένο ορυχείο δεν κλείσει, πρέπει να ανακτηθούν. Οι εν λόγω 
ενισχύσεις µπορούν να χορηγηθούν µόνο στις µονάδες παραγωγής που ασκούσαν ήδη 
δραστηριότητες πριν από την υποβολή της πρότασης εκ µέρους της Επιτροπής.  

Από προηγούµενες συζητήσεις µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη προέκυψε ότι λόγω 
απροσδόκητων γεγονότων µπορεί να απαιτηθεί η προσωρινή σταθεροποίηση ή αύξηση των 
επιχορηγήσεων από το ένα έτος στο άλλο ώστε να επιτραπεί σε ένα ανθρακωρυχείο να 
συνεχίσει τις δραστηριότητές του µέχρι την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία παύσης της 
λειτουργίας του. Εποµένως, η Επιτροπή αποφάσισε να παρεκκλίνει κάπως ως προς µία από 
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που περιγράφονται στην επιλογή 5 της εκτίµησης των 
επιπτώσεων: ενώ θα εξακολουθεί να ισχύει η γενικότερη υποχρέωση σηµαντικής σταδιακής 
µείωσης, προτείνει το ποσοστό µείωσης των ενισχύσεων να καθορίζεται µεταξύ διαδοχικών 
περιόδων δεκαπέντε µηνών (και όχι ετησίως). Προτείνει ποσοστό µείωσης των ενισχύσεων 
σε 33% τουλάχιστον µεταξύ διαδοχικών περιόδων δεκαπέντε µηνών και µέγιστη διάρκεια του 
προγράµµατος παύσης λειτουργίας 4 ετών.  

Η πρόταση περιέχει επίσης διασφαλίσεις για την αποφυγή υπεραντισταθµίσεων και για τον 
περιορισµό των ενδεχόµενων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στις αγορές ενέργειας.  

Ενισχύσεις για την κάλυψη εκτάκτων δαπανών 

Οι εν λόγω ενισχύσεις αποσκοπούν στην κάλυψη δαπανών οι οποίες δεν σχετίζονται µε την 
τρέχουσα παραγωγή και που προκύπτουν από το κλείσιµο των ορυχείων, όπως οι λεγόµενες 
παρελθούσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές οφειλές. Στο παράρτηµα του προτεινόµενου 
κανονισµού απαριθµούνται διεξοδικά οι κατηγορίες δαπανών που µπορούν να καλυφθούν.  
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∆ιαδικασίες 

Η πρόταση περιέχει διαδικαστικές διατάξεις που παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε εκείνες 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου και οι οποίες διευκρινίζουν κυρίως 
τον τρόπο µε τον οποίο θα κοινοποιούνται οι εν λόγω ενισχύσεις στην Επιτροπή ώστε να 
προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση προτού τις επιτρέψει.  
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2010/0220 (NLE) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας µη 
ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
107 παράγραφος 3 στοιχείο ε),  

Έχοντας υπόψη ην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου2, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών4, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:  

(1) Η ισχύς του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1407/20025, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε 
τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010.  

(2) Λόγω της περιορισµένης συµβολής του επιχορηγούµενου άνθρακα στο συνολικό 
ενεργειακό µείγµα, δεν δικαιολογείται πλέον η διατήρηση των εν λόγω 
επιχορηγήσεων για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού σε επίπεδο Ένωσης.  

(3) Οι πολιτικές της Ένωσης που προωθούν τα ανανεώσιµα και χαµηλής περιεκτικότητας 
σε άνθρακα ορυκτά καύσιµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
δικαιολογούν την επ’ αόριστον στήριξη µη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων. Οι 
κατηγορίες ενισχύσεων που επιτρέπονται από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1407/2002 
δεν θα πρέπει εποµένως να διατηρηθούν επ’ αόριστον.  

(4) Εντούτοις, όσον αφορά τον άνθρακα θα έχουν εφαρµογή µόνον οι γενικοί κανόνες 
περί κρατικών ενισχύσεων, εφόσον δεν θα υπάρχουν ειδικοί κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων στον συγκεκριµένο κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, τα µη ανταγωνιστικά 
ανθρακωρυχεία, τα οποία επί του παρόντος τυγχάνουν ενισχύσεων βάσει του 

                                                 
2 ΕΕ C , , σ. . 
3 ΕΕ C , , σ. . 
4 ΕΕ C , , σ. . 
5 ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ.1 
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κανονισµού (EΚ) αριθ. 1407/2002, ενδέχεται να µην είναι πλέον επιλέξιµα για 
ενισχύσεις και να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους.  

(5) Με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν µέτρα για να µετριάσουν τις 
κοινωνικές και περιφερειακές συνέπειες από την παύση λειτουργίας των εν λόγω 
ορυχείων, και συγκεκριµένα για τη συστηµατική µείωση των δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο ενός σχεδίου αµετάκλητης παύσης της λειτουργίας τους και/ή για τη 
χρηµατοδότηση έκτακτων δαπανών, και ιδίως των οφειλών που κληρονοµήθηκαν από 
το παρελθόν.  

(6) Ο παρών κανονισµός σηµατοδοτεί την υπαγωγή του κλάδου του άνθρακα από τους 
ειδικούς στους γενικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρµόζονται σε 
όλους τους τοµείς. 

(7) Για να ελαχιστοποιηθεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού που προκύπτει στην 
εσωτερική αγορά από τις ενισχύσεις, οι τελευταίες θα πρέπει να µειώνονται 
προοδευτικά και να περιορίζονται αυστηρά στις µονάδες παραγωγής των οποίων έχει 
προγραµµατισθεί η αµετάκλητη παύση λειτουργίας. 

(8) Για να µετριαστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ενισχύσεων στην 
παραγωγή άνθρακα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποβάλουν σχέδιο κατάλληλων 
µέτρων, για παράδειγµα στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας ή της δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα. 

(9) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις µε σκοπό την 
κάλυψη δαπανών οι οποίες, σύµφωνα µε τη συνήθη λογιστική πρακτική, δεν 
επηρεάζουν άµεσα το κόστος παραγωγής. Οι ενισχύσεις αυτές προορίζονται για την 
κάλυψη έκτακτων δαπανών που προκύπτουν από την παύση λειτουργίας των µονάδων 
παραγωγής. Για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων 
σε επιχειρήσεις που κλείνουν ορισµένες µόνον από τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
τους, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασµούς 
για καθεµία από τις µονάδες παραγωγής τους.  

(10) Κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
µεριµνά για τη θέσπιση, διατήρηση και τήρηση κανονικών όρων ανταγωνισµού. Όσον 
αφορά ειδικότερα την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι ενισχύσεις στον κλάδο του 
άνθρακα δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επηρεάζουν την επιλογή πηγών 
εφοδιασµού πρωτογενούς ενέργειας από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Κατά συνέπεια, οι τιµές και ποσότητες του άνθρακα θα πρέπει να συµφωνούνται 
ελεύθερα µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών µε βάση τους όρους που επικρατούν 
στην παγκόσµια αγορά.  

(11) Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να κριθεί για 
άλλους λόγους συµβατή µε την εσωτερική αγορά µια ενίσχυση στον κλάδο του 
άνθρακα. 

(12) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τα µέτρα που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος 
κανονισµού και να λαµβάνει αποφάσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού 
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(EΚ) αριθ. 659/1999 της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 
εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ6, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΤΜΗΜΑ I 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 1  
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: 

α) «λιθάνθρακας ή άνθρακας»: άνθρακας υψηλής, µέσης και χαµηλής ποιότητας της 
κατηγορίας «Α» και «Β», σύµφωνα µε το διεθνές σύστηµα κωδικοποίησης 
ανθράκων της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών7; 

β) «παύση λειτουργίας»: µόνιµη παύση παραγωγής και πώλησης άνθρακα· 

γ) «σχέδιο παύσης λειτουργίας»: σχέδιο που καταρτίζει ένα κράτος µέλος, το οποίο 
προβλέπει µέτρα που θα οδηγήσουν στην οριστική παύση λειτουργίας µονάδων 
παραγωγής άνθρακα·  

δ) «µονάδα παραγωγής άνθρακα»: το σύνολο των τόπων υπόγειας ή επιφανειακής 
εξόρυξης άνθρακα και των υποδοµών για την εξυπηρέτησή τους, όπου είναι δυνατή 
η παραγωγή ακατέργαστου άνθρακα ανεξάρτητα από άλλα τµήµατα της επιχείρησης 

ε) «οικονοµικό έτος άνθρακα»: ηµερολογιακό έτος ή άλλη δωδεκάµηνη χρονική 
περίοδος που χρησιµοποιείται ως αναφορά σε συµβάσεις στον τοµέα του άνθρακα· 

στ) «κόστος παραγωγής»: οι συνολικές δαπάνες που συνδέονται µε την τρέχουσα 
παραγωγή, η οποία περιλαµβάνει τις δραστηριότητες εξόρυξης, τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας του άνθρακα, και ιδίως τις δραστηριότητες πλύσης, κατάταξης κατά 
µέγεθος και διαλογής, καθώς και τη µεταφορά στον τόπο παράδοσης, την κανονική 
απόσβεση και τους τόκους δανείων που συνάφθηκαν µε τα επιτόκια της αγοράς· 

ζ) «ζηµίες τρέχουσας παραγωγής»: η θετική διαφορά µεταξύ του κόστους παραγωγής 
του άνθρακα και της τιµής πώλησης στο σηµείο παράδοσης η οποία συµφωνείται 
ελευθέρως από τα συµβαλλόµενα µέρη σε συνάρτηση µε τις συνθήκες στην 
παγκόσµια αγορά· 

η) «εισαγωγές άνθρακα»: κάθε αποστολή προϊόντων άνθρακα προερχόµενη από τρίτη 
χώρα και εισερχόµενη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας για σκοπούς άλλους 

                                                 
6 ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ.1 
7 ∆ιεθνές σύστηµα κωδικοποίησης ανθράκων µέσης και υψηλής ποιότητας (1998). ∆ιεθνής ταξινόµηση 

των κοιτασµάτων άνθρακα (1998) και διεθνές σύστηµα κωδικοποίησης ανθράκων χαµηλής ποιότητας 
(1999). 
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εκτός της διαµετακόµισης, που προορίζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ή τον εφοδιασµό των µονάδων παραγωγής οπτάνθρακα ενός κράτους µέλους.  

ΤΜΗΜΑ II 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

Άρθρο 2 
Αρχή 

1. Στο πλαίσιο της οριστικής παύσης λειτουργίας των µη ανταγωνιστικών ορυχείων, οι 
ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα δύνανται να θεωρηθούν συµβατές µε την εύρυθµη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εάν συµβιβάζονται µε τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισµού. 

2. Οι ενισχύσεις καλύπτουν αποκλειστικά τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται µε τον άνθρακα 
που προορίζεται για την ηλεκτροπαραγωγή, τη συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή οπτάνθρακα, καθώς και για την τροφοδότηση 
υψικαµίνων της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα, εφόσον ο άνθρακας χρησιµοποιείται στην 
Ένωση. 

Άρθρο 3 
Ενισχύσεις για την παύση λειτουργίας 

1. Οι ενισχύσεις σε επιχείρηση που αποσκοπούν ειδικά στην κάλυψη των ζηµιών της 
τρέχουσας παραγωγής των µονάδων παραγωγής άνθρακα δύνανται να θεωρηθούν συµβατές 
µε την εσωτερική αγορά, µόνον εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) η λειτουργία των συγκεκριµένων µονάδων παραγωγής εντάσσεται σε σχέδιο παύσης 
λειτουργίας, του οποίου η προθεσµία εφαρµογής δεν υπερβαίνει την 1η Οκτωβρίου 
2014·  

β) οι συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής πρέπει να κλείσουν οριστικά σύµφωνα µε το 
σχέδιο παύσης λειτουργίας·  

γ) οι κοινοποιούµενες ενισχύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη διαφορά µεταξύ του 
προβλεπόµενου κόστους παραγωγής και των προβλεπόµενων εσόδων για ένα 
οικονοµικό έτος άνθρακα· οι πράγµατι καταβαλλόµενες ενισχύσεις πρέπει να 
αναπροσαρµόζονται ετησίως, µε βάση τις πραγµατικές δαπάνες και έσοδα, το 
αργότερο µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους παραγωγής άνθρακα που ακολουθεί 
το έτος για το οποίο χορηγήθηκαν οι ενισχύσεις· 

δ) το ύψος των ενισχύσεων ανά τόνο ισοδύναµου άνθρακα δεν πρέπει να οδηγεί σε 
διαµόρφωση τιµών άνθρακα της Ένωσης στο σηµείο παράδοσης χαµηλότερων από 
εκείνες που ισχύουν για τον αντίστοιχης ποιότητας άνθρακα από τρίτες χώρες·  

ε) οι συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής πρέπει να ασκούσαν δραστηριότητες στις 31 
∆εκεµβρίου 2009·  
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στ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων παύσης λειτουργίας που χορηγεί ένα κράτος 
µέλος σε κάθε συγκεκριµένη επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί πτωτική πορεία, και η 
µείωση που πραγµατοποιείται µεταξύ των διαδοχικών περιόδων δεκαπέντε µηνών να 
αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 33% των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατά την αρχική 
περίοδο δεκαπέντε µηνών του σχεδίου παύσης λειτουργίας·  

ζ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων παύσης λειτουργίας προς τη βιοµηχανία άνθρακα 
ενός κράτους µέλους δεν πρέπει να υπερβαίνει, για κάθε έτος µετά το 2010, το ποσό 
των ενισχύσεων που χορήγησε το εν λόγω κράτος µέλος και ενέκρινε η Επιτροπή 
δυνάµει των άρθρων 4 και 5 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1407/2002 για το 2010· 

η) τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλουν σχέδιο µέτρων που αποβλέπει στον µετριασµό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρησιµοποίηση άνθρακα, για παράδειγµα 
στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή της 
δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Όταν συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο αυτό 
µέτρα που αποτελούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 
παράγραφος 1, δεν θίγονται οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης και αναστολής που 
επιβάλλει το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ στα κράτη µέλη σχετικά µε τα 
µέτρα αυτά, ούτε το συµβιβάσιµο των µέτρων αυτών µε την εσωτερική αγορά. 

2. Αν οι µονάδες παραγωγής στις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 
1 δεν κλείσουν κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο σχέδιο παύσης λειτουργίας το οποίο 
ενέκρινε η Επιτροπή, το οικείο κράτος µέλος ανακτά όλες τις χορηγηθείσες ενισχύσεις για το 
σύνολο της περιόδου που καλύπτει το σχέδιο παύσης λειτουργίας.  

Άρθρο 4 
Ενισχύσεις για την κάλυψη έκτακτων δαπανών 

1. Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις που ασκούν ή είχαν ασκήσει 
δραστηριότητα σχετική µε την παραγωγή άνθρακα για την κάλυψη των δαπανών οι οποίες 
προκύπτουν ή προέκυψαν από την παύση λειτουργίας µονάδων παραγωγής άνθρακα και δεν 
έχουν σχέση µε την τρέχουσα παραγωγή, δύνανται να θεωρηθούν συµβατές µε την εσωτερική 
αγορά, εφόσον το ύψος τους δεν υπερβαίνει τις δαπάνες αυτές. Από τις ενισχύσεις αυτές 
µπορούν να καλύπτονται: 

α) οι δαπάνες που βαρύνουν µόνον επιχειρήσεις που προβαίνουν ή έχουν προβεί σε 
παύση λειτουργίας µονάδων παραγωγής, µεταξύ των οποίων και οι επιχειρήσεις που 
τυγχάνουν ενισχύσεων για την παύση λειτουργίας·  

β) οι δαπάνες που βαρύνουν περισσότερες της µίας επιχειρήσεις. 

2. Οι κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από την παράγραφο 1 ορίζονται στο παράρτηµα. 
Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις δαπάνες που προκύπτουν από τη µη συµµόρφωση µε 
την περιβαλλοντική νοµοθεσία.  
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Άρθρο 5  
Σώρευση  

1. Το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων που επιτρέπονται βάσει του παρόντος κανονισµού 
ισχύει ανεξαρτήτως του κατά πόσον η ενίσχυση χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από 
κρατικούς πόρους ή χρηµατοδοτείται εν µέρει από την Ένωση.  

2. Οι ενισχύσεις που επιτρέπονται βάσει του παρόντος κανονισµού δεν συνδυάζονται µε 
άλλες κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ή µε 
άλλες µορφές κοινοτικής χρηµατοδότησης για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες, εφόσον από την 
εν λόγω επικάλυψη προκύπτει ποσό ενισχύσεων υψηλότερο από το επιτρεπόµενο βάσει των 
διατάξεων του παρόντος κανονισµού.  

Άρθρο 6  
Τήρηση χωριστών λογαριασµών  

Όλες οι ενισχύσεις που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις αναγράφονται στον λογαριασµό κερδών 
και ζηµιών ως χωριστό έσοδο διακριτό από τον κύκλο εργασιών. Οι επιχειρήσεις που 
τυγχάνουν ενισχύσεων βάσει του παρόντος κανονισµού τηρούν ακριβείς και χωριστούς 
λογαριασµούς για κάθε µονάδα παραγωγής τους και για τις άλλες οικονοµικές 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονται µε την εξόρυξη άνθρακα. Η διαχείριση των σχετικών 
ποσών γίνεται κατά τρόπο ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς τους σε άλλες 
µονάδες παραγωγής οι οποίες δεν υπάγονται στο σχέδιο παύσης λειτουργίας ή σε άλλες 
οικονοµικές δραστηριότητες της ίδιας επιχείρησης. 

ΤΜΗΜΑ III 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  

Άρθρο 7 
Πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη µέλη  

1. Εκτός των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας 
Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της 
συνθήκης8, οι ενισχύσεις που αναφέρει ο παρών κανονισµός διέπονται από τους ειδικούς 
κανόνες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6. 

2. Τα κράτη µέλη που προτίθενται να χορηγήσουν ενισχύσεις για την παύση λειτουργίας 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδιο παύσης λειτουργίας των 
συγκεκριµένων µονάδων παραγωγής. Το σχέδιο αυτό περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α) ταυτοποίηση των µονάδων παραγωγής· 

β) το πραγµατικό ή κατ' εκτίµηση κόστος παραγωγής ανά οικονοµικό έτος άνθρακα για 
κάθε µονάδα παραγωγής·  

                                                 
8 ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ.1 
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γ) την κατ’ εκτίµηση παραγωγή άνθρακα, ανά οικονοµικό έτος άνθρακα, των µονάδων 
παραγωγής που υπάγονται σε σχέδιο παύσης λειτουργίας·  

δ) το κατ' εκτίµηση ποσό των ενισχύσεων παύσης λειτουργίας ανά οικονοµικό έτος 
άνθρακα. 

3. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν τροποποιήσεις των σχεδίων παύσης 
λειτουργίας.  

4. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν όλες τις ενισχύσεις που προτίθενται να χορηγήσουν στη 
βιοµηχανία άνθρακα βάσει του παρόντος κανονισµού στη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους 
άνθρακα. Υποβάλλουν στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία υπολογισµού του προβλεπόµενου 
κόστους παραγωγής αναφέροντας τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται µε τα σχέδια παύσης 
λειτουργίας που της κοινοποίησαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2.  

5. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το ποσό και τον υπολογισµό των 
ενισχύσεων που κατέβαλαν πράγµατι στη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους άνθρακα το 
αργότερο εντός έξι µηνών από το τέλος του έτους αυτού. Την ενηµερώνουν επίσης για τυχόν 
αναπροσαρµογές που επήλθαν στη διάρκεια ενός δεδοµένου οικονοµικού έτους άνθρακα ως 
προς τα ποσά που είχαν καταβληθεί αρχικά, πριν από το τέλος του επόµενου οικονοµικού 
έτους άνθρακα.  

6. Κατά την κοινοποίηση ενισχύσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 και κατά την ενηµέρωση 
της Επιτροπής σχετικά µε τις πράγµατι καταβληθείσες ενισχύσεις, τα κράτη µέλη 
υποβάλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διαπιστώσει η Επιτροπή κατά πόσον 
τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

ΤΜΗΜΑ IV 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 8 
Μέτρα εφαρµογής 

Η Επιτροπή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 
∆ύναται να θεσπίσει κοινό πλαίσιο για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 7.  

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.  

2. Ο παρών κανονισµός λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2026.  

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

 Για το Συµβούλιο  
 Ο Πρόεδρος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Καθορισµός των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4  

1. ∆απάνες και προβλέψεις δαπανών που βαρύνουν µόνο τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε 
παύση λειτουργίας µονάδων παραγωγής 

Αποκλειστικά οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών, και µόνον εφόσον προκύπτουν από την 
παύση λειτουργίας των µονάδων παραγωγής άνθρακα: 

α) επιβαρύνσεις από την πληρωµή κοινωνικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης εργαζοµένων 
που δεν συµπλήρωσαν τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης·  

β) άλλα έκτακτα έξοδα για τους εργαζόµενους που έχασαν την εργασία τους·  

γ) καταβολή συντάξεων και αποζηµιώσεων, εκτός αυτών που προβλέπει το επίσηµο σύστηµα 
ασφάλισης, στους εργαζόµενους που έχασαν την εργασία τους και σε εκείνους που είχαν 
θεµελιώσει το σχετικό δικαίωµα προ της παύσης λειτουργίας· 

δ) δαπάνες που καλύπτονται από τις επιχειρήσεις για την αναπροσαρµογή των εργαζόµενων 
προκειµένου να τους βοηθήσουν να αναζητήσουν νέα θέση εργασίας εκτός της βιοµηχανίας 
άνθρακα, και ιδίως δαπάνες εκπαίδευσης·  

ε) δωρεάν παροχή άνθρακα στους εργαζόµενους που έχασαν τη θέση εργασίας τους και σε 
εκείνους που είχαν δικαίωµα στην εν λόγω παροχή πριν από την παύση λειτουργίας, ή το 
ισοδύναµο σε χρήµατα· 

στ) εναποµένουσες δαπάνες που προκύπτουν από διοικητικές, νοµικές ή φορολογικές 
διατάξεις οι οποίες ισχύουν ειδικά για τη βιοµηχανία άνθρακα·  

ζ) πρόσθετα έργα ασφαλείας υπεδάφους που προκύπτουν από το κλείσιµο µονάδων 
παραγωγής·  

η) ζηµίες των ορυχείων, εφόσον καταλογίζονται σε µονάδες παραγωγής των οποίων παύει η 
λειτουργία· 

θ) δαπάνες σχετιζόµενες µε την αποκατάσταση παλαιών περιοχών εξόρυξης άνθρακα, όπως: 

- εναποµένουσες δαπάνες που προέρχονται από εισφορές σε οργανισµούς παροχής ύδατος και 
αποχέτευσης λυµάτων,  

- άλλες εναποµένουσες δαπάνες που προέρχονται από την παροχή ύδατος και την αποχέτευση 
των λυµάτων·  

ι) εναποµένουσες δαπάνες για την κάλυψη των εισφορών υγειονοµικής ασφάλισης των 
πρώην ανθρακωρύχων·  

κ) δαπάνες συνδεόµενες µε τη λύση ή τροποποίηση των υπαρχουσών συµβάσεων (των 
οποίων η αξία αντιστοιχεί σε 6 µήνες παραγωγής κατά ανώτατο όριο)· 

λ) έκτακτες εγγενείς υποτιµήσεις, εφόσον οφείλονται στην παύση λειτουργίας µονάδων 
παραγωγής. 
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Η αύξηση στην τιµή των γηπέδων αφαιρείται από τις επιλέξιµες δαπάνες για τις κατηγορίες 
ζ), η) και θ). 

2. ∆απάνες και προβλέψεις δαπανών που βαρύνουν περισσότερες της µιας επιχειρήσεις  

α) αύξηση των εισφορών που απαιτούνται για την κάλυψη δαπανών κοινωνικής ασφάλισης, 
εκτός του επίσηµου συστήµατος ασφάλισης, που προκύπτει από τη µείωση του αριθµού των 
υπόχρεων προς καταβολή των εισφορών αυτών λόγω παύσης λειτουργίας µονάδων 
παραγωγής·  

β) δαπάνες οφειλόµενες στην παύση λειτουργίας µονάδων παραγωγής για την παροχή ύδατος 
και την αποχέτευση λυµάτων·  

γ) αύξηση των εισφορών σε οργανισµούς παροχής ύδατος και αποχέτευσης λυµάτων, εφόσον 
αυτές οι αυξήσεις οφείλονται στη µείωση, λόγω παύσης λειτουργίας µονάδων παραγωγής, 
της παραγωγής άνθρακα που υπόκειται σε εισφορά. 




