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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 375/2012
af 2. maj 2012
om ændring af forordning (EF) nr. 885/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og andre organer samt
regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL
at sikre, at den berørte medlemsstat er i stand til at tage
hensyn til de finansielle følger af sådanne beslutninger,
når den indgiver sin udgiftsanmeldelse, jf. artikel 27 i
nævnte forordning.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af
21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1),
særlig artikel 42, og

(4)

Eftersom en medlemsstat kan befinde sig i alvorlige
økonomiske vanskeligheder som følge af, at der sker en
alvorlig forværring i den internationale økonomiske
situation, bør Kommissionen have mulighed for at
udsætte nedsættelser i EU's finansiering af udgifter, der
er afholdt på en måde, som ikke er i overensstemmelse
med EU's regler, hvis den berørte medlemsstat anmoder
herom. Muligheden for udsættelse af nedsættelserne for
en periode på højst 18 måneder bør også gives de
medlemsstater, der anmoder herom samtidig med, at de
er omfattet af finansiel støtte i henhold til Rådets forord
ning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om
indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalings
balancestøtte til medlemsstaterne (3), Rådets forordning
(EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af
en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (4),
rammeaftalen for den europæiske finansielle stabilitets
facilitet (EFSF-rammeaftalen), som blev underskrevet den
7. juni 2010, og traktaten om oprettelse af den europæ
iske stabilitetsmekanisme, som blev underskrevet den
11. juli 2011. Den medlemsstat, der er omfattet af en
afgørelse om udsættelse, skal sørge for, at de konstate
rede mangler, som førte til nedsættelserne, og som fortsat
foreligger, når afgørelsen træffes, bliver afhjulpet på
grundlag af en handlingsplan, der er fastlagt i samråd
med Kommissionen. og som indeholder klare fremskridt
sindikatorer. Hvis en medlemsstat, der er omfattet af en
sådan udsættelse, ikke retter op på manglerne i overens
stemmelse med handlingsplanen og dermed udsætter EUbudgettet for yderligere finansielle risici, skal Kommis
sionen under overholdelse af proportionalitetsprincippet
trække sin beslutning tilbage og udsætte datoen for
gennemførelsen af nedsættelserne.

(5)

Forordning (EF) nr. 885/2006 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed.

(6)

Komitéen for Landbrugsfondene har ikke afgivet udtalelse
inden for den af formanden fastsatte frist —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr.
1290/2005 skal medlemsstaternes godkendte betalings
organer yde garanti for, at dokumenter vedrørende de
udbetalinger, de foretager, er tilgængelige og opbevaret
på en måde, der sikrer, at de er fuldstændige, gyldige og
læsbare på lang sigt. På baggrund af udviklingen inden
for informations- og kommunikationsteknologi, som gør
det muligt at opbevare bilag til støtteansøgninger i elek
tronisk form på en sikker og omkostningseffektiv måde,
bør det være muligt for medlemsstaterne at opbevare
bilag til støtteansøgninger elektronisk i stedet for i papir
udgaven. Det skal være muligt for medlemsstaterne at
vælge denne mulighed, når den nationale lovgivning
tillader anvendelse af elektroniske dokumenter som
dokumentation for de underliggende transaktioner i
forbindelse med nationale domstolsprøvelser. Elektro
niske dokumenter skal beskyttes i overensstemmelse
med internationale standarder for informationssikkerhed
på samme måde som andre oplysninger, som betalings
organet er i besiddelse af, i henhold til Kommissionens
forordning (EF) nr. 885/2006 (2), for at sikre, at de ved
Kommissionens kontrol er tilgængelige i en form, som
fuldstændig modsvarer papirudgaven af de originale
dokumenter.

(2)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1290/2005 skal Kommissionen i de tilfælde, hvor
udgifter ikke er afholdt i overensstemmelse med EU's
regler, træffe beslutning om, hvilke beløb der skal
udelukkes fra EU-finansiering. For at sikre at den efter
prøvende regnskabsafslutning er effektiv og virkningsfuld,
skal det være muligt for Kommissionen ikke at forfølge
sager, hvor det som følge af dens kontrol konstateres, at
det formodede aktuelle maksimumsbeløb ikke overstiger
50 000 EUR og 10 % af de berørte udgifter.

(3)

For at sikre at den procedure for gennemførelse af beslut
ninger, der er truffet i henhold til artikel 30 og 31 i
forordning (EF) nr. 1290/2005, for så vidt angår
ELFUL, er effektiv og gennemskuelig, er det nødvendigt

(1) EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.
(2) EUT L 171 af 23.6.2006, s. 90.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 885/2006 foretages følgende ændringer:
(3) EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.
(4) EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.
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1) I artikel 9 indsættes som stk. 5:
»5.
De i stk. 1 til 4 omhandlede bilag stilles til rådighed
for Kommissionen i papirudgave, i elektronisk form og/eller
i begge former.
Bilag må kun opbevares udelukkende i elektronisk form, hvis
det i henhold til den berørte medlemsstats lovgivning er
tilladt at anvende elektroniske dokumenter som dokumenta
tion for underliggende transaktioner i forbindelse med doms
tolsprøvelser.
Hvis bilagene opbevares i elektronisk form, skal det anvendte
system være i overensstemmelse med punkt 3.B) i bilag I.«
2) Artikel 10, stk. 2, andet afsnit, sidste punktum, affattes såle
des:
»Kommissionen trækker dette beløb fra eller lægger det til
den første betaling, som medlemsstaten har indgivet udgifts
anmeldelsen for, efter at beslutningen i henhold til artikel 30
i forordning (EF) nr. 1290/2005 er truffet.«
3) Artikel 11 ændres således:
a) I stk. 3 indsættes som fjerde afsnit:
»Kommissionen kan på et hvilket som helst tidspunkt
afslutte proceduren, uden at det indebærer finansielle
konsekvenser for den berørte medlemsstat, hvis den
forventer, at de mulige finansielle følger af den konstate
rede manglende overholdelse som følge af en kontrol, jf.
første afsnit, ikke overstiger 50 000 EUR og 10 % af de
relevante udgifter eller de beløb, der skal tilbagebetales.«
b) Stk. 4, andet og tredje afsnit, affattes således:
»For ELFUL foretager Kommissionen fradragene i EUfinansieringen i den første betaling, som medlemsstaten
har indgivet udgiftsanmeldelsen for, efter at beslutningen
i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005
er truffet.
Kommissionen kan dog efter anmodning fra medlems
staten og efter høring af Komitéen for Landbrugsfondene
beslutte:
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a) at fastsætte en anden dato for fradragene eller at
tillade, at tilbagebetalingen af dem sker i ét eller
flere afdrag, hvis omfanget af de fradrag, der er
omfattet af en gennemførelsesretsakt, som er vedtaget
i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr.
1290/2005, berettiger det, eller
b) at udsætte alle fradrag, der skal foretages i denne
periode med højst 18 måneder fra det tidspunkt,
hvor beslutningen træffes og samtidig tillade, at de
foretages efter udsættelsens ophør i form af højst tre
lige store årlige afdrag, for de medlemsstater, der er
omfattet af finansiel støtte i henhold til Rådets forord
ning (EF) nr. 332/2002 (*), Rådets forordning (EU) nr.
407/2010 (**), rammeaftalen for den europæiske
finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF-rammeaftalen), som
blev underskrevet den 7. juni 2010, eller traktaten om
oprettelse af den europæiske stabilitetsmekanisme.
Fristen for udsættelse som omhandlet i tredje afsnit, litra
b), kan ikke forlænges, og ingen nye beslutninger om
udsættelse må træffes for én og samme medlemsstat.
Den medlemsstat, der er omfattet af en beslutning om
udsættelse, skal sørge for, at de konstaterede mangler,
som førte til nedsættelserne og som fortsat foreligger
på tidspunktet for beslutningen om udsættelse, er ved
at blive at afhjulpet på grundlag af en handlingsplan,
der er fastlagt i samråd med Kommissionen og som inde
holder klare fremskridtsindikatorer. Hvis medlemsstaten
undlader at træffe de afhjælpende foranstaltninger, som
er fastlagt i handlingsplanen, for at rette op på mang
lerne, hvis resultatet af foranstaltningen ikke er tilstræk
keligt i henhold til fremskridtsindikatorerne, eller hvis
foranstaltningen ikke medfører tilfredsstillende fremskridt,
trækker Kommissionen under overholdelse af proportio
nalitetsprincippet sin beslutning tilbage og udsætter tids
punktet for fradragene.
___________
(*) EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.
(**) EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Union Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 2. maj 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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