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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2014
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους
οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά
με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2014
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους
κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Διαδικασία διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών
1.
Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή σε υπουργικό επίπεδο που είναι
υπεύθυνη για:
α) την έκδοση, την αναθεώρηση και την ανάκληση της διαπίστευσης
των οργανισμών πληρωμών·
β) την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.
2.
Η αρμόδια αρχή εκδίδει, με επίσημη πράξη, απόφαση σχετικά με
την έκδοση ή, μετά από επανεξέταση, την ανάκληση της διαπίστευσης
του οργανισμού πληρωμών, με βάση την εξέταση των κριτηρίων διαπί
στευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κατ’ εξου
σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 («τα κριτήρια διαπίστευ
σης»). Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για τις διαπιστεύσεις
και τις ανακλήσεις των διαπιστεύσεων.
3.
Η αρμόδια αρχή διορίζει έναν ελεγκτικό φορέα για τη διενέργεια
εξέτασης πριν από τη χορήγηση της διαπίστευσης (έλεγχος πριν τη
διαπίστευση). Ο οργανισμός ελέγχου είναι ελεγκτική αρχή, ή άλλος
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ή οργανωτική μονάδα μιας αρχής
με την απαιτούμενη επάρκεια, τις δεξιότητες και την ικανότητα να
διενεργεί ελέγχους. Ο οργανισμός ελέγχου είναι ανεξάρτητος από τον
προς διαπίστευση οργανισμό πληρωμών.
Η εξέταση (έλεγχος πριν τη διαπίστευση) που διενεργείται από τον
οργανισμό ελέγχου καλύπτει, ιδίως:
α) τις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζονται για την έγκριση
και την εκτέλεση των πληρωμών·
β) τον καταμερισμό καθηκόντων και την επάρκεια του εσωτερικού και
εξωτερικού ελέγχου σχετικά με τις πράξεις που χρηματοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), που
στο εξής αποκαλούνται «τα ταμεία»·
γ) τον βαθμό καταλληλότητας των διαδικασιών και των συστημάτων
που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του προϋπολογισμού της
Ένωσης, περιλαμβανομένων των μέτρων καταπολέμησης της απάτης
βάσει εκτίμησης κινδύνου·
δ) την ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών·
ε) την τήρηση λογιστικών βιβλίων.
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Ο οργανισμός ελέγχου συντάσσει έκθεση στην οποία περιγράφονται
λεπτομερώς οι ελεγκτικές εργασίες που εκτελέστηκαν, τα αποτελέσματά
τους και η αξιολόγησή του για το κατά πόσον ο οργανισμός πληρωμών
ικανοποιεί τα κριτήρια διαπίστευσης. Η έκθεση υποβάλλεται στην
αρμόδια αρχή, η οποία στη συνέχεια εκδίδει την πράξη διαπίστευσης
που βεβαιώνει ότι ο οργανισμός πληρωμών πληροί τα κριτήρια διαπί
στευσης.
4.
Εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο οργανισμός πληρωμών δεν
πληροί τα κριτήρια διαπίστευσης, ενημερώνει τον οργανισμό πληρωμών
για τους συγκεκριμένους όρους τους οποίους αυτός υποχρεούται να
εκπληρώσει πριν του χορηγηθεί η διαπίστευση.
Σε αναμονή της υλοποίησης των αναγκαίων αλλαγών με σκοπό την
επίτευξη αυτών των ειδικών όρων, η διαπίστευση μπορεί να χορηγηθεί
προσωρινά για περίοδο που καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβα
ρότητα των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, η οποία δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα μήνες. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επι
τροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
να παρατείνει το εν λόγω χρονικό διάστημα.
5.
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 κοι
νοποιούνται αμέσως μετά την πρώτη διαπίστευση του οργανισμού
συντονισμού και, σε κάθε περίπτωση, πριν καταλογιστεί στα ταμεία
οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιεί. Οι εν λόγω πληροφορίες
συνοδεύονται από δηλώσεις και έγγραφα σχετικά με:
α) τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον οργανισμό πληρωμών·
β) την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του οργανι
σμού πληρωμών·
γ) τη σχέση του οργανισμού πληρωμών με άλλους οργανισμούς,
δημόσιους ή ιδιωτικούς, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή
τυχόν μέτρων βάσει των οποίων ο οργανισμός πληρωμών καταλο
γίζει δαπάνες στα ταμεία·
δ) τις διαδικασίες παραλαβής, επαλήθευσης και έγκρισης των αιτή
σεων των δικαιούχων και τις διαδικασίες έγκρισης, πληρωμής και
λογιστικής εγγραφής των δαπανών·
ε)

τις διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των μηχανογραφικών συστη
μάτων·

στ) την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 έκθεση του ελέγχου που διε
νεργεί ο οργανισμός ελέγχου πριν από τη διαπίστευση.
6.
Η Επιτροπή ανακοινώνει στην επιτροπή γεωργικών ταμείων τους
διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών σε κάθε κράτος μέλος.
Άρθρο 2
Επανεξέταση της διαπίστευσης
1.
Η αρμόδια αρχή ασκεί διαρκή εποπτεία στους οργανισμούς πλη
ρωμών για τους οποίους είναι αρμόδια, βασιζόμενη ιδίως στα πιστοποι
ητικά και τις εκθέσεις που συντάσσονται από τον αναφερόμενο στο
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 οργανισμό πιστοποίησης
και παρακολουθεί κάθε διαπιστωθείσα ανεπάρκεια.
Ανά τριετία, η αρμόδια αρχή ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή σχε
τικά με την εποπτεία των οργανισμών πληρωμών και την παρακολού
θηση των δραστηριοτήτων τους. Η έκθεση περιλαμβάνει επισκόπηση
της συνεχούς συμμόρφωσης των οργανισμών πληρωμών με τα κριτήρια
διαπίστευσης καθώς και περίληψη των μέτρων που έχουν ληφθεί για
την αποκατάσταση των ελλείψεων. Η αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει κατά
πόσον ο οργανισμός πληρωμών για τον οποίο είναι υπεύθυνη εξακο
λουθεί να πληροί τα κριτήρια διαπίστευσης.
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2.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που διασφαλίζει την άμεση
κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή κάθε πληροφορίας που υποδηλώνει ότι
ένας οργανισμός πληρωμών δεν πληροί τα κριτήρια διαπίστευσης.
3.
Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένας διαπιστευμένος οργανι
σμός πληρωμών δεν πληροί πλέον ένα ή περισσότερα κριτήρια διαπί
στευσης, γεγονός που να μπορεί να παρεμποδίσει την εκπλήρωση των
καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κατ’ εξου
σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. αριθ. 907/2014, η αρμόδια αρχή
αναστέλλει αμελλητί τη διαπίστευση του οργανισμού πληρωμών.
Καταρτίζει πρόγραμμα δράσεων με προθεσμίες για την αποκατάσταση
των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν εντός χρονικού διαστήματος που
καθορίζεται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα του προβλήματος, το
οποίο δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αναστο
λής της διαπίστευσης. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επι
τροπή δύναται, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
να παρατείνει το εν λόγω χρονικό διάστημα.
4.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την από
φασή της να αναστείλει τη διαπίστευση του οργανισμού πληρωμών, το
σχέδιο που έχει καταρτίσει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 και, στη
συνέχεια, σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου.
5.
Σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης, η αρμόδια αρχή δια
πιστεύει αμελλητί άλλον οργανισμό πληρωμών που πληροί τα κριτήρια
του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2005,
ώστε να διασφαλιστεί η μη διακοπή των πληρωμών στους δικαιούχους.
6.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αρμόδια αρχή δεν συμμορφώ
θηκε με την υποχρέωσή της να καταρτίσει πρόγραμμα διορθωτικών
μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή ότι ο οργανισμός πληρωμών
εξακολουθεί να παραμένει διαπιστευμένος χωρίς να έχει εφαρμόσει
πλήρως το σχετικό πρόγραμμα εντός του καθορισμένου χρονικού δια
στήματος, ζητά από την αρμόδια αρχή να ανακαλέσει τη διαπίστευση
του εν λόγω οργανισμού πληρωμών, εκτός εάν πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες αλλαγές εντός περιόδου που καθορίζεται από την Επιτροπή
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Σε αυτή την περί
πτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παρακολουθήσει τις ελλεί
ψεις, μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση σύμ
φωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Άρθρο 3
Διαχειριστική δήλωση
1.
Η διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος
3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
συντάσσεται σε εύθετο χρόνο, ώστε να μπορεί ο οργανισμός πιστοποί
ησης να εκδώσει τη γνωμοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρά
γραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
Η μορφή της διαχειριστικής δήλωσης ορίζεται στο παράρτημα I του
παρόντος κανονισμού και μπορεί να περιέχει επιφυλάξεις που προσδιο
ρίζουν ποσοτικά τις δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Σε περί
πτωση διατύπωσης επιφυλάξεων, η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει
σχέδιο διορθωτικών μέτρων και ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υλο
ποίησή του.
2.
Η διαχειριστική δήλωση βασίζεται σε αποτελεσματική εποπτεία
του καθεστώτος διαχείρισης και ελέγχου που λειτουργεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
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Άρθρο 4
Οργανισμός συντονισμού
1.
Ο οργανισμός συντονισμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ενεργεί ως ο μοναδικός
συνομιλητής της Επιτροπής για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου κρά
τους μέλους για όλα τα θέματα που αφορούν τα ταμεία σχετικά με:
α) τη διάδοση των πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά
με τις λειτουργίες και τις ενέργειες των οργανισμών πληρωμών και
των οργανισμών πληρωμών που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή
αυτών των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και την προώθηση της
εναρμονισμένης εφαρμογής τους·
β) την κοινοποίηση στην Επιτροπή των στοιχείων που αναφέρονται στα
άρθρα 7 και 102 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
γ) τη θέση στη διάθεση της Επιτροπής όλων των λογιστικών στοιχείων
που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια ελέγ
χων.
2.
Ο οργανισμός πληρωμών δύναται να ενεργεί ως οργανισμός
συντονισμού, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η διάκριση των λειτουρ
γιών.
3.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και σύμφωνα με τις
εθνικές διαδικασίες, ο οργανισμός συντονισμού στηρίζεται σε άλλους
διοικητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες, ιδίως σε όσους διαθέτουν λογι
στική ή τεχνική εμπειρογνωσία.
4.
Το απόρρητο, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα όλων των ηλε
κτρονικών δεδομένων που τηρούνται από τον οργανισμό συντονισμού
διασφαλίζονται από μέτρα που προσαρμόζονται στη διοικητική δομή, το
στελεχικό δυναμικό και το τεχνολογικό περιβάλλον κάθε οργανισμού
συντονισμού. Η οικονομική και τεχνολογική προσπάθεια είναι ανάλογη
με τους υφιστάμενους πραγματικούς κινδύνους.
5.
Οι κοινοποιήσεις πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 102
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 πραγματοποιούνται αμέσως μετά την πρώτη διαπίστευση του
οργανισμού συντονισμού και, οπωσδήποτε, πριν καταλογιστεί στα
ταμεία οποιαδήποτε δαπάνη που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του. Η εν
λόγω γνωστοποίηση συνοδεύεται από την πράξη διαπίστευσης του
οργανισμού, καθώς και από τα στοιχεία σχετικά με τις διοικητικές
και λογιστικές συνθήκες και τις συνθήκες εσωτερικού ελέγχου που
αφορούν τη λειτουργία του.
Άρθρο 5
Πιστοποίηση
1.
Η αρμόδια αρχή ορίζει τον οργανισμό πιστοποίησης που προβλέ
πεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
2.
Ο οργανισμός πιστοποίησης οργανώνει τις εργασίες του με απο
τελεσματικό και αποδοτικό τρόπο και διενεργεί τους ελέγχους εντός του
κατάλληλου χρονικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το
χρονοδιάγραμμα των πράξεων για το σχετικό οικονομικό έτος.
3.
Η παρεχόμενη από τον οργανισμό πιστοποίησης γνωμοδότηση
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 συντάσσεται σε ετήσια βάση.
Η εν λόγω γνωμοδότηση βασίζεται στο ελεγκτικό έργο που υλοποιείται
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος κανονισμού.
4.
Ο οργανισμός πιστοποίησης συντάσσει έκθεση πορισμάτων του. Η
έκθεση καλύπτει τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Η έκθεση αυτή
αναφέρει, για την περίοδο που καλύπτεται από την έκθεση, κατά πόσο:
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α) ο οργανισμός πληρωμών συμμορφώθηκε με τα κριτήρια διαπίστευ
σης·
β) οι διαδικασίες του οργανισμού πληρωμών παρείχαν εύλογη διαβε
βαίωση ότι οι δαπάνες που καταλογίζονται στα ταμεία πραγματοποι
ήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, εξασφαλίζοντας τη
νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, και ότι
εφαρμόστηκαν οι τυχόν συστάσεις για βελτιώσεις·
γ) οι ετήσιοι λογαριασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρό
ντος κανονισμού ήταν σύμφωνοι με τα βιβλία και τα στοιχεία του
οργανισμού πληρωμών·
δ) οι δηλώσεις δαπανών και παρεμβάσεων συνιστούν στην πραγματι
κότητα αληθή, πλήρη και ακριβή καταγραφή των ενεργειών που
καταλογίζονται στα ταμεία·
ε) τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όσον αφορά τις καταβλη
θείσες προκαταβολές, τις κατατεθείσες εγγυήσεις, τα αποθέματα
παρέμβασης και τα προς είσπραξη ποσά προστατεύονταν καταλλή
λως.
Η έκθεση περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και τα επαγγελματικά
προσόντα των ελεγκτών, το έργο που έχει επιτελεστεί, τον αριθμό των
συναλλαγών που ελέγχθηκαν, τον βαθμό σημαντικότητας και εμπιστο
σύνης που επιτεύχθηκε, τις τυχόν διαπιστωθείσες αδυναμίες και τις
διατυπωθείσες συστάσεις για βελτίωση, καθώς και τις ενέργειες τόσο
του οργανισμού πιστοποίησης όσο και των άλλων οργανισμών ελέγχου,
που ανήκουν στον ή είναι εκτός του οργανισμού πληρωμών, από τους
οποίους λαμβάνονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει οι διαβεβαιώσεις του
οργανισμού πιστοποίησης όσον αφορά τα εν λόγω θέματα.
Άρθρο 6
Αρχές ελέγχου
1.
Ο έλεγχος πιστοποίησης διενεργείται σύμφωνα με διεθνώς αποδε
κτά ελεγκτικά πρότυπα.
2.
Ο οργανισμός πιστοποίησης χαράζει στρατηγική λογιστικού ελέγ
χου που καθορίζει το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και την
κατεύθυνση του ελέγχου πιστοποίησης, τις μεθόδους ελέγχου και τη
μεθοδολογία δειγματοληψίας. Καταρτίζεται σχέδιο ελέγχου για κάθε
οικονομικό έτος που ελέγχεται με βάση τον εκτιμώμενο κίνδυνο ελέγ
χου. Κατόπιν αιτήσεως, ο οργανισμός πιστοποίησης κοινοποιεί στην
Επιτροπή τη στρατηγική ελέγχου και το πρόγραμμα ελέγχου.
3.
Το εύλογο επίπεδο διασφάλισης του ελέγχου που πρέπει να επι
τυγχάνεται από τη δοκιμή ελέγχου προκύπτει από την αξιολόγηση του
συστήματος ελέγχου, περιλαμβανομένων δοκιμών συμμόρφωσης και
ουσιαστικών ελέγχων των δαπανών, που αποτελούνται από δοκιμή
λεπτομερειών και διαδικασίες ανάλυσης.
4.
Η Επιτροπή θεσπίζει κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνουν,
ιδίως:
α) πρόσθετες διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο πιστοποί
ησης που πρόκειται να διενεργηθεί·
β) τον καθορισμό του εύλογου επιπέδου διασφάλισης του ελέγχου που
πρέπει να επιτευχθεί από τη δοκιμή ελέγχου.
Άρθρο 7
Μέθοδοι ελέγχου
1.
Οι μέθοδοι ελέγχου που αφορούν την πιστοποίηση ελέγχου καθο
ρίζονται στη στρατηγική λογιστικού ελέγχου που προβλέπεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2.
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2.
Για την επίτευξη των στόχων του ελέγχου και την παροχή της
γνωμοδότησης που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα στάδια ελέγχου περιλαμβάνουν ελέγχους
συστημάτων, ουσιαστικό έλεγχο και ελέγχους συμφωνίας με τις οικο
νομικές και διαχειριστικές δηλώσεις.
3.
Οι έλεγχοι των δαπανών αφορούν τη νομιμότητα και την κανονι
κότητα των υποκειμένων πράξεων στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων.
Για τους σκοπούς αυτούς, ο οργανισμός πιστοποίησης μπορεί να συνο
δεύει κατά τους δευτεροβάθμιους επιτόπιους ελέγχους τον οργανισμό
πληρωμών. Ο οργανισμός πιστοποίησης δεν μπορεί να συνοδεύει κατά
τους αρχικούς επιτόπιους ελέγχους τον οργανισμό πληρωμών, με εξαί
ρεση τις καταστάσεις όπου θα ήταν αδύνατη η επανάληψη του αρχικού
ελέγχου που διενήργησε ο οργανισμός πληρωμών. ►M6 Όσον αφορά
τους ελέγχους επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων δειγ
ματοληψίας, οι οργανισμοί πιστοποίησης δύνανται να εφαρμόζουν δοκι
μές διπλού σκοπού μεταξύ των στόχων του λογιστικού ελέγχου. ◄
4.
Η Επιτροπή παρέχει πρόσθετους όρους και οδηγίες σχετικά με τον
σχεδιασμό των ελεγκτικών διαδικασιών, τη δειγματοληψία, τον προ
γραμματισμό και τη διεξαγωγή της επιτόπιας εκ νέου επαλήθευσης
των πράξεων μέσω των κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπονται
στο άρθρο 6 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 8
Λογαριασμοί των οργανισμών πληρωμών
1.
Κάθε οργανισμός πληρωμών τηρεί ένα σύνολο λογαριασμών που
καλύπτουν μόνο τις δαπάνες και τα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 και στα άρθρα 5 και 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων που τίθενται στη
διάθεσή του για την πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών. Οι εν λόγω
λογαριασμοί επιτρέπουν τη διάκριση και χωριστή παρουσίαση των
οικονομικών στοιχείων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.
2.
Οι οργανισμοί πληρωμών των κρατών μελών που δεν έχουν υιο
θετήσει το ευρώ τηρούν λογαριασμούς που καλύπτουν τα ποσά εκφρα
σμένα στο νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες και
εισπράχθηκαν τα έσοδα. Για να υπάρχει όμως δυνατότητα ενοποίησης
του συνόλου των δαπανών και εσόδων, πρέπει να είναι σε θέση να
προσκομίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία σε εθνικό νόμισμα και σε ευρώ.
3.
Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, κάθε οργανισμός πληρωμών που υποδει
κνύεται για ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τηρεί λογαριασμούς
που επιτρέπουν την ταυτοποίηση όλων των πράξεων για κάθε πρό
γραμμα και μέτρο. Τα λογιστικά αυτά περιλαμβάνουν κυρίως:
α) το ποσό της δημόσιας δαπάνης και το ποσό της ενωσιακής συμμε
τοχής για κάθε πράξη·
β) τα προς ανάκτηση ποσά από δικαιούχους για διαπιστωμένες παρα
τυπίες ή αβλεψίες·
γ) τα ανακτηθέντα ποσά, με αναφορά της αρχικής πράξης.

02014R0908 — EL — 10.06.2019 — 007.001 — 8
▼B
ΤΜΗΜΑ 2

Λογαριασμοί του ΕΓΤΕ
Άρθρο 9
Παροχή πληροφοριών από τα κράτη μέλη
Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν και θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής
σε εβδομαδιαία βάση τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν το συνολικό
ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εισπραχθέντων εσόδων
ειδικού προορισμού, ως εξής:
α) το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, τις πληρο
φορίες που αφορούν το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλή
θηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν από
την αρχή του μήνα μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας·
β) το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα του μήνα όταν η εβδομάδα
εκτείνεται σε δύο μήνες, τις πληροφορίες που αφορούν το συνολικό
ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εσόδων ειδικού προ
ορισμού που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Άρθρο 10
Κοινοποιήσεις πληροφοριών από τα κράτη μέλη
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο
γ) σημεία i) και ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα κράτη
μέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή τις κάτωθι πληροφορίες
και τα έγγραφα, με την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 του παρόντος
κανονισμού:
α) το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, τις πληροφορίες
που αφορούν το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν
και εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του
προηγούμενου μήνα, με βάση το υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή
στα κράτη μέλη μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων, και όλες
τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις αισθητές απο
κλίσεις μεταξύ των προβλέψεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με
την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο iii) του παρόντος άρθρου και
των πραγματικών δαπανών ή των εισπραχθέντων εσόδων ειδικού
προορισμού·
β) το αργότερο έως τη δωδέκατη ημέρα κάθε μήνα, τη δήλωση δαπα
νών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Εντούτοις, η κοινοποίηση για τις δαπάνες που
καταβλήθηκαν και τα έσοδα ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν
μεταξύ 1ης και 15ης Οκτωβρίου διαβιβάζεται το αργότερο έως τις
27 Οκτωβρίου.
2.
Η δήλωση δαπανών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β) αποτελείται από:
α) κατάσταση, που καταρτίζεται από κάθε οργανισμό πληρωμής με
βάση τα υποδείγματα που διατίθενται από την Επιτροπή στα
κράτη μέλη μέσω μηχανογραφικών συστημάτων, βάσει της ονομα
τολογίας του προϋπολογισμού της Ένωσης και ανά τύπο δαπανών
και εσόδων και σύμφωνα με μια αναλυτική ονοματολογία που τίθε
ται στη διάθεση των κρατών μελών, η οποία καλύπτει:
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i) τις δαπάνες που καταβλήθηκαν και τα έσοδα ειδικού προ
ορισμού που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου
μήνα,
ii) το σύνολο των δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού που
πληρώθηκαν από την αρχή του οικονομικού έτους έως το
τέλος του προηγούμενου μήνα,
iii) προβλέψεις δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού, που καλύ
πτουν κατά περίπτωση:
— μόνο τον τρέχοντα μήνα και τους δύο επόμενους μήνες,
— τον τρέχοντα μήνα, τους δύο επόμενους μήνες και μέχρι το
τέλος του οικονομικού έτους·
iv) συμπληρωματικά δεδομένα, εάν είναι αναγκαίο·
β) περίληψη, που συντάσσεται από το οικείο κράτος μέλος με βάση το
υπόδειγμα που παρέχει η Επιτροπή στα κράτη μέλη μέσω των μηχα
νογραφικών συστημάτων, των δεδομένων που αναφέρονται στο
στοιχείο α), για όλους τους οργανισμούς πληρωμών αυτού του κρά
τους μέλους·
γ) τους λογαριασμούς δαπανών και εσόδων σχετικά με τη δημόσια
παρέμβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.
3.
Όλα τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που απαιτούνται βάσει του
παρόντος άρθρου κοινοποιούνται σε ευρώ.

Άρθρο 11
Γενικοί κανόνες για τη δήλωση δαπανών και εσόδων ειδικού
προορισμού
1.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 12 που
εφαρμόζονται κατά τη δήλωση δαπανών και εσόδων σχετικά με τη
δημόσια αποθεματοποίηση, οι δαπάνες και τα έσοδα που δηλώνονται
από τους οργανισμούς πληρωμών και αφορούν συγκεκριμένο μήνα
αντιστοιχούν στις πληρωμές και τις εισπράξεις που έγιναν στη διάρκεια
του ίδιου αυτού μήνα.
Οι εν λόγω δαπάνες και τα έσοδα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του
ΕΓΤΕ για το οικονομικό έτος ν.
Εντούτοις:
α) οι δαπάνες που μπορούν να καταβληθούν πριν να τεθεί σε εφαρμογή
η διάταξη η οποία προβλέπει τον ολικό ή μερικό καταλογισμό τους
στο ΕΓΤΕ μπορούν μόνο να δηλώνονται:
— για τον μήνα στη διάρκεια του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή η εν
λόγω διάταξη,
ή
— για τον μήνα ο οποίος έπεται της έναρξης εφαρμογής της εν
λόγω διάταξης·
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β) τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία το κράτος μέλος οφείλει
στην Επιτροπή δηλώνονται για τον μήνα στη διάρκεια του οποίου
λήγει η προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ποσών που προβλέ
πεται από την ενωσιακή νομοθεσία·
γ) οι διορθώσεις τις οποίες αποφασίζει η Επιτροπή, στο πλαίσιο της
εκκαθάρισης λογαριασμών και της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρ
φωση, αφαιρούνται ή προστίθενται απευθείας από την Επιτροπή στις
μηνιαίες πληρωμές που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο
33 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 34 παράγραφος 8. Ωστόσο, τα κράτη
μέλη συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις εν λόγω
διορθώσεις στη δήλωση που συντάσσουν για τον μήνα για τον
οποίο πραγματοποιούνται οι εν λόγω διορθώσεις.
2.
Οι δαπάνες και τα έσοδα ειδικού προορισμού λαμβάνονται υπόψη
την ημερομηνία κατά την οποία χρεώθηκε ή πιστώθηκε ο λογαριασμός
του οργανισμού πληρωμών. Εντούτοις, για τις πληρωμές μπορεί να
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος
οργανισμός εξέδωσε και απέστειλε τον τίτλο πληρωμής σε πιστωτικό
ίδρυμα ή στον δικαιούχο. Κάθε οργανισμός πληρωμών χρησιμοποιεί
την ίδια μέθοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
3.
Οι δαπάνες και τα έσοδα ειδικού προορισμού που δηλώνονται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν διορθώσεις
των στοιχείων τα οποία δηλώθηκαν για προηγούμενους μήνες του ίδιου
οικονομικού έτους.
Σε περίπτωση που οι διορθώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού έχουν
ως αποτέλεσμα, σε επίπεδο οργανισμού πληρωμών, αρνητικές μηνιαίες
δηλώσεις ως προς ένα κονδύλιο του προϋπολογισμού, το πλεόνασμα
της διόρθωσης μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Η εκκαθάρισή τους
πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, κατά τη λογιστική εκκαθάριση
του εκάστοτε έτους.
4.
Οι μη εκτελεσθείσες εντολές πληρωμής καθώς και οι πληρωμές
που χρεώθηκαν στον λογαριασμό και εν συνεχεία πιστώθηκαν εκ νέου
εμφανίζονται στους λογαριασμούς ως υπόλοιπα των δαπανών του μήνα
στη διάρκεια του οποίου η μη εκτέλεση ή η ακύρωση γνωστοποιείται
στον οργανισμό πληρωμών.
5.
Εάν οι οφειλόμενες πληρωμές από το ΕΓΤΕ επιβαρύνονται με
απαιτήσεις, θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους για
τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1:
α) κατά την ημερομηνία πληρωμής του ποσού που οφείλεται στον
δικαιούχο, εάν η απαίτηση είναι μικρότερη από την εκκαθαρισθείσα
δαπάνη·
β) κατά την ημερομηνία της αντιστάθμισης, εφόσον η δαπάνη είναι
μικρότερη ή ίση προς την απαίτηση.
6.
Τα συνολικά στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες και τα έσοδα
ειδικού προορισμού που καταλογίζονται σε ένα συγκεκριμένο οικονο
μικό έτος και τα οποία πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή το
αργότερο στις 27 Οκτωβρίου μπορούν να διορθωθούν μόνο στο πλαίσιο
των ετήσιων λογαριασμών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα
με το άρθρο 102 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iii)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
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Άρθρο 12
Ειδικοί κανόνες για τις δηλώσεις δαπανών σχετικά με τη δημόσια
αποθεματοποίηση
1.
Οι πράξεις που συνεκτιμώνται για την κατάρτιση της δήλωσης
δαπανών σχετικά με τη δημόσια αποθεματοποίηση είναι εκείνες οι
οποίες καταχωρίστηκαν στο τέλος ενός μήνα στους λογαριασμούς του
οργανισμού πληρωμών και πραγματοποιήθηκαν από την αρχή της λογι
στικής χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 πρώτο
εδάφιο στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
907/2014 μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.
2.
Οι εν λόγω δηλώσεις δαπανών περιέχουν τις αξίες και τα ποσά τα
οποία, προσδιοριζόμενα σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 906/2014 (1) της Επιτροπής,
εγγράφονται στους λογαριασμούς από τους οργανισμούς πληρωμών
στον μήνα που έπεται εκείνου στον οποίο αναφέρονται οι πράξεις.
Εντούτοις:
α) για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μήνα Σεπτέμβριο, οι αξίες και
τα ποσά εγγράφονται στους λογαριασμούς από τους οργανισμούς
πληρωμών το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου·
β) για τα συνολικά ποσά της απαξίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 906/2014, τα ποσά εγγράφονται στους λογαριασμούς την ημε
ρομηνία που ορίζεται στην απόφαση η οποία τα προβλέπει.
Άρθρο 13
Απόφαση πληρωμής από την Επιτροπή
1.
Με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο
10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή
αποφασίζει να καταβάλλει τις μηνιαίες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο
18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, με την επιφύ
λαξη των διορθώσεων που μπορεί να γίνουν με μεταγενέστερες αποφά
σεις σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, και λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις και τις αναστολές
που αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του εν λόγω κανονισμού.
2.
Εάν οι συνολικές δαπάνες που δηλώνουν τα κράτη μέλη για το
επόμενο οικονομικό έτος υπερβαίνουν τα τρία τέταρτα του συνόλου των
πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, οι προκαταβολικές
δεσμεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 170 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και οι αντίστοιχες μηνιαίες πλη
ρωμές εγκρίνονται κατ’ αναλογία προς τις δηλώσεις δαπανών, με ανώ
τατο όριο το 75 % των πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η
Επιτροπή καθορίζει το υπόλοιπο που δεν επιστράφηκε στα κράτη μέλη
με αποφάσεις που αφορούν μεταγενέστερες επιστροφές.
Άρθρο 14
Διάθεση πόρων στα κράτη μέλη
1.
Αποφασίζοντας να καταβάλει τις μηνιαίες πληρωμές, και στο
πλαίσιο των δημοσιονομικών πιστώσεων, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση
(1) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 906/2014 της Επιτροπής, της
11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας).
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των κρατών μελών τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των δαπα
νών που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΕ, αφού αφαιρεθεί από τον
λογαριασμό που ανοίγει κάθε κράτος μέλος το αντίστοιχο ποσό των
εσόδων ειδικού προορισμού.
Όταν οι πληρωμές που θα γίνουν από την Επιτροπή αφού αφαιρεθούν
τα έσοδα ειδικού προορισμού οδηγούν σε αρνητικό ποσό, για δεδομένο
κράτος μέλος, το πλεόνασμα που προκύπτει από τις μειώσεις μεταφέ
ρεται στους επόμενους μήνες.
2.
Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον τίτλο και τον
αριθμό του λογαριασμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με βάση
το μορφότυπο που θέτει στη διάθεσή του η Επιτροπή.

Άρθρο 15
Κοινοποιήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης
1.

Οι οργανισμοί πληρωμών κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) μετά από αίτηση της Επιτροπής, τα έγγραφα και τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του κατ’ εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 και στις συμπληρωματικές
εθνικές διοικητικές διατάξεις που εκδίδονται για την εφαρμογή και
τη διαχείριση των μέτρων παρέμβασης·
β) έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τα στοιχεία σχετικά με τη
δημόσια αποθεματοποίηση, με βάση τα υποδείγματα που η Επιτροπή
θέτει στη διάθεση των κρατών μελών μέσω μηχανογραφικών συστη
μάτων.
2.
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 σχετικά συστήματα πληροφοριών
χρησιμοποιούνται για τις κοινοποιήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών
και την κατάρτιση των εγγράφων που αφορούν τις δαπάνες για τη
δημόσια παρέμβαση.

Άρθρο 16
Περιεχόμενο των λογαριασμών δημόσιας αποθεματοποίησης που
τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών
1.
Η λογιστική αποθήκης, που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος
3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 907/2014, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων, που
εμφανίζονται χωριστά:
α) τις διαπιστωθείσες ποσότητες προϊόντων κατά την είσοδο και κατά
την έξοδο από τα αποθέματα, με ή χωρίς φυσική μετακίνηση·
β) τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για δωρεάν διανομή σε από
ρους από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και
οι οποίες καταχωρίστηκαν λογιστικά σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά
γραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
906/2014, με διαχωρισμό των ποσοτήτων που μεταφέρονται σε
άλλο κράτος μέλος·
γ) τις ποσότητες των δειγματοληψιών, με διαχωρισμό των δειγμάτων
που λαμβάνονται από αγοραστές·
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δ) τις ποσότητες οι οποίες, μετά από διαπίστωση με οπτική εξέταση
στο πλαίσιο της ετήσιας απογραφής ή κατά τον έλεγχο που διενερ
γείται μετά την εισαγωγή στην παρέμβαση, δεν είναι δυνατόν
να επανασυσκευασθούν και αποτελούν αντικείμενο απευθείας
πωλήσεων·
ε)

τις ελλείπουσες ποσότητες, για αναγνωρίσιμες ή αδιευκρίνιστες
αιτίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιστοιχούν στα νόμιμα
όρια ανοχής·

στ) τις ποσότητες που έχουν υποστεί υποβάθμιση·
ζ)

τις πλεονάζουσες ποσότητες·

η) τις ελλείπουσες ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής·
θ) τις ποσότητες που έχουν εισέλθει στα αποθέματα και διαπιστώθηκε
ότι δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και των οποίων, εξαι
τίας αυτού, απορρίφθηκε η ανάληψη·
ι)

τις καθαρές ποσότητες που βρίσκονται στα αποθέματα στο τέλος
κάθε μήνα ή λογιστικής χρήσης και οι οποίες μεταφέρονται στον
επόμενο μήνα ή στην επόμενη λογιστική χρήση.

2.
Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί που προβλέπονται στο άρθρο
3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 περιλαμβάνουν:
α) την αξία των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι
χείο α) του παρόντος άρθρου, διαχωρίζοντας την αξία των ποσο
τήτων που αγοράστηκαν και των ποσοτήτων που πωλήθηκαν·
β) τη λογιστική αξία των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται ή λαμβά
νονται υπόψη δυνάμει του καθεστώτος της δωρεάν διανομής που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου·
γ) τη χρηματοδότηση δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 906/2014·
δ) τις δαπάνες που αφορούν στις φυσικές πράξεις οι οποίες αναφέρο
νται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κατ’ εξου
σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 906/2014·
ε)

τα ποσά που προκύπτουν από τις απαξιώσεις οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 906/2014·

στ) τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους πωλητές,
τους αγοραστές και τους αποθεματοποιητές, εκτός από εκείνα
που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος κανο
νισμού·
ζ)

το ποσό από τις απευθείας πωλήσεις που διενεργούνται μετά την
ετήσια απογραφή ή μετά τους ελέγχους που ακολουθούν την ανά
ληψη των προϊόντων στα αποθέματα παρέμβασης·

η) τις ζημίες και τα κέρδη από τα εξερχόμενα προϊόντα, λαμβανομέ
νων υπόψη των απαξιώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) της
παρούσας παραγράφου·
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θ) τα λοιπά στοιχεία πιστοχρεώσεων, ιδίως αυτά που αντιστοιχούν
στις ποσότητες που αφορά η παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ζ)
του παρόντος άρθρου·
ι)

τη μέση λογιστική αξία, εκφραζόμενη, κατά περίπτωση, ανά τόνο ή
ανά εκατόλιτρο.

Άρθρο 17
Λογιστικοί κανόνες σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση
1.
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 στοιχεία καταχωρίζονται για τις
ποσότητες, τις αξίες, τα ποσά και τους μέσους όρους που έχουν πράγ
ματι διαπιστωθεί από τους οργανισμούς πληρωμών, ή για τις αξίες και
τα ποσά που υπολογίστηκαν βάσει των ορισθέντων από την Επιτροπή
κατ’ αποκοπή ποσών.
2.
Οι διαπιστώσεις και οι υπολογισμοί που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 γίνονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κατωτέρω
κανόνων:
α) τα έξοδα εξόδου από το απόθεμα που αφορούν τις ποσότητες για
τις οποίες έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις ή υποβαθμίσεις, σύμφωνα
με τους κανόνες που ορίζονται στα παραρτήματα VI και VII του
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 906/2014, εγγράφονται
στους λογαριασμούς μόνο για τις ποσότητες που έχουν πράγματι
πωληθεί και εξέλθει από τα αποθέματα·
β) οι διαπιστωθείσες ως ελλείπουσες ποσότητες κατά τη μεταφορά
μεταξύ κρατών μελών δεν θεωρούνται εισελθούσες στο απόθεμα
στο κράτος μέλος προορισμού και δεν καλύπτονται από τα πάγια
έξοδα εισόδου·
γ) τα έξοδα εισόδου και εξόδου από το απόθεμα που καθορίζονται
κατ’ αποκοπή για τη μεταφορά εγγράφονται σε λογαριασμό, εφό
σον τα έξοδα αυτά δεν θεωρείται, σύμφωνα με την ενωσιακή νομο
θεσία, ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξόδων μεταφοράς·
δ) πλην αντίθετων ενωσιακών κανονιστικών διατάξεων, τα ποσά που
προκύπτουν από την πώληση υποβαθμισμένων προϊόντων καθώς
και όσα ποσά έχουν ενδεχομένως εισπραχθεί στο πλαίσιο αυτό
δεν εγγράφονται στους λογαριασμούς του ΕΓΤΕ·
ε)

τυχόν διαπιστωθείσες πλεονάζουσες ποσότητες καταχωρίζονται
λογιστικά με αρνητικό πρόσημο στις ελλείπουσες ποσότητες στην
κατάσταση και στις κινήσεις των αποθεμάτων. Οι εν λόγω ποσό
τητες λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ποσοτήτων
που υπερβαίνουν το όριο ανοχής·

στ) τα δείγματα, πλην αυτών που λαμβάνουν οι αγοραστές, καταχωρί
ζονται λογιστικά σύμφωνα με το παράρτημα VII σημείο 2 στοιχείο
α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 906/2014.
3.
Οι διορθώσεις που πραγματοποιεί η Επιτροπή, σε σχέση με τα
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 16, κατά την τρέχουσα λογιστική
χρήση, κοινοποιούνται στην επιτροπή γεωργικών ταμείων. Μπορούν να
κοινοποιούνται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο απόφασης μηνιαίας πλη
ρωμής ή, σε διαφορετική περίπτωση, στο πλαίσιο της απόφασης εκκα
θάρισης λογαριασμών. Καταχωρίζονται λογιστικά από τους οργανι
σμούς πληρωμών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από την εν λόγω
απόφαση όρους.
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Άρθρο 18
Ημερομηνίες καταχώρισης των εξόδων και εσόδων και των
πράξεων διακίνησης των προϊόντων σε λογαριασμούς για τη
δημόσια παρέμβαση
1.
Τα διάφορα στοιχεία εξόδων και εσόδων εγγράφονται σε λογαρια
σμό την ημερομηνία που διενεργείται η φυσική πράξη βάσει του μέτρου
δημόσιας παρέμβασης και με τη χρήση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 906/2014.
Ωστόσο, στις κατωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθες ημε
ρομηνίες:
α) η ημερομηνία της είσπραξης για τα εισπραττόμενα ή ανακτώμενα
ποσά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχεία στ)
και ζ) του παρόντος κανονισμού·
β) η ημερομηνία πραγματικής πληρωμής των εξόδων που αφορούν
φυσικές πράξεις, όταν τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από κατ’
αποκοπή ποσά.
2.
Τα διάφορα στοιχεία που αφορούν τη φυσική διακίνηση των προϊ
όντων και τη διαχείριση των αποθεμάτων καταχωρίζονται λογιστικά την
ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η φυσική πράξη βάσει του μέτρου
παρέμβασης.
Ωστόσο, στις κατωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθες ημε
ρομηνίες:
α) η ημερομηνία ανάληψης των προϊόντων από τον οργανισμό πληρω
μών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 και το άρθρο 33 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής (1), για τις ποσό
τητες που εισέρχονται στη δημόσια αποθεματοποίηση χωρίς μετα
βολή του τόπου αποθεματοποίησής τους·
β) όσον αφορά τις ελλείπουσες ή υποβαθμισμένες ποσότητες και τις
πλεονάζουσες ποσότητες, η ημερομηνία διαπίστωσης των γεγονότων
για τις ελλείπουσες ή υποβαθμισμένες ποσότητες και για τις πλεο
νάζουσες ποσότητες·
γ) η ημερομηνία της πραγματικής εξόδου των προϊόντων από το από
θεμα, για τις απευθείας πωλήσεις προϊόντων που παραμένουν σε
αποθεματοποίηση, τα οποία δεν είναι δυνατόν να επανασυσκευα
στούν μετά από οπτική εξέτασή τους στο πλαίσιο της ετήσιας απο
γραφής ή κατά τον έλεγχο που διενεργείται μετά την ανάληψη στην
παρέμβαση·
δ) την τελευταία ημέρα της λογιστικής χρήσης, για τις ενδεχόμενες
απώλειες που υπερβαίνουν το όριο ανοχής που αναφέρεται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 907/2014.
Άρθρο 19
Ποσό που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης
1.
Το προς χρηματοδότηση ποσό δυνάμει των μέτρων παρέμβασης
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 906/2014 προσδιορίζεται με βάση τους λογαριασμούς που
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου
2009, για τη θέσπιση κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την αγορά και την
πώληση γεωργικών προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση (ΕΕ L 349 της
29.12.2009, σ. 1).
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έχουν καταρτιστεί και τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών σύμ
φωνα με άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, και στους οποίους
εγγράφονται αντίστοιχα, σε χρέωση ή σε πίστωση, τα διάφορα στοιχεία
των δαπανών και εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος
κανονισμού, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ποσών δαπα
νών που έχουν καθοριστεί βάσει της γεωργικής νομοθεσίας του οικείου
τομέα.
2.
Οι οργανισμοί πληρωμών ή οργανισμοί συντονισμού, κατά περί
πτωση, διαβιβάζουν με ηλεκτρονικά μέσα, στην Επιτροπή, κάθε μήνα
και κάθε έτος, με βάση τα υποδείγματα που παρέχει η Επιτροπή στα
κράτη μέλη μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων, τις απαιτούμενες
για τη χρηματοδότηση των δαπανών δημόσιας αποθεματοποίησης
πληροφορίες και τα δικαιολογητικά των σχετικών με τη δημόσια απο
θεματοποίηση δαπανών και εσόδων, υπό τη μορφή πινάκων (πίνακες
P-STO), έως την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος
1 στοιχείο β) και την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 30
παράγραφος 2.
Άρθρο 20
Δηλώσεις δαπανών και εσόδων της δημόσιας παρέμβασης
1.
Η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ στο πλαίσιο των μέτρων παρέμ
βασης που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονι
σμού (ΕΕ) 906/2014 είναι ίση με τις δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονται
με βάση τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τον οργανισμό πληρω
μών, αφαιρουμένων των τυχόν εσόδων που προκύπτουν από τα μέτρα
παρέμβασης, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από το σύστημα πληροφορικής
που έχει εγκαταστήσει η Επιτροπή, και οι οποίες έχουν καταχωριστεί
από τον οργανισμό πληρωμών στη δήλωση δαπανών που έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.
2.
Ποσά που ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί
από πωλητές, αγοραστές και αποθεματοποιητές, που πληρούν τα κριτή
ρια που καθορίζονται στο άρθρο 43 του εν λόγω κανονισμού, δηλώνο
νται στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ με τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.
ΤΜΗΜΑ 3

Λογαριασμοί του ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 21
Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών
Για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 6
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1), και σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, δύο φορές
κατ’ έτος, πριν από τις 31 Ιανουαρίου και το αργότερο στις 31 Αυγού
στου, τις προβλέψεις τους για τα ποσά που πρέπει να χρηματοδοτηθούν
από το ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος. Επιπλέον, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν επικαιροποιημένη εκτίμηση των αιτήσεων χρηματοδότησής
τους για το επόμενο οικονομικό έτος.
(1) Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανά
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
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Οι εν λόγω προβλέψεις και η επικαιροποιημένη εκτίμηση διαβιβάζονται
μέσω ενός δομημένου συστήματος πληροφοριών με χρήση του μηχανο
γραφικού συστήματος SFC2014 που προβλέπεται στο κεφάλαιο I του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής (1).

Άρθρο 22
Δηλώσεις δαπανών
1.
Οι οργανισμοί πληρωμών δηλώνουν δαπάνες για κάθε πρόγραμμα
αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013.
Για κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης, οι οργανισμοί πληρωμών προσ
διορίζουν με δήλωση δαπανών:
α) το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης για την οποία ο οργανι
σμός πληρωμών έχει πράγματι καταβάλει την αντίστοιχη συμμετοχή
του ΕΓΤΑΑ στη διάρκεια καθεμίας από τις περιόδους αναφοράς που
καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·
β) τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής
τεχνικής που αναφέρονται στο μέρος II τίτλος IV του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (2)·
γ) τις πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις προκαταβολές που κατα
βάλλονται σε δικαιούχους που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
δ) το ανακτηθέν ποσό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, όπως
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
2.
Όταν η Επιτροπή εγκρίνει ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης,
τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 102
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013, τις δηλώσεις δαπανών τους εντός των ακόλουθων
προθεσμιών:
α) το αργότερο στις 30 Απριλίου, για τις δαπάνες της περιόδου από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·
(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής, της 25ης
Φεβρουαρίου 2014, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρω
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των
όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονι
κής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και
για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατά
ξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας
των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΕ L 57 της 27.2.2014, σ. 7).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθο
ρισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
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β) το αργότερο στις 31 Ιουλίου, για τις δαπάνες της περιόδου από 1ης
Απριλίου έως 30 Ιουνίου·
γ) το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου, για τις δαπάνες της περιόδου από
1ης Ιουλίου έως 15 Οκτωβρίου·
δ) το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου, για τις δαπάνες της περιόδου από
τις 16 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
▼M1
Ωστόσο, όλες οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους οργανισμούς
πληρωμών στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 έως το τέλος της τελευταίας
περιόδου, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
πριν από την έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, πραγ
ματοποιούνται υπό την ευθύνη των κρατών μελών και κοινοποιούνται
στην Επιτροπή με την πρώτη δήλωση δαπανών μετά την έγκριση του
σχετικού προγράμματος. Ο ίδιος κανόνας ισχύει, κατ' αναλογία, σε
περίπτωση τροποποίησης ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,
εκτός εάν πρόκειται για προσαρμογές στο σχέδιο χρηματοδότησης
που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του παρόντος κανονι
σμού.
▼M7
Όσον αφορά τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που έχουν δημιουρ
γηθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, οι δαπάνες δηλώνονται στο πλαίσιο
των περιόδων αναφοράς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάθε μεταγενέστερη αίτηση ενδιάμεσης
πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 παράγραφος 1 του εν λόγω
κανονισμού.
▼B
3.
Οι δηλώσεις δαπανών καταχωρίζονται με τη μορφή δομημένων
δεδομένων από τους οργανισμούς πληρωμών για τα προγράμματα αγρο
τικής ανάπτυξης στο μηχανογραφικό σύστημα SFC2014 που προβλέπε
ται στο κεφάλαιο I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 184/2014.
4.
►M4 Με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, όταν ο διατάκτης μέσω υπεξουσιοδότησης απαιτεί τη
διενέργεια πρόσθετων ελέγχων λόγω παροχής ελλιπών ή ασαφών πλη
ροφοριών ή ασυμφωνίας ή διαφορετικής ερμηνείας ή άλλης ανακολου
θίας σε σχέση με τις δηλώσεις δαπανών μιας περιόδου αναφοράς, ως
αποτέλεσμα κυρίως μη κοινοποίησης των πληροφοριών που απαιτού
νται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και πράξεων που
εκδίδει η Επιτροπή βάσει του εν λόγω κανονισμού, το οικείο κράτος
μέλος υποβάλλει, μετά από αίτημα του διατάκτη μέσω υπεξουσιοδότη
σης, πρόσθετες πληροφορίες εντός προθεσμίας που ορίζεται στο εν
λόγω αίτημα ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. ◄
Η προθεσμία για τις ενδιάμεσες πληρωμές που προβλέπονται στο άρθρο
36 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 μπορεί να
διακοπεί για ολόκληρο ή μέρος του ποσού που αναγράφεται στην
αίτηση πληρωμής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποστολής
της αίτησης παροχής πρόσθετων πληροφοριών μέχρι την παραλαβή
των πληροφοριών αυτών, αλλά όχι για διάστημα μεγαλύτερο από την
ανώτατη περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Εάν το οικείο κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί στο αίτημα παροχής
συμπληρωματικών στοιχείων εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην
εν λόγω αίτηση ή εάν η απάντησή του δεν κριθεί ικανοποιητική ή
αναφέρει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι ισχύοντες κανόνες ή ότι έχει γίνει
αντικανονική χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, η Επιτροπή δύναται να
αναστείλει ή να μειώσει τις πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 41 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
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5.
Οι δαπάνες που δηλώθηκαν για μια περίοδο ενδέχεται να περιέ
χουν διορθώσεις των στοιχείων που δηλώθηκαν για τις προηγούμενες
περιόδους δηλώσεων του ίδιου οικονομικού έτους.
Διορθώσεις των στοιχείων οι οποίες αφορούν τις δαπάνες και τα έσοδα
ειδικού προορισμού που καταλογίζονται στο οικονομικό έτος και δεν
έχουν γίνει ακόμη στις δηλώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παρά
γραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) επιτρέπονται μόνο στο πλαίσιο των
ετήσιων λογαριασμών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 102 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iii) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
Άρθρο 23
Υπολογισμός του πληρωτέου ποσού
▼M3
1.
Η καταβλητέα ενωσιακή συνεισφορά όσον αφορά την επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
α) σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία ανα
φέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005: για
κάθε περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος
2 του εν λόγω κανονισμού, βάσει του ποσοστού της συνεισφοράς
του ΕΓΤΑΑ για κάθε προτεραιότητα που αναφέρεται στο χρηματο
δοτικό σχέδιο που ισχύει την πρώτη ημέρα της εν λόγω περιόδου·
β) εις ό,τι αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία ανα
φέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: για
κάθε περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος
2 του παρόντος κανονισμού, βάσει του ποσοστού της συνεισφοράς
του ΕΓΤΑΑ για κάθε μέτρο, τύπο δράσης με συγκεκριμένο ποσοστό
συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ και τεχνική συνδρομή που αναφέρεται στο
χρηματοδοτικό σχέδιο που ισχύει την πρώτη ημέρα της εν λόγω
περιόδου.
Στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις της συνεισφοράς
της Ένωσης που περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών για τη συγκε
κριμένη περίοδο.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, για τα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης που τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος
4γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η συνεισφορά της Ένωσης
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για
κάθε προτεραιότητα που αναφέρεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο που
ισχύει την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς.
2.
Υπό την επιφύλαξη του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται στο
άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες το συνολικό ύψος της συνεισφοράς της
Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης υπερβαί
νει το σύνολο που έχει προγραμματιστεί για κάποιο μέτρο, όσον αφορά
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 6
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ή προτεραιότητα, όσον αφορά
τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 15
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το καταβλητέο ποσό μειώνεται
κατά το ποσό που έχει προγραμματισθεί για το συγκεκριμένο μέτρο ή
τη συγκεκριμένη προτεραιότητα. Κάθε συνεισφορά της Ένωσης που
εξαιρείται για τον λόγο αυτό, είναι δυνατό να καταβληθεί αργότερα,
με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος θα έχει υποβάλει τροποποι
ημένο χρηματοδοτικό σχέδιο και ότι η Επιτροπή θα το έχει εγκρίνει.
▼B
3.
Η συνεισφορά της Ένωσης καταβάλλεται από την Επιτροπή, με
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, στον (στους) λογαρια
σμό(-ούς) που ανοίγει κάθε κράτος μέλος.
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Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τον τίτλο ή τους αριθ
μούς των λογαριασμών, με βάση το μορφότυπο που θέτει στη διάθεσή
του η Επιτροπή.

ΤΜΗΜΑ 4

Κοινές διατάξεις του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ
Άρθρο 24
Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων
1.
Η Επιτροπή καθορίζει τα μηχανογραφικά συστήματα που εξυπη
ρετούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ
αυτής και των κρατών μελών για τις κοινοποιήσεις και τη χρήση των
στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 102 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 και στις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του. Η Επιτροπή
ενημερώνει τα κράτη μέλη για τους γενικούς όρους λειτουργίας των εν
λόγω συστημάτων μέσω της επιτροπής των γεωργικών ταμείων.
2.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μηχανογραφικά συστήματα
μπορούν να επεξεργάζονται ιδίως:
α) τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τις χρηματοοικονομικές πράξεις,
ιδίως εκείνες που αφορούν τους μηνιαίους και ετήσιους λογαρια
σμούς των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσό
δων και τη διαβίβαση πληροφοριών και εγγράφων που αναφέρονται
στο άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
907/2014 και στα άρθρα 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 και 29 του
παρόντος κανονισμού·
β) τα έγγραφα κοινού ενδιαφέροντος που επιτρέπουν την παρακολού
θηση των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών και των πληροφοριών
και εγγράφων που οι οργανισμοί πληρωμών οφείλουν να θέτουν στη
διάθεση της Επιτροπής·
γ) τα ενωσιακά κείμενα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής
σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής από
τις αρχές που διαπιστεύονται και ορίζονται βάσει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013, καθώς και τις οδηγίες για την εναρμονισμένη
εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας.
3.
Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τη μορφή και
το περιεχόμενο των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 10, 19, 20,
23 και στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) με υποδείγ
ματα μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων.
Τα εν λόγω μοντέλα τροποποιούνται και ενημερώνονται από την Επι
τροπή μετά από συνεννόηση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων.
4.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μηχανογραφικά συστήματα
μπορεί να περιέχουν τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την αποθή
κευση των δεδομένων και για τη διαχείριση των λογαριασμών των
ταμείων από την Επιτροπή, καθώς και τα εργαλεία που είναι απαραί
τητα για τον υπολογισμό των κατ’ αποκοπή δαπανών ή των δαπανών
που χρειάζονται για τη χρήση ομοιόμορφων μεθόδων, ιδίως όσον
αφορά τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και τις απαξιώσεις.
5.
Τα δεδομένα σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πράξεις κοινο
ποιούνται, εισάγονται και ενημερώνονται στα αναφερόμενα στην παρά
γραφο 1 μηχανογραφικά συστήματα υπό την ευθύνη των οργανισμών
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πληρωμών, από τους ίδιους τους οργανισμούς πληρωμών ή από τους
οργανισμούς στους οποίους έχει ανατεθεί αυτό το καθήκον, κατά περί
πτωση μέσω των διαπιστευμένων οργανισμών συντονισμού σύμφωνα με
το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
6.
Όταν για έγγραφο ή διαδικασία που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή στις πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή κατ’ εφαρ
μογή του εν λόγω κανονισμού απαιτείται η υπογραφή εξουσιοδοτημέ
νου προσώπου ή η έγκριση ενός προσώπου σε ένα ή περισσότερα
στάδια της διαδικασίας, τα μηχανογραφικά συστήματα που δημιουργού
νται για την κοινοποίηση αυτών των εγγράφων πρέπει να επιτρέπουν
την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση κάθε προσώπου και να παρέχουν
εύλογες διασφαλίσεις ότι είναι αδύνατη η αλλοίωση του περιεχομένου
των εγγράφων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την
ενωσιακή νομοθεσία. Όσον αφορά τις δηλώσεις δαπανών και τη δια
χειριστική δήλωση που επισυνάπτονται στους ετήσιους λογαριασμούς,
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)
σημεία i) και iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα έγγραφα
που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς τηρούνται επίσης στην αρχική τους
μορφή από τους οργανισμούς πληρωμών ή, κατά περίπτωση, από
τους διαπιστευμένους οργανισμούς συντονισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 4 του ίδιου κανονισμού.
7.
Τα ηλεκτρονικά και σε ψηφιακή μορφή έγγραφα τηρούνται καθ’
όλη τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 32 του
παρόντος κανονισμού.
8.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός μηχανογραφικού συστήματος ή
όταν η σύνδεση δεν είναι συνεχής, το κράτος μέλος μπορεί, με την
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, να διαβιβάσει τα έγγραφα σε
άλλη μορφή και υπό όρους που καθορίζει η Επιτροπή.

Άρθρο 25
Αναστολή της πληρωμής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής
Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις μηνιαίες πληρωμές οι
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται
στο άρθρο 36 του εν λόγω κανονισμού, λαμβάνουν υπόψη την ανα
στολή πληρωμών που αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 42 του εν
λόγω κανονισμού.

Άρθρο 26
Απόκτηση δορυφορικών εικόνων
1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, το αργότερο
έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους:
α) αν επιθυμεί να αποκτήσει η Επιτροπή τις δορυφορικές εικόνες που
είναι αναγκαίες για το πρόγραμμα ελέγχων του και/ή για την αξιο
λόγηση της ποιότητας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων·
β) την έκταση που πρόκειται να ελεγχθεί και τον αριθμό των προγραμ
ματισμένων ζωνών ελέγχου.
2.
Τα κράτη μέλη που ζητούν από την Επιτροπή να λάβει τις δορυ
φορικές εικόνες καθορίζουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή και πριν
από τις 15 Ιανουαρίου μετά την κοινοποίηση των πληροφοριών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τις ζώνες που πρέπει να καλυφθούν
και το χρονοδιάγραμμα για την απόκτηση αυτών των εικόνων.
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3.
Η Επιτροπή παρέχει δωρεάν στους εντεταλμένους υπαλλήλους
των κρατών μελών τις δορυφορικές εικόνες που έχει αποκτήσει. Οι
υπάλληλοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας που ορίζονται στις συμβάσεις με τους προμη
θευτές και να επιστρέψουν τις εικόνες μετά την ολοκλήρωση των εργα
σιών.
4.
Εάν οι συνολικές αιτήσεις που παραλαμβάνονται από τα κράτη
μέλη υπερβαίνουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για την εφαρμογή του
άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή αποφα
σίζει σχετικά με τον περιορισμό των δορυφορικών εικόνων που θα
παρασχεθούν, με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των
διαθέσιμων πόρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1

Είσπραξη οφειλών
Άρθρο 27
Τόκοι που εφαρμόζονται στην ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1.
Πλην διαφορετικών διατάξεων της τομεακής γεωργικής νομοθε
σίας, οι τόκοι για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που πρέπει να
ανακτηθούν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας υπολογίζονται για την
περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της προθεσμίας πληρωμής
για τον δικαιούχο που αναφέρεται στην εντολή ανάκτησης έως την
ημερομηνία της επιστροφής ή της αφαίρεσης. Η προθεσμία πληρωμής
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ημέρες από την ημερομηνία της εντο
λής ανάκτησης. ►M6 Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να
μην ανακτούν τους τόκους όταν το ποσό των τόκων δεν υπερβαίνει
τα 5 ευρώ. ◄
2.
Το επιτόκιο δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερο από το επι
τόκιο που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για την ανάκτηση συγκρίσι
μων δαπανών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ή για την είσπραξη
οφειλόμενων απαιτήσεων.
Άρθρο 28
Πλήρης ανάκτηση με συμψηφισμό
Με την επιφύλαξη άλλων εκτελεστικών μέτρων που προβλέπονται στο
εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη συμψηφίζουν τις τυχόν εκκρεμείς οφειλές
ενός δικαιούχου, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, με μελλοντικές πληρωμές που πρόκειται να καταβάλει
στον εν λόγω δικαιούχο ο αρμόδιος για την ανάκτηση της οφειλής
οργανισμός πληρωμών.
ΤΜΗΜΑ 2

Εκκαθάριση
Άρθρο 29
Περιεχόμενο των ετήσιων λογαριασμών
Οι ετήσιοι λογαριασμοί που αναφέρονται στο άρθρο 102 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 περιλαμβάνουν:
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α) τα έσοδα ειδικού προορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 43 του
εν λόγω κανονισμού·
β) τις δαπάνες του ΕΓΤΕ, μετά την αφαίρεση των αχρεωστήτως κατα
βληθέντων ποσών που δεν έχουν ανακτηθεί στο τέλος του οικονο
μικού έτους, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο στ) του
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων, οι
οποίες συνοψίζονται ανά θέση και υποδιαίρεση του ενωσιακού
προϋπολογισμού·
γ) τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ ανά πρόγραμμα, μέτρο και ειδική εισφορά
εστίασης. Η ετήσια δήλωση δαπανών περιλαμβάνει επίσης πληρο
φορίες σχετικά με τα ανακτηθέντα ποσά. Μετά το κλείσιμο του
προγράμματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που δεν
έχουν ανακτηθεί, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο
στ) του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων των σχετικών τόκων,
αφαιρούνται από τις δαπάνες του σχετικού οικονομικού έτους·
δ) πίνακα διαφορών ανά θέση και υποδιαίρεση του προϋπολογισμού
ή, στην περίπτωση του ΕΓΤΑΑ, ανά πρόγραμμα, μέτρο, ειδικό
ποσοστό συνεισφοράς και τομέα εστίασης, μεταξύ των δαπανών
και εσόδων ειδικού προορισμού που δηλώνονται στους ετήσιους
λογαριασμούς και εκείνων που δηλώνονται για την ίδια περίοδο
στα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοι
χείο β) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά το ΕΓΤΕ, και στο
άρθρο 22 παράγραφος 2 όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, παρέχοντας εξή
γηση για την κάθε διαφορά·
ε)

χωριστά, τα ποσά που βαρύνουν αντίστοιχα το οικείο κράτος μέλος
και την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο και παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

στ) τον πίνακα των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που πρέπει να
ανακτηθούν στο τέλος του οικονομικού έτους συνεπεία των
παρατυπιών κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (1), περι
λαμβανομένων των πιθανών κυρώσεων που προβλέπονται από τις
ισχύουσες τομεακές κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης και των
τόκων τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρ
τημα II του παρόντος κανονισμού·
ζ)

απόσπασμα από το βιβλίο οφειλετών των ποσών που πρέπει να
ανακτηθούν και να πιστωθούν είτε στο ΕΓΤΕ είτε στο ΕΓΤΑΑ,
εκτός από τα ποσά που αναφέρονται στα σημεία β), γ) και στ)
του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρημα
τικών ποινών και τόκων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθε
ται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

η) περίληψη των ενεργειών παρέμβασης και κατάσταση των ποσοτή
των και της θέσης των αποθεμάτων στο τέλος του οικονομικού
έτους·
θ) επιβεβαίωση ότι οι λεπτομέρειες κάθε κίνησης των αποθεμάτων
παρέμβασης καταγράφονται στα αρχεία του οργανισμού πληρωμών·
ι)

τον ισολογισμό κλεισίματος στο τέλος του οικονομικού έτους του
συνόλου των προκαταβολών που δεν χρησιμοποιήθηκαν / δεν εκκα
θαρίστηκαν, οι οποίες καταβλήθηκαν από τα κράτη μέλη στους
δικαιούχους, αναλυτικά ανά μέτρο για το ΕΓΤΕ και ανά πρόγραμμα
για το ΕΓΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των μέσων χρηματοοικονο
μικής τεχνικής για το ΕΓΤΑΑ. Για τα μέσα χρηματοοικονομικής
τεχνικής, ο ισολογισμός κλεισίματος αφορά ποσά που καταβλήθη
καν από την Επιτροπή τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τα
κράτη μέλη για πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ούτε έχουν
αναληφθεί για συμβάσεις εγγυήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 42
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(1) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμ
βρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
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Άρθρο 30
Διαβίβαση πληροφοριών
1.
Για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των λογαριασμών σύμφωνα με
το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, κάθε κράτος μέλος
αποστέλλει στην Επιτροπή:
α) τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ετήσιους λογαριασμούς,
σύμφωνα με το άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού·
β) τις γνωμοδοτήσεις και τις εκθέσεις που συντάσσονται από τον οργα
νισμό ή τους οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού·
γ) την πλήρη καταχώριση όλων των λογιστικών στοιχείων που απαι
τούνται για στατιστικούς και ελεγκτικούς σκοπούς·
δ) τη διαχειριστική δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρό
ντος κανονισμού.
▼M6
2.
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 έγγραφα και λογιστικά στοι
χεία αποστέλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 15 Φεβρουα
ρίου του έτους μετά το τέλος του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέ
ρονται. Τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και δ) της εν
λόγω παραγράφου υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τον μορφό
τυπο και υπό τους όρους που θεσπίζει η Επιτροπή κατ' εφαρμογή του
άρθρου 24.
Τα εν λόγω έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική υπογραφή κατά
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Για τα έγγραφα που σχετίζονται με
το οικονομικό έτος 2017, η Επιτροπή δύναται να δεχθεί υπογεγραμμένα
έγγραφα διαβιβαζόμενα σε ηλεκτρονική μορφή.
▼B
3.
Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής ή με πρωτοβουλία ενός κράτους
μέλους, είναι δυνατόν να αποσταλούν στην Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία
σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών, εντός προθεσμίας που
ορίζει η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του έργου που απαι
τείται για την παροχή των εν λόγω στοιχείων. Ελλείψει των εν λόγω
στοιχείων, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε εκκαθάριση των λογαρια
σμών βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.
4.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να
αποδεχθεί αίτημα για καθυστέρηση της υποβολής των στοιχείων εάν το
συγκεκριμένο αίτημα της υποβληθεί εντός της σχετικής προθεσμίας
υποβολής.
Άρθρο 31
Μορφή και περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων
▼M6
1.
Η μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών στοιχείων που ανα
φέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τίθενται στη διάθεση
των κρατών μελών από την Επιτροπή με υποδείγματα μέσω μηχανο
γραφικών συστημάτων.
Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμα και επικαιροποιεί τα υποδείγματα και
τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για τα λογιστικά στοιχεία, αφού
ενημερώσει την επιτροπή των γεωργικών ταμείων, πριν από την έναρξη
κάθε οικονομικού έτους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα εξής:
α) τις ετήσιες απαιτήσεις δεδομένων για τα μεμονωμένα λογιστικά
στοιχεία (X πίνακας)·
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποί
ηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην
εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της
28.8.2014, σ. 73).
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β) την προδιαγραφή για τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών αρχείων που
αφορούν τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ·
γ) τις περιγραφές των πεδίων δεδομένων (υπόμνημα)·
δ) τη δομή των κωδικών του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ.
▼B
2.
Τα λογιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή με
μοναδικό σκοπό:
α) την εκτέλεση των καθηκόντων της στο πλαίσιο της εκκαθάρισης
λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
β) την παρακολούθηση των εξελίξεων και την πραγματοποίηση προ
βλέψεων στον τομέα της γεωργίας.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατα
πολέμησης της Απάτης (OLAF) έχουν πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3.
Όποια προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στα συγκεντρω
θέντα λογιστικά στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους
σκοπούς που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2. Ειδικότερα, εάν η
Επιτροπή χρησιμοποιεί τα λογιστικά στοιχεία για τους σκοπούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), οφείλει να
καταστήσει τα εν λόγω στοιχεία ανώνυμα και να τα επεξεργάζεται μόνο
σε συγκεντρωτική μορφή.
4.
Οι ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην Επιτροπή
όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.
5.
Η Επιτροπή διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφαλή τήρηση των
λογιστικών στοιχείων.
Άρθρο 32
Φύλαξη λογιστικών στοιχείων
1.
Τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες και
τα έσοδα για ειδικό προορισμό τα οποία εισπράττονται από το ΕΓΤΕ
τηρούνται και είναι στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί τρία
έτη μετά το έτος κατά το οποίο η Επιτροπή εκκαθαρίζει τους λογαρια
σμούς του σχετικού οικονομικού έτους, βάσει του άρθρου 51 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
2.
Τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες και
τα έσοδα για ειδικό προορισμό τα οποία εισπράττονται από το ΕΓΤΑΑ
τηρούνται και είναι στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί τρία
έτη μετά το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή
από τον οργανισμό πληρωμών.
3.
Σε περίπτωση παρατυπιών ή παραλείψεων, τα παραστατικά που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τηρούνται και να
είναι στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί τρία έτη μετά το
έτος κατά το οποίο τα ποσά ανακτώνται πλήρως από τον δικαιούχο
και πιστώνονται στα ταμεία, ή κατά το οποίο καθορίζονται οι οικονο
μικές συνέπειες της μη ανάκτησης βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
4.
Σε περίπτωση διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση
που προβλέπεται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013,
τα παραστατικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρό
ντος άρθρου φυλάσσονται στη διάθεση της Επιτροπής τουλάχιστον επί
ένα έτος μετά από αυτό κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω
διαδικασία ή, εάν η απόφαση για τη συμμόρφωση εκκρεμεί ενώπιον του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον επί ένα έτος μετά
το έτος περαίωσης της εν λόγω διαδικασίας.
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5.
Τα παραστατικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4
φυλάσσονται στη διάθεση της Επιτροπής σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή και/ή στις δύο μορφές.
Τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να φυλάσσονται αποκλειστικά σε ηλε
κτρονική μορφή μόνο αν το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους
επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων ως αποδεικτικών στοιχείων
για τις υποκείμενες πράξεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
Εάν τα έγγραφα φυλάσσονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, το χρησι
μοποιούμενο για τον σκοπό αυτό σύστημα πρέπει να είναι σύμφωνο με
το τμήμα 3(B) του παραρτήματος I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 907/2014.
Άρθρο 33
Δημοσιονομική εκκαθάριση
1.
Η απόφαση της Επιτροπής για την εκκαθάριση των λογαριασμών
που προβλέπεται στο άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
καθορίζει τα ποσά των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε κρά
τος μέλος κατά τη διάρκεια του σχετικού οικονομικού έτους, τα οποία
αναγνωρίζεται ότι καταλογίζονται στα ταμεία βάσει των λογαριασμών
που αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και όποιων
μειώσεων και αναστολών βάσει του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013.
Η απόφαση καθορίζει επίσης τα ποσά που χρεώνονται στην Ένωση και
στο οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, το ποσό που καθορίζεται από την απόφαση
εκκαθάρισης των λογαριασμών περιλαμβάνει τα κονδύλια που μπορεί
να επαναχρησιμοποιήσει το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο
56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1306/2013.
2.
Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, το ποσό το οποίο, ως αποτέλεσμα της
απόφασης εκκαθάρισης λογαριασμών, είναι ανακτήσιμο από κάθε κρά
τος μέλος ή πληρωτέο σε αυτό προκύπτει από την αφαίρεση των μηνι
αίων πληρωμών του σχετικού οικονομικού έτους από τις δαπάνες που
αναγνωρίζονται για το ίδιο έτος σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η
Επιτροπή αφαιρεί ή προσθέτει το εν λόγω ποσό στη μηνιαία πληρωμή
που αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του δεύτερου
μήνα από την απόφαση εκκαθάρισης λογαριασμών.
Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, το ποσό το οποίο, ως αποτέλεσμα της από
φασης εκκαθάρισης λογαριασμών, είναι ανακτήσιμο από κάθε κράτος
μέλος ή πληρωτέο σε αυτό προκύπτει από την αφαίρεση των ενδιάμε
σων πληρωμών του σχετικού οικονομικού έτους από τις δαπάνες που
αναγνωρίζονται για το ίδιο έτος σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Η Επιτροπή αφαιρεί ή προσθέτει το εν λόγω ποσό στην πρώτη πλη
ρωμή για την οποία υποβάλλεται δήλωση δαπανών από το κράτος
μέλος, μετά τη λήψη της απόφασης δυνάμει του άρθρου 51 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
3.
Η Επιτροπή κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τα απο
τελέσματα της εξακρίβωσης των στοιχείων που της διαβιβάστηκαν,
καθώς και τις τροποποιήσεις που προτείνει, το αργότερο έως τις 30
Απριλίου μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.
4.
Εάν, για λόγους οφειλόμενους στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η
Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς του
κράτους μέλους πριν από τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους, κοινοποιεί
στο εν λόγω κράτος μέλος τις συμπληρωματικές έρευνες που προτίθεται
να διενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013.
5.
Οι παράγραφοι 1 έως 4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα έσοδα
για ειδικό προορισμό, κατά την έννοια του άρθρου 43 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
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Άρθρο 34
Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση
1.
Για να καθοριστούν τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν από την
ενωσιακή χρηματοδότηση όταν διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες δεν πραγ
ματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, η Επιτροπή
χρησιμοποιεί τα δικά της πορίσματα και λαμβάνει υπόψη τις πληροφο
ρίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω
πληροφορίες παρέχονται έγκαιρα, εντός των προθεσμιών που καθορίζει
η Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμ
μόρφωση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2.
►M6 Εάν, ως αποτέλεσμα έρευνας, η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι
δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανό
νες, κοινοποιεί τα πορίσματά της στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
προσδιορίζοντας τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η
μελλοντική συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες και αναφέροντας το
προσωρινό ύψος της δημοσιονομικής διόρθωσης που θεωρεί ότι αντι
στοιχεί στα εν λόγω πορίσματα σε εκείνο το στάδιο της διαδικασίας. Η
εν λόγω κοινοποίηση περιέχει επίσης χρονοδιάγραμμα διμερούς σύσκε
ψης εντός πέντε μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την απάντηση
του κράτους μέλους. Η κοινοποίηση περιέχει παραπομπή στο παρόν
άρθρο. ◄
Το κράτος μέλος απαντά εντός δύο μηνών από την παραλαβή της
κοινοποίησης. Στην απάντησή του, το κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα,
ιδίως, να:
α) αποδείξει στην Επιτροπή ότι η πραγματική έκταση της μη συμμόρ
φωσης ή του κινδύνου για τα ταμεία είναι μικρότερη από αυτήν που
ανέφερε η Επιτροπή·
β) ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχει
λάβει για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανό
νες και την πραγματική ημερομηνία εφαρμογής τους.
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν αιτιολο
γημένου αιτήματος του κράτους μέλους, να επιτρέψει παράταση της
δίμηνης περιόδου κατά δύο μήνες κατ’ ανώτατο όριο. Το αίτημα απευ
θύνεται στην Επιτροπή πριν από την εκπνοή του εν λόγω διαστήματος.
Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι μια διμερής σύσκεψη δεν είναι ανα
γκαία, ενημερώνει την Επιτροπή στην απάντησή του στην προαναφερ
θείσα κοινοποίηση.
3.
Κατά τη διμερή σύσκεψη, και τα δύο μέρη καταβάλλουν προσπά
θειες να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν καθώς και με την εκτίμηση της σοβαρότητας της παράβασης
και της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στον ενωσιακό προϋπολο
γισμό.
Η Επιτροπή συντάσσει, εντός 30 εργάσιμων ημερών από τη διμερή
συνάντηση, τα πρακτικά και τα διαβιβάζει στο κράτος μέλος. Τα
κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στην Επι
τροπή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των πρακτικών.
Εντός έξι μηνών από την αποστολή των πρακτικών της διμερούς
σύσκεψης, η Επιτροπή κοινοποιεί επισήμως τα συμπεράσματά της
στο κράτος μέλος, βάσει των πληροφοριών που έλαβε στο πλαίσιο
της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση. Η ανακοίνωση
αυτή αξιολογεί τις δαπάνες που πρέπει να αποκλειστούν από την ενω
σιακή χρηματοδότηση δυνάμει του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 και του άρθρο 12 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 907/2014. Η ανακοίνωση περιέχει παραπομπή στο άρθρο 40
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
▼M6
Εάν ένα κράτος μέλος ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν απαιτείται
διμερής σύσκεψη, η εξάμηνη περίοδος αρχίζει από την ημερομηνία
παραλαβής της κοινοποίησης από την Επιτροπή.
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4.
Εάν το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της διαδικασίας συμβιβα
σμού που προβλέπεται στο άρθρο 40, η Επιτροπή ανακοινώνει τα
συμπεράσματά της στο κράτος μέλος το αργότερο έξι μήνες μετά από:
α) την παραλαβή της έκθεσης του οργάνου συμβιβασμού· ή
β) την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών από το κράτος μέλος
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.
5.
Για να εφαρμόσει τις παραγράφους 3 και 4 εντός των αντίστοιχων
χρονικών περιόδων, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της όλες τις πλη
ροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Εάν η
Επιτροπή κρίνει ότι δεν έχει στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες,
μπορεί ανά πάσα στιγμή και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται
στις παραγράφους 3 και 4:
α) να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος μέλος, αίτημα στο
οποίο το κράτος μέλος απαντά εντός δύο μηνών από την παραλαβή
της κοινοποίησης· και/ή
β) να ενημερώσει το κράτος μέλος για την πρόθεσή της να πραγματο
ποιήσει πρόσθετη αποστολή ελέγχου για τη διενέργεια των ανα
γκαίων επαληθεύσεων.
Σε αυτή την περίπτωση, τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στις
παραγράφους 3 και 4 αρχίζουν να υπολογίζονται εκ νέου, είτε με την
παραλαβή από την Επιτροπή των πρόσθετων πληροφοριών που ζήτησε
είτε από την τελευταία ημέρα της αποστολής συμπληρωματικού ελέγ
χου.
6.
Κατά την αξιολόγηση των δαπανών που θα εξαιρεθούν από την
ενωσιακή χρηματοδότηση, οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από το
κράτος μέλος μετά την επίσημη κοινοποίηση της Επιτροπής που ανα
φέρεται ►C1 στην παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο ◄ μπορεί να λαμβάνο
νται υπόψη μόνο:
α) εάν είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή υπερεκτί
μηση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε στον προϋπολογισμό
της Ένωσης· και
β) εάν η καθυστερημένη διαβίβαση των πληροφοριών δικαιολογείται
από εξωτερικούς παράγοντες και δεν θέτει σε κίνδυνο την έγκαιρη
έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής της απόφασης δυνάμει του άρθρου
52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
7.
Η Επιτροπή, αφού κοινοποιήσει τα συμπεράσματά της στα κράτη
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 ή 4 του παρόντος κανο
νισμού, εκδίδει, κατά περίπτωση, μία ή περισσότερες αποφάσεις βάσει
του άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, με σκοπό να
αποκλείσει από την ενωσιακή χρηματοδότηση δαπάνες που δεν είναι
σύμφωνες με τους ενωσιακούς κανόνες. Η Επιτροπή μπορεί να εφαρ
μόζει συνεχείς διαδικασίες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση,
μέχρις ότου το κράτος μέλος εφαρμόσει πράγματι τα διορθωτικά μέτρα.
8.
Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, η Επιτροπή επιβάλλει μειώσεις από την
ενωσιακή χρηματοδότηση στις μηνιαίες πληρωμές που αφορούν τις
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τον δεύτερο μήνα που έπεται
της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013.
Όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, η Επιτροπή μειώνει την ενωσιακή χρηματο
δότηση όσον αφορά την πληρωμή για την οποία υποβάλλεται δήλωση
δαπανών από το κράτος μέλος μετά τη λήψη της απόφασης δυνάμει του
άρθρου 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
Ωστόσο, μετά από αίτημα του κράτους μέλους και κατόπιν διαβούλευ
σης με την επιτροπή γεωργικών ταμείων, η Επιτροπή δύναται να εκδώ
σει απόφαση που καθορίζει διαφορετική ημερομηνία για τις μειώσεις ή
επιτρέπει την επιστροφή δαπανών σε δόσεις, εφόσον αυτό δικαιολογεί
ται από τη σπουδαιότητα των μειώσεων που περιλαμβάνονται σε εκτε
λεστική πράξη η οποία εκδίδεται βάσει του άρθρου 52 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
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8α.
Για τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε χρηματοδοτική ενίσχυση
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου (1), του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου (2) και της Συνθήκης
για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας, η Επιτροπή
μπορεί, μετά από αίτημα του κράτους μέλους και κατόπιν διαβούλευσης
με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων, να εκδώσει εκτελεστική από
φαση για την αναβολή, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες
από την ημερομηνία έκδοσής της, της εκτέλεσης των αποφάσεων που
εκδίδονται μετά την 1η Μαΐου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 52 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 («απόφαση αναβολής»).
Η απόφαση αναβολής επιτρέπει την πραγματοποίηση των μειώσεων
μετά τη λήξη της περιόδου αναβολής, σε τρεις ετήσιες δόσεις. Όταν
το συνολικό ποσό που υπόκειται στην απόφαση αναβολής αντιπροσω
πεύει πάνω από το 0,02 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του
κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή σε
πέντε κατ' ανώτατο όριο ετήσιες δόσεις.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, μετά από αίτημα του κράτους
μέλους και κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή των γεωργικών
ταμείων, να παρατείνει άπαξ, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12
μήνες, τη χρονική περίοδο της αναβολής που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.
Το κράτος μέλος για το οποίο εκδίδεται απόφαση αναβολής διασφαλίζει
ότι οι ελλείψεις που οδήγησαν στην επιβολή μειώσεων και οι οποίες
εξακολουθούν να υφίστανται κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης
αναβολής αντιμετωπίζονται βάσει σχεδίου δράσης, το οποίο καταρτίζε
ται κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των
προθεσμιών και σαφών δεικτών προόδου. Η Επιτροπή τροποποιεί ή
καταργεί την απόφαση αναβολής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της
αναλογικότητας, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμε
τώπιση των ελλείψεων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης·
β) η πρόοδος όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα είναι ανεπαρκής με
βάση τους δείκτες προόδου, ή
γ) οι δράσεις δεν αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
8β.
Οι εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8
και 8α εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του
άρθρου 116 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
▼M6
9.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να κοι
νοποιούνται στο οικείο κράτος μέλος, η Επιτροπή δύναται να παρατεί
νει τις προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.
▼B
10.
Οι παράγραφοι 1 έως 9 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα έσοδα
για ειδικό προορισμό, κατά την έννοια του άρθρου 43 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
▼M3
11.
Όταν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4
και 5 περιλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, τον μήνα Αύγουστο, οι προ
θεσμίες αυτές αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα.
▼B
Άρθρο 35
Απόφαση για τη μη έναρξη ή τη συνέχιση έρευνας για εκκαθάριση
ως προς τη συμμόρφωση
1.
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μην αρχίσει ή να μη συνε
χίσει μια έρευνα για εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση, σύμφωνα με
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου
2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης
του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, για
τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης
(ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1).
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το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, όταν εκτιμά ότι η
ενδεχόμενη δημοσιονομική διόρθωση για τη μη συμμόρφωση, που
εντοπίζεται ως αποτέλεσμα μιας έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο
34 παράγραφος 2, δεν υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ και το 2 % των
σχετικών δαπανών ή των προς ανάκτηση ποσών.
2.
Όταν η Επιτροπή μειώνει τις μηνιαίες πληρωμές σύμφωνα με το
άρθρο 41 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μπορεί
να αποφασίσει να μην κινήσει ή να μη συνεχίσει μια έρευνα σχετικά με
εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 52 του εν
λόγω κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο κράτος μέλος δεν
έχει εκφράσει την αντίρρησή του για την εφαρμογή της παρούσας
παραγράφου στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο
41 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
Άρθρο 36
Όργανο συμβιβασμού
Για τους σκοπούς της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρ
φωση που προβλέπεται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, συγκροτείται ένα όργανο συμβιβασμού, το οποίο ασκεί τα
ακόλουθα καθήκοντα:
α) εξετάζει κάθε θέμα που του παραπέμπει το κράτος μέλος που έλαβε
επίσημη κοινοποίηση από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 34
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού, συμπερι
λαμβανομένης της αξιολόγησης των δαπανών τις οποίες η Επιτροπή
προτίθεται να αποκλείσει από την ενωσιακή χρηματοδότηση·
β) αναλαμβάνει να συμβιβάσει τις αποκλίνουσες θέσεις της Επιτροπής
και του οικείου κράτους μέλους·
γ) μετά το πέρας της εξέτασης, συντάσσει έκθεση με τα αποτελέσματα
της προσπάθειας συμβιβασμού, διατυπώνοντας τις παρατηρήσεις που
θεωρεί χρήσιμες σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν δια
φορές ως προς όλα ή ορισμένα ζητήματα.
Άρθρο 37
Σύνθεση του οργάνου συμβιβασμού
1.
Το όργανο συμβιβασμού απαρτίζεται τουλάχιστον από πέντε μέλη,
τα οποία επιλέγονται μεταξύ εξεχουσών προσωπικοτήτων που παρέχουν
όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαθέτουν ειδίκευση υψηλού επίπεδου
σε θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολι
τικής, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης, ή στις πρακτι
κές δημοσιονομικού ελέγχου.
Τα μέλη πρέπει να είναι υπήκοοι διαφορετικών κρατών μελών.
2.
Ο πρόεδρος, τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται
από την Επιτροπή για αρχική θητεία τριών ετών, κατόπιν διαβούλευσης
με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων.
Η θητεία μπορεί να ανανεωθεί κάθε φορά για ένα μόνο έτος, αφού
ενημερωθεί η επιτροπή γεωργικών ταμείων. Ωστόσο, εάν ο προς διορι
σμό πρόεδρος είναι ήδη μέλος του οργάνου συμβιβασμού, η αρχική του
θητεία ως προέδρου είναι τρία έτη.
Τα ονόματα του προέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών
μελών δημοσιοποιούνται στη σειρά «C» της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Τα μέλη του οργάνου συμβιβασμού αμείβονται με βάση τον χρόνο
που απαιτείται για να ασκήσουν στα καθήκοντά τους. Οι αμοιβές καθο
ρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό της
Επιτροπής.
4.
Μετά τη λήξη της θητείας τους, ο πρόεδρος και τα μέλη παρα
μένουν εν ενεργεία έως ότου αντικατασταθούν ή έως ότου ανανεωθεί η
θητεία τους.
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5.
Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή γεωργικών
ταμείων, μπορεί να θέσει τέρμα στη θητεία μελών που δεν πληρούν
πλέον τους όρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων
τους εντός του οργάνου συμβιβασμού ή τα οποία για οποιονδήποτε
λόγο δεν είναι διαθέσιμα επί ακαθόριστο χρονικό διάστημα.
Σε αυτή την περίπτωση, το σχετικό μέλος αντικαθίσταται για το υπό
λοιπο χρονικό διάστημα της θητείας του από ένα αναπληρωματικό
μέλος, ενώ ενημερώνεται η επιτροπή γεωργικών ταμείων.
Εάν λήξει η θητεία του προέδρου, το μέλος το οποίο πρόκειται να
αναλάβει καθήκοντα προέδρου για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα για
το οποίο είχε διοριστεί ο πρόεδρος διορίζεται από την Επιτροπή, κατό
πιν διαβούλευσής της με την επιτροπή γεωργικών ταμείων.
Άρθρο 38
Ανεξαρτησία του οργάνου συμβιβασμού
1.
Τα μέλη του οργάνου συμβιβασμού εκτελούν τα καθήκοντά τους
με πλήρη ανεξαρτησία και δεν επιζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από
την Επιτροπή, οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργανισμό.
Τα μέλη δεν συμμετέχουν στις εργασίες του οργάνου συμβιβασμού ούτε
υπογράφουν έκθεση εάν σε προηγούμενη θητεία είχαν εμπλακεί προ
σωπικά στο υπό κρίση θέμα.
2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης,
τα μέλη δεν αποκαλύπτουν καμία πληροφορία της οποίας έλαβαν
γνώση στο πλαίσιο της εργασίας τους εντός του οργάνου συμβιβασμού.
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και καλύπτονται από την
υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου.
Άρθρο 39
Ρυθμίσεις λειτουργίας
1.
Οι συνεδριάσεις του οργάνου συμβιβασμού πραγματοποιούνται
στην έδρα της Επιτροπής. Ο πρόεδρος προετοιμάζει και οργανώνει τις
εργασίες. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου και με την επιφύλαξη
του άρθρου 37 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο, τα καθήκοντα προέδρου
ασκεί το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος.
Η γραμματεία του οργάνου συμβιβασμού παρέχεται από την Επιτροπή.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,
οι εκθέσεις εγκρίνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
μελών, ενώ ο απαιτούμενος αριθμός μελών για την έκδοση αποφάσεων
είναι τρία.
Οι εκθέσεις υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη που έλαβαν
μέρος στις συσκέψεις. Συνυπογράφονται από τη γραμματεία.
Άρθρο 40
Διαδικασία συμβιβασμού
1.
Ένα κράτος μέλος δύναται να προσφύγει ενώπιον του οργάνου
συμβιβασμού εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επί
σημης κοινοποίησης της Επιτροπής που αναφέρεται ►C1 στο άρθρο
34 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο ◄, αποστέλλοντας αιτιολογημένη
αίτηση συμβιβασμού στη γραμματεία του οργάνου συμβιβασμού.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και η διεύθυνση της γραμ
ματείας κοινοποιούνται στα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής γεωργικών
ταμείων.
2.
Η αίτηση συμβιβασμού γίνεται δεκτή μόνον εφόσον, σύμφωνα με
την κοινοποίηση της Επιτροπής, το ποσό που προβλέπεται να αποκλει
στεί από την κοινοτική χρηματοδότηση:
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α) υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ·
ή
β) αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 25 % των ετήσιων συνολικών δαπα
νών του κράτους μέλους για τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογι
σμού.
Επιπροσθέτως, εάν κατά τις προγενέστερες διαβουλεύσεις το κράτος
μέλος επικαλέστηκε και απέδειξε ότι πρόκειται για θέμα αρχής σχετικό
με την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων, ο πρόεδρος του οργάνου
συμβιβασμού μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση συμβιβασμού. Ωστόσο,
η εν λόγω αίτηση δεν γίνεται δεκτή εάν αφορά αποκλειστικά και μόνο
θέμα νομικής ερμηνείας.
3.
Το όργανο συμβιβασμού διεξάγει τις έρευνές του κατά τρόπο όσο
το δυνατόν άτυπο και ταχύ, βασιζόμενο αποκλειστικά στα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή κατά τον χρόνο της κοινοποίησης των
επίσημων συμπερασμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 και
παρέχοντας ακρόαση στην Επιτροπή και στις ενδιαφερόμενες εθνικές
αρχές.
Ωστόσο, εάν το κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να περιλάβει στην
αίτηση συμβιβασμού πληροφορίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη
στην Επιτροπή, το όργανο συμβιβασμού μπορεί να ζητήσει από την
Επιτροπή να αξιολογήσει αυτές τις νέες πληροφορίες μόνον εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος
6. Οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται στην Επιτροπή το αργότερο
δύο μήνες μετά την αποστολή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο
36 στοιχείο γ).
4.
Εάν, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία που του υπο
βάλλεται μια υπόθεση, το όργανο συμβιβασμού δεν είναι σε θέση να
συμβιβάσει τις θέσεις της Επιτροπής και του κράτους μέλους, η διαδι
κασία συμβιβασμού θεωρείται ότι έχει αποτύχει.
Η έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 36 στοιχείο γ) αναφέρει τους
λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατό να υπάρξει συμβιβασμός.
Αναφέρεται εάν έχει επιτευχθεί κάποια μερική συμφωνία κατά τη δια
δικασία και αν το όργανο συμβιβασμού καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
νέες πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.
Η έκθεση αποστέλλεται:
α) στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·
β) στην Επιτροπή, η οποία την εξετάζει πριν διαβιβάσει τα συμπερά
σματά της στο κράτος μέλος·
γ) στα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής γεωργικών ταμεί
ων.
▼M3
5.
Όταν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 3, και
4 περιλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, τον μήνα Αύγουστο, οι προθε
σμίες αυτές αναστέλλονται κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα.
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικοί κανόνεσ
Άρθρο 41
Μείωση των επιτόπιων ελέγχων
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν τον ελάχι
στο αριθμό των επιτόπιων ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρά
γραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εφόσον πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) ο οργανισμός πιστοποίησης έχει εκδώσει, σύμφωνα με το άρθρο 9
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, γνωμοδότηση που επιβεβαι
ώνει τόσο ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί σωστά
όσο και ότι το ποσοστό σφάλματος για τον συγκεκριμένο πληθυσμό
ήταν κατώτερο από το όριο σημαντικότητας του 2,0 % επί δύο
τουλάχιστον συνεχή οικονομικά έτη που προηγούνται του έτους
στο οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί το μειωμένο ποσοστό ελέγ
χων·
β) η Επιτροπή δεν έχει ενημερώσει το οικείο κράτος μέλος ότι δεν
μπορεί να δεχτεί την αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου γνωμοδότηση που εξέδωσε ο οργανισμός πιστοποίησης
στο πλαίσιο του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
και
γ) η Επιτροπή:
i) δεν έχει ενημερώσει το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το
άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ότι υπάρχουν
αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου του επιμέρους καθεστώτος στή
ριξης ή του μέτρου, ή
ii) ικανοποιείται, εφαρμόζοντας το άρθρο 34 του παρόντος κανονι
σμού, από τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε το οικείο κράτος
μέλος όταν αυτό ενημερώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τις αδυναμίες στο σύστημα
ελέγχου του επιμέρους καθεστώτος στήριξης ή του μέτρου και
ενημέρωσε σχετικά το κράτος μέλος.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν τον ελάχι
στο αριθμό επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με τα επίπεδα και, κατά περί
πτωση, τις πρόσθετες προϋποθέσεις που ορίζονται στην τομεακή νομο
θεσία.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για την απόφασή τους να
μειώνουν το ελάχιστο ποσοστό επιτόπιων ελέγχων αμέσως μετά την
έγκρισή του. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:
α) το καθεστώς στήριξης ή το σχετικό μέτρο·
β) την περίοδο εφαρμογής μειωμένου αριθμού επιτόπιων ελέγχων·
γ) το μειωμένο ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να
εφαρμόζεται.
3.
Εάν πάψει να τηρείται κάποιος από τους σωρευτικούς όρους που
ορίζονται στην παράγραφο 1 ή οποιαδήποτε επιπρόσθετη προϋπόθεση
που προβλέπεται στην ειδική κατά τομέα νομοθεσία, τα κράτη μέλη
ανακαλούν πάραυτα την απόφασή τους να μειώσουν το ελάχιστο επί
πεδο επιτόπιων ελέγχων και εφαρμόζουν από το επόμενο έτος υποβολής
αιτήσεων το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων που καθορίζεται από
τη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα.
ΤΜΗΜΑ 2

Έλεγχος των συναλλαγών
Άρθρο 42
Εξέταση από τα κράτη μέλη
1.
Ο συστηματικός έλεγχος των εμπορικών εγγράφων των επιχειρή
σεων που προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εφαρμόζεται, για κάθε περίοδο ελέγχου που ανα
φέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, σε ορισμένες επιχει
ρήσεις που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από το ήμισυ του αριθμού των
επιχειρήσεων των οποίων οι εισπράξεις ή οι πληρωμές ή το άθροισμα
αυτών των δύο, στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης από το
ΕΓΤΕ, υπερέβησαν τις 150 000 ευρώ για το οικονομικό έτος ΕΓΤΕ που
προηγείται της αρχής της περιόδου των εν λόγω ελέγχων.
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2.
Για κάθε περίοδο ελέγχου, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων
που ορίζονται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, τα κράτη μέλη επιλέγουν τις προς έλεγχο επιχειρήσεις με
βάση τα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου για όλα τα μέτρα για τα
οποία αυτό είναι εφικτό. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις
προτάσεις τους για τη χρήση της ανάλυσης κινδύνου τουλάχιστον 6
μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου ελέγχου. Οι προτάσεις περι
λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την προσέγγιση,
τις τεχνικές και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση,
τα κριτήρια και την αναμενόμενη μέθοδο υλοποίησης των ελέγχων που
πρόκειται να διενεργηθούν. Η πρόταση συντάσσεται σύμφωνα με το
παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει
υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση ανά
λυσης κινδύνου, οι οποίες δίνονται εντός οκτώ εβδομάδων μετά την
παραλαβή της.
3.
Όσον αφορά τα μέτρα για τα οποία το κράτος μέλος εκτιμά ότι η
ανάλυση κινδύνου δεν είναι εφαρμόσιμη, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος
των επιχειρήσεων των οποίων το σύνολο των εισπράξεων ή το σύνολο
των πληρωμών ή το άθροισμα των δύο αυτών ποσών στο πλαίσιο του
συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ υπερέβη το ποσό των
350 000 ευρώ και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό και με τον τίτλο V κεφάλαιο III του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 κατά τη διάρκεια της μίας από τις δύο
προηγούμενες περιόδους ελέγχου.
4.
Η περίοδος ελέγχου εκτείνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 30
Ιουνίου του επόμενου έτους. Ο έλεγχος αφορά περίοδο τουλάχιστον
12 μηνών, η οποία λήγει κατά την προηγούμενη περίοδο ελέγχου·
μπορεί να παραταθεί για περιόδους που καθορίζονται από το κράτος
μέλος, πριν ή μετά την εν λόγω δωδεκάμηνη περίοδο.

Άρθρο 43
Πρόσβαση σε εμπορικά έγγραφα
Οι επιχειρήσεις διατηρούν τα εμπορικά έγγραφα για τρία τουλάχιστον
έτη, που υπολογίζονται από τη λήξη του έτους της σύνταξής τους. Τα
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μακρύτερη περίοδο διατήρησης
των εγγράφων αυτών.

Άρθρο 44
Κοινές δράσεις
Η Επιτροπή, ενεργώντας αυτεπάγγελτα ή μετά από πρόταση ενός κρά
τους μέλους, και με τη συμφωνία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
μπορεί να αποφασίσει τον συντονισμό κοινών δράσεων που περιλαμ
βάνουν αμοιβαία συνδρομή μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013.

Άρθρο 45
Αμοιβαία συνδρομή
1.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου που ακολουθεί το οικονο
μικό έτος πληρωμής από το ΕΓΤΕ, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κατάλογο
των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο
είναι εγκατεστημένες οι εν λόγω επιχειρήσεις. Ο κατάλογος αυτός περι
λαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία που βοηθούν το κράτος μέλος απο
δέκτη να διαπιστώσει την ταυτότητα των επιχειρήσεων και να αναλάβει

02014R0908 — EL — 10.06.2019 — 007.001 — 35
▼B
τις σχετικές υποχρεώσεις ελέγχου. Το κράτος μέλος αποδέκτης είναι
υπεύθυνο για τον έλεγχο των εν λόγω επιχειρήσεων σύμφωνα με το
άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Αντίγραφο κάθε κατα
λόγου αποστέλλεται στην Επιτροπή.
Το κράτος μέλος που εισπράττει ή καταβάλλει την πληρωμή μπορεί να
ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχεί
ρηση να ελέγξει ορισμένες από τις επιχειρήσεις του καταλόγου αυτού
σύμφωνα με το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εξη
γώντας γιατί είναι αναγκαία η εν λόγω αίτηση και ειδικότερα τους
σχετικούς κινδύνους.
Το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση λαμβάνει δεόντως
υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με την επιχείρηση, οι οποίοι
κοινοποιούνται από το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση.
Το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει το κρά
τος μέλος που υποβάλλει την αίτηση σχετικά με τη συνέχεια που
δόθηκε στην αίτησή του. Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου σε επιχεί
ρηση αυτού του καταλόγου, το κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η
αίτηση, το οποίο διενήργησε τον έλεγχο, πληροφορεί το κράτος μέλος
που υποβάλλει την αίτηση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου
αυτού το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος της περιόδου ελέγχου.
Στην Επιτροπή αποστέλλεται γενική επισκόπηση των εν λόγω αιτήσε
ων, ανά τρίμηνο, εντός προθεσμίας ενός μηνός από το τέλος του τρι
μήνου. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να της διαβιβαστεί αντίγραφο
συγκεκριμένων αιτήσεων.
Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου
που περιέχεται στο παράρτημα VI.
2.
Ο κατάλογος των εταιρειών που αναφέρεται στο άρθρο 83 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 συντάσσεται σύμφωνα
με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχεται στο παράρτημα VII του παρό
ντος κανονισμού.
3.
Το αίτημα κράτους μέλους για τη διενέργεια ελέγχου επιχείρησης
σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεύτερο
εδάφιο και στο άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013, συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου που παρου
σιάζεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.
4.
Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 83
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 συντάσσονται
σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου του παραρτήματος IX του παρόντος
κανονισμού.
5.
Η επισκόπηση των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1
πέμπτο εδάφιο και στο άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων, συντάσσο
νται σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχεται στο παράρτημα
X του παρόντος κανονισμού.
6.
Οι πληροφορίες που πρέπει να διατεθούν βάσει της παραγράφου 1
κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο μορφότυπο που προβλέπεται
στο παράρτημα II σημείο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
991/2013 της Επιτροπής.
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Άρθρο 46
Ετήσια προγράμματα και εκθέσεις
1.
Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που αναφέρεται στο άρθρο 84 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 συντάσσεται σύμφωνα με το υπό
δειγμα εντύπου που περιέχεται στο παράρτημα XI του παρόντος κανο
νισμού.
2.
Η έκθεση βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 αναφέρει τις δυσκολίες και τα μέτρα τα οποία
έχουν ληφθεί για την υπέρβασή τους και υποβάλλει, κατά περίπτωση,
προτάσεις βελτίωσης.
Περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε στοιχείο της εφαρμο
γής του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
που παρατίθενται στο παράρτημα XII του παρόντος κανονισμού, σε
τμήματα που προσδιορίζονται σαφώς στα σχετικά κεφάλαια που ανα
φέρονται στο εν λόγω παράρτημα.
3.
Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται βάσει του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 45 μπορούν να κοινοποιούνται σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή, με μορφότυπο που συμφωνείται μεταξύ του απο
στολέα και του παραλήπτη.
4.
Η Επιτροπή αξιολογεί κατ’ έτος την επιτευχθείσα πρόοδο στην
αναφερόμενη στο άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
ετήσια έκθεσή της σχετικά με τη διαχείριση των ταμείων.

Άρθρο 47
Ειδικές υπηρεσίες
1.
Οι ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 85 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 είναι υπεύθυνες, εκτός από τα καθήκοντα
τα οποία αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, για:
α) την επιμόρφωση των εθνικών υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τη
διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στον παρόν τμήμα, ώστε
να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους·
β) τη διαχείριση των εκθέσεων ελέγχου και κάθε εγγράφου που αφορά
τους διενεργούμενους ελέγχους που προβλέπονται στον τίτλο V
κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
γ) τη σύνταξη και την κοινοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρο
νται στο άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και των
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 του εν
λόγω κανονισμού.
2.
Στις ειδικές υπηρεσίες ανατίθενται από τα κράτη μέλη όλες οι
εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Στελεχώνονται από ικανό αριθμό υπαλλήλων που λαμβάνουν την
κατάλληλη κατάρτιση για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.
3.
Όταν ο ελάχιστος αριθμός των προς έλεγχο επιχειρήσεων είναι
μικρότερος από 10, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να συγκροτήσουν
ειδική υπηρεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Πεδίο εφαρμογής, τεχνολογία της πληροφορίας, ανωτέρα βία
Άρθρο 48
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες
η τομεακή γεωργική νομοθεσία προβλέπει τη σύσταση εγγύησης, ανε
ξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος όρος «εγγύηση».
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στις εγγυήσεις που παρέχονται για
την εξασφάλιση της καταβολής των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (1).
Άρθρο 49
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Η παραγωγή, η επεξεργασία και η διαχείριση των κοινοποιήσεων, των
εγγράφων και των εγγυήσεων μπορεί να πραγματοποιείται με τη χρήση
τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ), με την προϋπόθεση ότι η διαχεί
ριση των εφαρμοζόμενων συστημάτων ασκείται βάσει επίσημα εγκεκρι
μένων πρωτοκόλλων ποιότητας και ασφάλειας, κατάλληλων για τα εν
λόγω συστήματα.
Εάν οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την επαλήθευση λόγω διαφορών στα συστήματα
ΤΠ, τα εν λόγω έγγραφα εκτυπώνονται και πιστοποιούνται ως γνήσια
από την αρχή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση αυτών των συστη
μάτων ΤΠ («η αρχή έκδοσης») ή από αρχή που είναι αρμόδια να
πιστοποιεί τη γνησιότητα αντιγράφων.
Οι εν λόγω εκτυπώσεις μπορεί να αντικαθίστανται από ηλεκτρονικό
μήνυμα μεταξύ της αρχής έκδοσης και του δικαιούχου ή της αρμόδιας
αρχής, υπό τον όρο ότι η αρχή έκδοσης παρέχει ένα επίσημα εγκεκρι
μένο πρωτόκολλο πιστοποίησης που διασφαλίζει την αυθεντικότητα του
μηνύματος.
Άρθρο 50
Προθεσμίες ανωτέρας βίας
1.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όταν αναφέρεται σε αυτό ένας
συγκεκριμένος κανονισμός.
2.
Αίτημα για αναγνώριση μιας περίπτωσης ανωτέρας βίας δεν γίνε
ται δεκτό εάν ληφθεί από την αρμόδια αρχή μετά την παρέλευση περισ
σότερων από 30 ημερολογιακών ημερών:
α) από την ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση ενημερώθηκε από
την αρμόδια αρχή για τη διαπίστωση μη τήρησης της σχετικής υπο
χρέωσης, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, τη λήξη της προ
θεσμίας για την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης, όπως ορίζεται
στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, ή τη λήξη της
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου
1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της
19.10.1992, σ. 1).
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προθεσμίας για την προσκόμιση της απόδειξης ότι έχει ικανοποιηθεί
η σχετική υποχρέωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος
4 του ίδιου κανονισμού·
β) από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών σε τρίτη
χώρα όπου η προσφορά συνδέεται με πιστοποιητικό προκαθορισμού
των επιστροφών κατά την εξαγωγή.
3.
Για την ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, οι επιχειρήσεις παρέ
χουν απόδειξη των περιστάσεων τις οποίες θεωρούν περιπτώσεις ανω
τέρας βίας εντός προθεσμίας 181 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη
της περιόδου κατά την οποία η υποχρέωση έπρεπε να είχε εκπληρωθεί.
Μπορεί να χορηγηθεί στις επιχειρήσεις παράταση της προθεσμίας όταν
δεν είναι δυνατό να προσκομίσουν οι επιχειρήσεις την απόδειξη εντός
της εν λόγω προθεσμίας, μολονότι έχουν επιδείξει όλη τη δέουσα επι
μέλεια να την αποκτήσουν και να τη διαβιβάσουν.
4.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις περιπτώσεις ανω
τέρας βίας που έχουν αναγνωρίσει, παρέχοντας τις σχετικές πληροφο
ρίες για κάθε περίπτωση.
ΤΜΗΜΑ 2

Μορφές εγγυησεων
Άρθρο 51
Μορφή
1.

Η εγγύηση είναι δυνατόν να συσταθεί:

α) υπό μορφή κατάθεσης μετρητών, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παρά
γραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
907/2014· και/ή
β) παρέχοντας εγγυητή σύμφωνα με το άρθρο 21 του κατ’ εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014.
2.
Η αρμόδια αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει τη
σύσταση εγγύησης:
α) υπό μορφή δεσμευμένου λογαριασμού σε τράπεζα·
β) υπό μορφή αναγνωρισμένων απαιτήσεων έναντι δημόσιου φορέα ή
δημόσιου ταμείου, που είναι απαιτητές και πληρωτές, και έναντι των
οποίων δεν προηγείται άλλη απαίτηση· και/ή
γ) υπό μορφή εγγυήσεων διαπραγματεύσιμων στο ενδιαφερόμενο κρά
τος μέλος, υπό τον όρο ότι έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένες από το
εν λόγω κράτος μέλος.
3.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει συμπληρωματικούς όρους για
την αποδοχή των εγγυήσεων του είδους που αναφέρεται στην παρά
γραφο 2.
Άρθρο 52
Διαπραγματεύσιμες εγγυήσεις
1.
Εξασφαλίσεις που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγρα
φος 2 στοιχείο γ) πρέπει, κατά τη σύσταση της εγγύησης, να έχουν
εφικτή αξία τουλάχιστον 115 % της αξίας της απαιτούμενης εγγύησης.
2.
Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αποδεχθεί μια εγγύηση, όπως ορί
ζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο γ), μόνον εάν αυτός που την
παρέχει αναλάβει εγγράφως την υποχρέωση παροχής συμπληρωματικής
εγγύησης ή αντικατάστασης της αρχικής εγγύησης σε περίπτωση που η

02014R0908 — EL — 10.06.2019 — 007.001 — 39
▼B
εν λόγω εφικτή αξία είναι για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών κατώ
τερη από το 105 % της αξίας της απαιτούμενης εγγύησης. Αυτή η
γραπτή υποχρέωση δεν είναι αναγκαία εάν προβλέπεται ήδη από την
εθνική νομοθεσία. Η αρμόδια αρχή επανεξετάζει τακτικά την αξία
αυτών των εγγυήσεων.
3.
Η εφικτή αξία μιας εγγύησης του τύπου που αναφέρεται στο
άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο γ) εκτιμάται από την αρμόδια αρχή,
που λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα έξοδα εκχώρησης.
4.
Η εφικτή αξία της εγγύησης εκτιμάται βάσει της τελευταίας δια
θέσιμης δήλωσης τιμών.
5.
Εάν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, ο παρέχων την εγγύηση πρέπει
να αποδείξει την εφικτή αξία της.
Άρθρο 53
Αντικατάσταση και μεταβίβαση
1.

Κάθε εγγύηση μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη.

Εντούτοις, η αντικατάσταση εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας αρχής:
α) όταν η εγγύηση έχει καταπέσει αλλά δεν έχει ακόμη εισπραχθεί· ή
β) όταν η εγγύηση αντικατάστασης ανήκει σε έναν από τους τύπους
εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2.
2.
Μια συνολική εγγύηση είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από άλλη
συνολική εγγύηση υπό τον όρο ότι η νέα συνολική εγγύηση καλύπτει
τουλάχιστον το μέρος της αρχικής συνολικής εγγύησης που προορίζεται
κατά τη στιγμή της αντικατάστασης να διασφαλίσει την εκπλήρωση
μιας ή περισσότερων υποχρεώσεων που εξακολουθούν να εκκρεμούν.
3.
Μόλις ένα μέρος της συνολικής εγγύησης προοριστεί για συγκε
κριμένη υποχρέωση, πρέπει να αναθεωρηθεί το διαθέσιμο υπόλοιπο.
ΤΜΗΜΑ 3

Αποδέσμευση και καταπτωση
Άρθρο 54
Μερική αποδέσμευση
Όταν η ειδική νομοθεσία της Ένωσης δεν προβλέπει ελάχιστη ποσότη
τα, η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίζει η ίδια τον αριθμό των μερι
κών αποδεσμεύσεων οποιασδήποτε εγγύησης και μπορεί να προσδιορί
ζει ένα ελάχιστο ποσό για κάθε αποδέσμευση του τύπου αυτού.
Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί την υποβολή γραπτής αίτησης για
αποδέσμευση προτού προβεί στην αποδέσμευση ολόκληρης ή μέρους
της εγγύησης.
Σε περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει περισσότερο από το 100 % του
ποσού που απαιτείται να κατατεθεί ως εγγύηση, το μέρος της εγγύησης
που υπερβαίνει το 100 % αποδεσμεύεται όταν το υπόλοιπο του υπό
εγγύηση ποσού εντέλει αποδεσμευτεί ή καταπέσει.
Άρθρο 55
Κατάπτωση
1.
Όταν η αρμόδια αρχή λάβει γνώση των συνθηκών που συνεπάγο
νται την κατάπτωση της εγγύησης, στο σύνολό της ή εν μέρει, ζητεί
άμεσα από το πρόσωπο που οφείλει να τηρήσει την υποχρέωση να
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καταβάλει το ποσό της εγγύησης που έχει καταπέσει· η δε πληρωμή
αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την
ημέρα παραλαβής της αίτησης.
Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας, η
αρμόδια αρχή:
α) εγγράφει αμέσως σε πίστωσή της την εγγύηση που αναφέρεται στο
άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
β) απαιτεί αμέσως από τον εγγυητή που αναφέρεται στο άρθρο 51
παράγραφος 1 στοιχείο β) να εκτελέσει την πληρωμή, η δε πληρωμή
αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από
την ημέρα παραλαβής της αίτησης·
γ) λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα ώστε:
i) να μετατραπούν σε χρήματα οι εγγυήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) για την ανάκτηση του
οφειλόμενου ποσού,
ii) να τεθούν στη διάθεσή της τα δεσμευμένα χρήματα όπως ανα
φέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 στοιχείο α).
Η αρμόδια αρχή μπορεί άμεσα να εγγράψει οριστικά σε πίστωσή της
την εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α),
χωρίς να ζητήσει προηγουμένως την πληρωμή από τον ενδιαφερόμενο.
2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1,

α) όταν λαμβάνεται η απόφαση για την κατάπτωση εγγύησης αλλά στη
συνέχεια αναστέλλεται με την άσκηση ένδικων μέσων σύμφωνα με
το εθνικό δίκαιο, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τόκους επί του
ποσού που πράγματι κατέπεσε για την περίοδο η οποία αρχίζει 30
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης πληρωμής, που
ορίζεται στην παράγραφο 1, και λήγει την ημέρα πριν από την
πληρωμή του ποσού που πράγματι κατέπεσε·
β) όταν, μετά το αποτέλεσμα της προσφυγής, ζητείται από τον ενδια
φερόμενο να πληρώσει εντός 30 ημερών το ποσό που έχει καταπέ
σει, το κράτος μέλος μπορεί να θεωρήσει, για τον υπολογισμό των
τόκων, ότι η πληρωμή εκτελείται την 20ή ημέρα που έπεται της
ημερομηνίας της εν λόγω αίτησης·
γ) το σχετικό επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας και, πάντως, δεν είναι χαμηλότερο από το επι
τόκιο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανάκτησης εθνικών ποσών·
δ) οι οργανισμοί πληρωμής αφαιρούν τους καταβληθέντες τόκους από
τις δαπάνες του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013·
ε) τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν περιοδικά αύξηση της εγγύησης
σε σχέση με το αντίστοιχο επιτόκιο.
3.
Όταν η εγγύηση έχει καταπέσει και το ποσό έχει πιστωθεί στα
ταμεία και, μετά από έκβαση προσφυγής, το ποσό που έχει καταπέσει,
συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου που προβλέπεται από την εθνική
νομοθεσία, πρέπει να επιστραφεί στο σύνολό του ή εν μέρει, το προς
επιστροφή ποσό επιβαρύνει τα ταμεία, εκτός εάν η επιστροφή της
εγγύησης βαρύνει διοικητικές αρχές ή άλλους φορείς των κρατών
μελών λόγω αμέλειας ή σοβαρού λάθους.
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ΤΜΗΜΑ 4

Πληροφορηση
Άρθρο 56
Πληροφορίες για την κατάπτωση εγγυήσεων, τα είδη εγγυήσεων
και τους εγγυητές
1.
Τα κράτη μέλη τηρούν και θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής, για
κάθε οικονομικό έτος, στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό και το
συνολικό ποσό των εγγυήσεων που έχουν καταπέσει, ανεξάρτητα από
το στάδιο της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 55, διαχωρίζοντας
τα ποσά που πιστώνονται στους εθνικούς προϋπολογισμούς από εκείνα
που πιστώνονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα εν λόγω στοι
χεία παρέχονται για όλες τις εγγυήσεις που καταπίπτουν για ποσό μεγα
λύτερο από 1 000 ευρώ και για κάθε διάταξη της Ένωσης που απαιτεί
τη σύσταση εγγύησης. Οι πληροφορίες καλύπτουν τόσο τα ποσά που
καταβάλλει άμεσα ο ενδιαφερόμενος όσο και τα ποσά που προκύπτουν
από την κατάπτωση των εγγυήσεων.
2.
Τα κράτη μέλη τηρούν και θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής
κατάλογο:
α) με τους τύπους των οργανισμών που είναι εξουσιοδοτημένοι να
ενεργούν ως εγγυητές καθώς και τις απαιτήσεις που ορίζονται γι’
αυτόν τον σκοπό·
β) με τους τύπους των εγγυήσεων που είναι αποδεκτές δυνάμει του
άρθρου 51 παράγραφος 2 καθώς και τις απαιτήσεις που ορίζονται
γι’ αυτόν τον σκοπό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 57
Περιεχόμενο της δημοσιοποίησης
1.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 111 παράγραφος 1
στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 περιλαμβά
νουν:
α) την κατανομή των ποσών των πληρωμών που αναφέρεται στο στοι
χείο γ) του εν λόγω άρθρου, για κάθε επιμέρους μέτρο που απαριθ
μείται στο παράρτημα XIII του παρόντος κανονισμού, καθώς και το
άθροισμα των ποσών που εισπράττει ο κάθε δικαιούχος κατά το υπό
εξέταση οικονομικό έτος·
β) περιγραφή των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, όπως
ορίζεται στο στοιχείο δ) του εν λόγω άρθρου και απαριθμούνται στο
παράρτημα XIII του παρόντος κανονισμού, καθώς και τη φύση και
τον στόχο του κάθε μέτρου.
2.
Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκφράζονται σε
ευρώ στα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ και σε εθνικό
νόμισμα στα άλλα κράτη μέλη.
3.
Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιούν αναλυτι
κότερα στοιχεία από εκείνα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και
2, με την επιφύλαξη της αναγκαίας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

02014R0908 — EL — 10.06.2019 — 007.001 — 42
▼B
Άρθρο 58
Δημοσιοποίηση δήμου
Εάν οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιηθούν για τους σκοπούς του
τρίτου εδαφίου του άρθρου 112 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
θα επέτρεπαν, λόγω του περιορισμένου αριθμού των δικαιούχων που
κατοικούν ή έχουν την έδρα τους σε έναν συγκεκριμένο δήμο, την
ταυτοποίηση ενός ιδιώτη δικαιούχου, το οικείο κράτος μέλος δημοσιο
ποιεί ως πληροφορίες για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 111
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού την
αμέσως μεγαλύτερη διοικητική οντότητα στην οποία ανήκει ο εν λόγω
δήμος.

Άρθρο 59
Μορφή και ημερομηνία δημοσιοποίησης
1.
Τα στοιχεία που θα διατεθούν σε έναν ενιαίο διαδικτυακό τόπο,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 111 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, είναι προσβάσιμα μέσω εργαλείου
αναζήτησης που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν δικαιούχους με
βάση την επωνυμία ή τον δήμο, όπως ορίζεται στο άρθρο 58 του
παρόντος κανονισμού, ή τα εισπραχθέντα ποσά ή ανά μέτρο ή με
συνδυασμό των στοιχείων αυτών, και να ανακτούν όλες τις σχετικές
πληροφορίες ως ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Οι εν λόγω πληροφορίες
πρέπει να παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες
του κράτους μέλους και/ή σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας της
Επιτροπής.
2.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1 δημοσιοποιούνται έως
τις 31 Μαΐου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
3.
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα στοιχεία παραμένουν διαθέ
σιμα στον δικτυακό τόπο επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής
τους δημοσιοποίησης.

Άρθρο 60
Ενημέρωση των δικαιούχων
Η ενημέρωση των δικαιούχων που αναφέρεται στο άρθρο 113 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 γίνεται μέσω των εντύπων για την
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από τα ταμεία ή κατά τη στιγμή της
συλλογής των δεδομένων.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όσον αφορά τα δεδομένα
σχετικά με πληρωμές που διενεργήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη
2014 και 2015, η ενημέρωση των δικαιούχων γίνεται τουλάχιστον
δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της δημοσιοποίησής τους.

Άρθρο 61
Δημοσίευση

κατώτατων ορίων σχετικά
μικροκαλλιεργητών

με

το

καθεστώς

Τα ποσά που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο
112 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 δημοσιεύο
νται στον δικτυακό τόπο της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 62
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 62
Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών
1.
Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί, υπό την κεντρική της διαδι
κτυακή διεύθυνση, ενωσιακό δικτυακό τόπο ο οποίος περιλαμβάνει
συνδέσμους προς τους διαδικτυακούς τόπους των κρατών μελών. Η
Επιτροπή παρέχει επικαιροποιημένους διαδικτυακούς συνδέσμους
βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διευθύνσεις των
δικτυακών τους τόπων μόλις δημιουργηθούν και την ενημερώνουν επί
σης για κάθε μεταβολή που επηρεάζει τη δυνατότητα πρόσβασης στον
δικό τους δικτυακό τόπο από τον δικτυακό τόπο της Ένωσης.
3.
Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν οργανισμό στον οποίο αναθέτουν τη
δημιουργία και τη διατήρηση του ενιαίου διαδικτυακού τόπου που ανα
φέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχε
τικά με την επωνυμία και τη διεύθυνση του εν λόγω φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63
Κατάργηση
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 601/94, (ΕΚ) αριθ. 4/2004 και (ΕΚ) αριθ.
259/2008 καταργούνται.
▼M1
Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/2008 εξακολουθεί να εφαρμόζε
ται σε πληρωμές που πραγματοποιούνται για τα οικονομικά έτη 2012
και 2013. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του εν λόγω
κανονισμού, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο
παραμένουν στον ιστότοπο μέχρι τις 31 Μαΐου 2015 ή έως ότου οι
πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το
οικονομικό έτος 2014 δημοσιευτούν, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρά
γραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
▼B
Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εντούτοις:
α) το άρθρο 10 εφαρμόζεται για τις δαπάνες και τα έσοδα για ειδικό
προορισμό των κρατών μελών από τις 16 Οκτωβρίου 2014·
β) τα άρθρα 34 μέχρι 40 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ωστό
σο, οι προθεσμίες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 3
και 4 δεν ισχύουν για τις έρευνες σχετικά με την εκκαθάριση ως
προς τη συμμόρφωση για τις οποίες η κοινοποίηση βάσει του
άρθρου 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006
είχε αποσταλεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015·
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γ) το κεφάλαιο VI εφαρμόζεται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται
από το οικονομικό έτος 2014 και μετά·
δ) οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με το παράρτημα II,
στήλες V1 και V2, πρέπει να αρχίσουν να διατίθενται από το οικο
νομικό έτος 2016.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

02014R0908 — EL — 10.06.2019 — 007.001 — 45
▼M6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Άρθρο 3)
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …, διευθυντής/διευθύντρια του Οργανισμού Πλη
ρωμών …, αποδίδω τους λογαριασμούς του παρόντος Οργανισμού Πληρωμών
για το οικονομικό έτος 16/10/xx έως 15/10/xx+1.
Δηλώνω, κατά την κρίση μου και με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα των εργασιών
της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, ότι:
— οι λογαριασμοί που αποδόθηκαν και υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, εξ
όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, παρέχουν αληθή, πλήρη και ακριβή εικόνα
των δαπανών και των εσόδων για το προαναφερθέν οικονομικό έτος. Ειδι
κότερα, όλες οι οφειλές, οι προκαταβολές, οι εγγυήσεις και τα αποθέματα
που περιήλθαν εις γνώσιν μου έχουν καταγραφεί στους λογαριασμούς, και
όλα τα έσοδα που εισπράχθηκαν για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ έχουν δεόντως
πιστωθεί στα σχετικά Ταμεία.
— Έχω θεσπίσει ένα σύστημα το οποίο παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για τη
νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών και παράλ
ληλα διασφαλίζει ότι η επιλεξιμότητα των αιτήσεων και, όσον αφορά την
αγροτική ανάπτυξη, η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης, αποτελούν αντικεί
μενο διαχείρισης, ελέγχου και τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους ενωσιακούς
κανόνες.
Οι δαπάνες που εγγράφονται στους λογαριασμούς χρησιμοποιήθηκαν για τον
σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1306/2013.
Επίσης, επιβεβαιώνω ότι λαμβάνονται αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα
καταπολέμησης της απάτης σύμφωνα με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013 τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.
Η παρούσα δήλωση αξιοπιστίας υπόκειται ωστόσο στις ακόλουθες επιφυλάξεις:
Τέλος, βεβαιώνω ότι δεν έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου οιεσδήποτε απόρρητες
πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τα οικονομικά συμφέροντα
της Ένωσης.
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγμα πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 29 στοιχείο στ)
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 29 στοιχείο στ) παρέχονται ανά
οργανισμό πληρωμών με τη βοήθεια του κατωτέρω πίνακα:

Νέες περι
πτώσεις (1)

Παλαιές
περιπτώ
σεις (2)

x

x

Οργανισμός πληρωμών

A

x

x

Ταμείο

Β

x

x

Περίπτωση (παλαιά/νέα)

ΑΑ

x

Οικονομικό έτος δήλωσης της αρχικής δαπάνης

V1 (3)

x

Κωδικοί της αρχικής δαπάνης στον προϋπολογισμό

V2 (4)

x

x

Οικονομικό έτος ν

C

x

x

Νομισματική μονάδα

D

x

x

Αριθμός αναγνώρισης

Ε

x

x

Κωδικός αναγνώρισης OLAF, κατά περίπτωση (5)

F

x

Περιλαμβάνεται η περίπτωση στο βιβλίο οφειλετών;

G

x

x

Αναγνώριση δικαιούχου

Η

x

x

Περατωθέν πρόγραμμα (μόνο για το ΕΓΤΑΑ)

I

Ημερομηνία έγκρισης έκθεσης ελέγχου ή ανάλογου εγγράφου που ανα
φέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/
2013

W

Οικονομικό έτος πρώτης διαπίστωσης της παρατυπίας

J

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκτησης

X

x

Υπόκειται σε δικαστική διαδικασία

K

x

Αρχικό ποσό προς ανάκτηση

L

x

Αρχικό ποσό προς ανάκτηση (κεφάλαιο)

L1

x

Αρχικό ποσό προς ανάκτηση (τόκοι)

L2

x

Ποσό κεφαλαίου η ανάκτηση του οποίου ήταν σε εξέλιξη στο τέλος του
οικονομικού έτους ν-1

Y1

x

Τόκοι, η ανάκτηση των οποίων ήταν σε εξέλιξη στο τέλος του οικονο
μικού έτους ν-1

Y2

x

x
x
x
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Νέες περι
πτώσεις (1)

Παλαιές
περιπτώ
σεις (2)

x

Συνολικό διορθωμένο ποσό (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

M

x

Συνολικό ανακτηθέν ποσό (πλήρης περίοδος ανάκτησης)

N

x

Ποσό που δηλώθηκε ως μη εισπράξιμο

O

x

Ποσό (κεφάλαιο) που δηλώθηκε ως μη ανακτήσιμο

O1

x

Ποσό (τόκοι) που δηλώθηκε ως μη ανακτήσιμο

O2

x

x

Οικονομικό έτος διαπίστωσης της αδυναμίας ανάκτησης

P

x

x

Λόγοι αδυναμίας ανάκτησης

Q

x

Διορθωμένο ποσό (κατά το οικονομικό έτος ν)

R

x

Διορθωμένο ποσό (κεφάλαιο) (κατά το οικονομικό έτος ν)

R1

x

Διορθωμένο ποσό (τόκοι) (κατά το οικονομικό έτος ν)

R2

x

Τόκοι (κατά το οικονομικό έτος ν)

Z

Ανακτηθέντα ποσά (κατά το οικονομικό έτος ν)

S

x

Ανακτηθέν ποσό (κεφάλαιο) (κατά το οικονομικό έτος ν)

S1

x

Ανακτηθέν ποσό (τόκοι) (κατά το οικονομικό έτος ν)

S2

Ποσό του οποίου η ανάκτηση είναι σε εξέλιξη

T

x

Ποσό (κεφάλαιο) του οποίου η ανάκτηση είναι σε εξέλιξη

T1

x

Τόκοι των οποίων η ανάκτηση είναι σε εξέλιξη

T2

x

Ποσό που υπόκειται στον κανόνα 50/50 όπως προβλέπεται στο άρθρο
54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 κατά τη λήξη
του οικονομικού έτους ν

BB

x

x

x

x

x

Ποσό προς πίστωση στον προϋπολογισμό της ΕΕ

U

(1) Αυτό αφορά τον/τους αριθμό /-ούς αναφοράς της OLAF (αριθμοί κοινοποίησης ΣΔΠ)
(2) Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που κοινοποιούνται με τη χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα έως
το οικονομικό έτος 2014 (συμπεριλαμβανομένου).
(3) Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που κοινοποιούνται με τη χρήση του υποδείγματος που παρατίθεται στο παρόν παράρτημα,
αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2015.
(4) Πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αρχίσουν να παρέχονται αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2016.
(5) Πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αρχίσουν να παρέχονται αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2016.
Η ένδειξη «x» υποδηλώνει ότι η συγκεκριμένη στήλη ισχύει.

β
γ
θ
δ
ε
στ’
ζ
η

Ταμείο

Νομισματική μονάδα

Κατηγορία εκκρεμούς οφειλής (κυρώσεις για θέματα πολλαπλής
συμμόρφωσης, πολυετής κύρωση ή άλλα)

Υπόλοιπο στις 15 Οκτωβρίου του έτους ν-1

Νέες υποθέσεις (έτος ν)

Σύνολο ανακτήσεων (έτος ν)

Σύνολο των διορθώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη ανακτήσιμων ποσών (έτος ν)

Ποσά προς ανάκτηση στις 15 Οκτωβρίου του έτους ν)
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α

Οργανισμός πληρωμών

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΣΤΟΙΧΕΟ Ζ)

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 στοιχείο ζ) παρέχονται ανά οργανισμό πληρωμών με τη χρήση του κατωτέρω πίνακα:
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΟ 31
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 αποστέλλονται στη
διεύθυνση:
— European Commission, DG AGRI-J1, B-1049 Brussels.
ή
— AGRI-J1@ec.europa.eu.
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΡΘΡΟ 42 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
1. Αξιολόγηση της ανάλυσης κινδύνου του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικό
τητας της ανάλυσης κινδύνου του προηγούμενου έτους, καθώς και αξιολό
γηση των δυνατών και αδύνατων σημείων. Προσδιορίζεται με σαφήνεια κάθε
δυνατότητα βελτίωσης και εξετάζεται η εφαρμογή της.

2. Βιβλιοθήκη πληροφοριών
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με όλες τις πηγές πληροφοριών που χρησι
μοποιούνται για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση ανάλυσης κινδύ
νου. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 612/2009 (1) της
Επιτροπής.

3. Διαδικασία επιλογής
Παρέχεται περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να εφαρμοστεί για την
επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων. Πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια
ο αριθμός/το ποσοστό των επιχειρήσεων και των τομέων/μέτρων στους οποί
ους θα εφαρμοστούν η ανάλυση κινδύνου και η τυχαία επιλογή, αυτόματη
ή/και κατά την κρίση της υπηρεσίας. Οι τομείς/τα μέτρα που πρέπει να
εξαιρεθούν πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και να διευκρινίζονται
οι λόγοι εξαίρεσης.

4. Παράγοντες κινδύνου και τιμές κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται
Κατά την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου, πρέπει να παρέχονται πληροφο
ρίες για όλους τους εξεταζόμενους παράγοντες κινδύνου, καθώς και για τις
πιθανές τιμές που θα αποδοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στους εν λόγω
παράγοντες κινδύνου. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται σύμφωνα
με τα ακόλουθα υποδείγματα πινάκων.

Παράγοντες κινδύνου και τιμές κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα
μέτρα που υπόκεινται στην ανάλυση κινδύνου
Τιμές κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου
Περιγραφή

Τιμές

Ειδικοί παράγοντες κινδύνου και τιμές κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται στις
επιστροφές κατά την εξαγωγή
Τιμές κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου
Περιγραφή

Τιμές

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2009 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2009, για τις κοινές
λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα
γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 186 της 17.7.2009, σ. 1).
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Ειδικοί παράγοντες κινδύνου και τιμές κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται
σε … (τομέας/μέτρο)
Τιμές κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου
Περιγραφή

Τιμές

5. Στάθμιση των παραγόντων κινδύνου
Ενδεχομένως, παρέχεται περιγραφή της εφαρμοστέας για τη στάθμιση των
παραγόντων κινδύνου διαδικασίας.
6. Αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου
Παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέ
σματα της ανάλυσης κινδύνου και η δημιουργία «καταλόγου βαθμολογίας»
(για κάθε συγκεκριμένο τομέα/μέτρο, κατά περίπτωση) θα αποτυπωθούν στην
επιλογή των επιχειρήσεων στο τελικό σχέδιο ελέγχων.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα διεξαγωγής κοινών δράσεων, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 44.
7. Δυσκολίες και προτάσεις βελτίωσης
Παρέχονται πληροφορίες για κάθε δυσχέρεια που ενδέχεται να ανακύψει και
για τα μέτρα που λαμβάνονται ή προτείνονται για την αντιμετώπισή της.
Κατά περίπτωση, υποβάλλονται προτάσεις βελτίωσης.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ Η ΠΛΗΡΩΜΗ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟ
(Άρθρο 45 παράγραφος 1)
Ημερομηνία αποστολής του καταλόγου

Κράτος μέλος στο οποίο καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε η πληρωμή
Κράτος μέλος εγκατάστασης της επιχείρησης

(1)
Όνομα και διεύθυνση
(ii)
(i)
στην οποία καταβλήθηκε η
της επιχείρησης στο κράτος μέλος
πληρωμή ή από την οποία εισπράχθηκε
εγκατάστασής της
η πληρωμή

(2)
Φύση της δαπάνης (αναγράψτε κάθε
πληρωμή χωριστά ανά γραμμή προϋπο
λογισμού του ΕΓΤΕ και είδος πληρωμής)

(3)
Ποσό (σε εθνικό νόμισμα)
(i)
καταβλήθηκε σε επιχείρηση

(ii)
καταβλήθηκε από επιχείρηση

(4)
Αναφέρατε αν η αίτηση ελέγχου της
επιχείρησης ήταν σύμφωνη με το
άρθρο 45
(βλέπε σημείωση Α)

Α. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποστέλλεται ειδική αίτηση με τη χρήση του υποδείγματος που ορίζεται στο παράρτημα VIII, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που θα επιτρέψουν στον
αποδέκτη να εντοπίσει σωστά τη σχετική επιχείρηση.
Β. Αντίγραφο αυτού του καταλόγου πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή.
Γ. Εάν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τη χώρα σας, αυτό πρέπει να κοινοποιείται σε όλα τα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.
Δ. Εάν η αίτηση ελέγχου μιας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 45 υποβληθεί μετά την αποστολή αυτού του καταλόγου, θα πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή αντίγραφο της αίτησης, σύμφωνα με
το παράρτημα VIII.
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Σημειώσεις:

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΣΕ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
(Άρθρο 45 παράγραφος 2)
Ημερομηνία αποστολής του καταλόγου

Κράτος μέλος στο οποίο καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε η πληρωμή
Κράτος μέλος εγκατάστασης της επιχείρησης

(1)
Όνομα και διεύθυνση
(i)
της επιχείρησης στην τρίτη χώρα
στην οποία είναι
εγκατεστημένη

(ii)
στην οποία καταβλήθηκε η
πληρωμή ή από την οποία εισπράχθηκε
η πληρωμή

(2)
Φύση της δαπάνης (αναγράψτε κάθε
πληρωμή χωριστά ανά γραμμή προϋπο
λογισμού του ΕΓΤΕ και είδος πληρωμής)

(3)
Ποσό (σε εθνικό νόμισμα)

(i)
καταβλήθηκε σε επιχείρηση

(ii)
καταβλήθηκε από επιχείρηση

(4)
Συμπληρωματικές παρατηρήσεις
(π.χ. προσδιορίστε τυχόν δυσκολίες
κατά τον έλεγχο, υπόνοια παρατυ
πίας, ανάλυση κινδύνου κ.λπ.)

Εάν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά τη χώρα σας, αντίγραφο του παρόντος παραρτήματος πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή με σαφή αναφορά αυτού του
γεγονότος.
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Σημείωση:
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▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Τα στοιχεία που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση, ενώ τα άλλα στοιχεία πρέπει να
συμπληρώνονται κατά περίπτωση
Η παρούσα αίτηση βασίζεται σε:

Άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013

A

(*) 1. κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα
(*) 2. Όνομα ειδικής υπηρεσίας
(*) 3. Διεύθυνση
(*) 4. Αριθμός τηλεφώνου
5. Αριθμός φαξ
6. Ηλεκτρονική διεύθυνση
7. Αρμόδιος υπάλληλος
8. Επωνυμία του αρμόδιου φορέα ελέγχου:
9. Διεύθυνση
10. Αριθμός τηλεφώνου
11. Αριθμός φαξ
12. Ηλεκτρονική διεύθυνση
13. Αρμόδιος υπάλληλος

B

(*) 1. κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση
(*) 2. Φορέας

Γ

(*) 1. Ημερομηνία του αιτήματος
(*) 2. Πρόγραμμα ελέγχων

Δ.

Στοιχεία δικαιούχου
(*) 1. Επωνυμία
α) στο αιτούν κράτος μέλος
β) στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνε
ται η αίτηση
(*) 2. Αριθμός αναφοράς
(*) 3. Διεύθυνση:
α) στο αιτούν κράτος μέλος
β) στο κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνε
ται η αίτηση

Ε

Για αιτήσεις βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 3 μόνο
Στοιχεία πληρωμής
(*) 1. Οργανισμός Πληρωμών
(*) 2. Αριθμός αναφοράς εγγράφου
(*) 3. Είδος πληρωμής
(*) 4. Ποσό (αναφέρατε το νόμισμα)
(*) 5. Ημερομηνία λογιστικής εγγραφής
(*) 6. Ημερομηνία πληρωμής
(*) 7. Κωδικός προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ (κεφάλαιο άρθρο - θέση - γραμμή)
(*) 8. Έτος εμπορίας ή περίοδος που αφορά η πληρωμή
(*) 9. κανονισμός που αποτελεί τη νομική βάση της πλη
ρωμής
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ΣΤ

Στοιχεία συναλλαγής
1. Αριθμός διασάφησης (εξαγωγής) ή αίτησης
2. Σύμβαση:
— αριθμός
— ημερομηνία
— ποσότητα
— αξία
3. Τιμολόγιο:
— αριθμός
— ημερομηνία
— ποσότητα
— αξία
4. Ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης
5. Διατάκτης
6. Αριθμός πιστοποιητικού ή αδείας
7. Ημερομηνία πιστοποιητικού ή αδείας
Για καθεστώτα αποθεματοποίησης
8. Αριθμός προσφοράς
9. Ημερομηνία προσφοράς
10. Τιμή ανά μονάδα
11. Ημερομηνία εισόδου
12. Ημερομηνία εξόδου
13. Βελτίωση ή υποβάθμιση της ποιότητας
Για επιστροφές κατά την εξαγωγή
14. Αριθμός αίτησης (εάν είναι διαφορετικός
από τον αριθμό της διασάφησης εξαγωγής)
15. Τελωνείο που αναλαμβάνει τον τελωνειακό έλεγχο
16. Ημερομηνία τελωνειακού ελέγχου
17. Προχρηματοδότηση (κωδικός)
18. Κωδικός επιστροφής κατά την εξαγωγή (11ψήφιος)
19. Κωδικός προορισμού
20. Προκαθορισμένος συντελεστής
— σε ευρώ
— σε εθνικό νόμισμα
21. Ημερομηνία προκαθορισμού

Ζ

Ανάλυση κινδύνου
(*) 1. Αξιολόγηση
— υψηλός
— ενδιάμεσος
— χαμηλός

(*) 2. Αιτιολογία της αξιολόγησης:
(συνεχίστε σε διαφορετικό φύλλο, εάν χρειάζεται)
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Η

Πεδίο και αντικείμενο του ελέγχου:
1. Προτεινόμενο πεδίο
2. Στόχοι και τεχνικά στοιχεία που τους στηρίζουν
(συνεχίστε σε διαφορετικό φύλλο, εάν χρειάζεται)

Θ

(*) Κατάλογος υποβαλλόμενων δικαιολογητικών
(συνεχίστε σε διαφορετικό φύλλο, εάν χρειάζεται)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΒΑΣΕΙ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ

45

Έκθεση ελέγχου μετά από αίτηση αμοιβαίας συνδρομής βάσει του τίτλου V
κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
Σημείωση

Τα στοιχεία με έντονους χαρακτήρες είναι ταυτόσημα με εκείνα του
παραρτήματος VIII.
Στοιχεία αναγνώρισης

B.1. Κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση
2.

Οργανισμός

3.

Περιφερειακό Γραφείο

4.

Όνομα του ελεγκτή

A.1. Κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα:
2.

Όνομα ειδικής υπηρεσίας:

8.

Όνομα του αρμόδιου φορέα ελέγχου:

14. Αριθμός έρευνας/στοιχεία αναφοράς της έκθεσης
Γ.1. Ημερομηνία αίτησης και αριθμός αναφοράς:
2.

Πρόγραμμα ελέγχου:

3.

Ημερομηνία απάντησης και αριθμός αναφοράς:

Δ.

Στοιχεία δικαιούχου

1.

Επωνυμία
α) στο αιτούν κράτος μέλος
β) στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση

2.

Αριθμός αναφοράς
α) στο αιτούν κράτος μέλος
β) στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση

4.

Άλλες επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν:

Η.

Πεδίο και αντικείμενο του ελέγχου:

Θ.

Κατάλογος υποβαλλόμενων δικαιολογητικών:

Ι.

Αποτέλεσμα
Έκθεση ελέγχου

1.
2.
3.
4.
5.

Προετοιμασία/ιστορικό/πεδίο
Περιγραφή της επιχείρησης/του συστήματος ελέγχου
Έργο που επιτελέστηκε/Ελεγχθέντα έγγραφα/Πορίσματα
Συμπεράσματα
Λοιπές παρατηρήσεις/συστάσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 45 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Επισκόπηση που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του… (Κράτος μέλος) σχετικά με τις αιτήσεις ελέγχου
και τα αποτελέσματα του ελέγχου για το 1ο [ ], 2ο [ ], 3ο [ ], 4ο [ ] τρίμηνο
του 20…
ΑΙΤΗΣΕΙΣ που αποστέλλονται σε:
ΑΙΤΗΣΗ
Κράτος μέλος

Συνολικός αριθμός ανά
ΚΜ

Ημερομηνία
αποστολής

Αριθμός
αναφοράς

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που αποστέλλονται σε:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κράτος μέλος

Συνολικός αριθμός ανά
ΚΜ

Ημερομηνία
αποστολής

Αριθμός
αναφοράς

ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώσεις στα πλαίσια:
Κάθε αίτηση/απάντηση που αποστέλλεται εντός του τριμήνου πρέπει να συμπε
ριλαμβάνεται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Ενδεχομένως, προστίθενται επιπλέον γραμμές.
Ο αριθμός αναφοράς για τις απαντήσεις που αποστέλλονται πρέπει να είναι ο
ίδιος με τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στην αντίστοιχη αίτηση ελέγχου

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 46 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1)
ΦΥΛΛΟ Α
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ .........................
(Άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
1. Υπολογισμός του ελάχιστου αριθμού επιχειρήσεων
Α (1) Αριθμός επιχειρήσεων των οποίων τα έσοδα ή οι πληρωμές, ή το άθροισμα των ποσών
αυτών, υπερέβαιναν τις 150 000 ευρώ για το οικονομικό έτος … του ΕΓΤΕ
δηλαδή

Α (2) Ελάχιστος αριθμός
x 1/2 =

2. Πληθυσμός βάσει του οποίου έγινε η επιλογή
Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που έλαβαν ή πραγματοποίησαν πληρωμές που υπόκεινται σε ελέγχους βάσει του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 κατά το
οικονομικό έτος … ήταν ο ακόλουθος:
Α (3) Συνολικός αριθμός

Α (6) Κάτω των 40 000 ευρώ

3. Προτεινόμενες για έλεγχο επιχειρήσεις:
Α (7) Συνολικός αριθμός

Α (8) Σύνολο με βάση την ανάλυση κινδύνου

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων των οποίων τα έσοδα ή οι πληρωμές, ή το άθροισμα αυτών, υπάγονταν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α (9) Άνω των 350 000 ευρώ
A (10) 350 000 ευρώ ή λιγότερο, αλλά όχι κατώτερο
των 40 000 ευρώ

Α (11) Κάτω των 40 000 ευρώ

Σημειώσεις στα πλαίσια:
A (4) Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής που δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο με βάση το άρθρο 42 παράγραφος 3 κατά τις δύο ελεγκτικές περιόδους που προηγούνται
της τρέχουσας ελεγκτικής περιόδου, εκτός εάν οι πληρωμές που έλαβαν υπόκειντο σε μέτρα για τα οποία έχουν υιοθετηθεί τεχνικές επιλογής βασιζόμενες στην ανάλυση κινδύνου.
A (9) Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής ελέγχονται μόνο για ειδικούς λόγους οι οποίοι πρέπει να προσδιορίζονται στο φύλλο Δ του παρόντος παραρτήματος.
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Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων των οποίων τα έσοδα ή οι πληρωμές, ή το άθροισμα αυτών, υπάγονταν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Α (4) Άνω των 350 000 ευρώ
A (5) 350 000 ευρώ ή λιγότερο, αλλά όχι κατώτερο των
40 000 ευρώ

▼B
ΦΥΛΛΟ Β
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ .........................
(Άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
Καθεστώς ελέγχου σε σχέση με τα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ
Οικονομικό έτος … του ΕΓΤΕ

B(1)
Αριθμός άρθρου ή
κονδυλίου του προϋ
πολογισμού του ΕΓΤΕ

B(4)
Σύνολο των δαπα
νών ανά κονδύλιο
του προϋπολογισμού
ΕΓΤΕ σχετικά με τις
επιχειρήσεις που
περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα
ελέγχου …

B(5)
Αριθμός επιχειρήσεων ανά κονδύλιο του προϋπολογισμού ΕΓΤΕ που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ελέγχου
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Σύνολα:

B(2)
Σύνολο δαπανών
ανά κονδύλιο του
προϋπολογισμού
ΕΓΤΕ …
(σε ευρώ)

B(3)
Σύνολο δαπανών
ανά κονδύλιο του
προϋπολογισμού
ΕΓΤΕ για τις επιχει
ρήσεις των οποίων
τα έσοδα ή οι πλη
ρωμές, ή το άθροι
σμα των ποσών
αυτών, υπερέβαιναν
τις 40 000 ευρώ …
(σε ευρώ)

▼B
ΦΥΛΛΟ Γ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
(Άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
Κριτήρια που επελέγησαν για την κατάρτιση του προγράμματος στον τομέα των επιστροφών κατά την εξαγωγή και σε άλλους τομείς για τους οποίους έχουν θεσπισθεί τεχνικές επιλογής βασιζόμενες στην
ανάλυση κινδύνου, στην περίπτωση που τα κριτήρια αυτά διαφέρουν από εκείνα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις για ανάλυση κινδύνου που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 42
παράγραφος 2.
Τομέας για τον οποίο προτείνεται έλεγχος
(αναγράψτε το κονδύλιο προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ, όπως ορίζεται στη στήλη
Β (1) του φύλλου Β του παρόντος παραρτήματος)

Σχόλια σχετικά με τα κριτήρια κινδύνου και επιλογής που θεσπίστηκαν
(να δώσετε σύντομες διευκρινίσεις, π.χ. παρατυπίες που διαπιστώθηκαν ή
υπερβολική αύξηση των δαπανών)
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▼B
ΦΥΛΛΟ Δ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
(Άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
Προτεινόμενοι έλεγχοι, ενδεχομένως, για επιχειρήσεις των οποίων τα έσοδα ή οι πληρωμές ή το άθροισμα των ποσών αυτών ήταν λιγότερο από 40 000 ευρώ κατά το οικονομικό έτος … του ΕΓΤΕ
Κονδύλιο του προϋπολογισμού ΕΓΤΕ
(όπως ορίζεται στη στήλη Β (1) του φύλλου Β)

Αριθμός των σχετικών
επιχειρήσεων προτείνεται να ελεγχθούν

Ιδιαίτερος λόγος ελέγχου
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▼B
ΦΥΛΛΟ Ε
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
(Άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ..........

Ε (1) Συνολικός αριθμός των προς
έλεγχο επιχειρήσεων:

Ε (2) Αριθμός των προς έλεγχο επιχει
ρήσεων:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ..........

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ..........

Ε (3) Αριθμός των προς έλεγχο επιχει
ρήσεων:

Ε (4) Αριθμός των προς έλεγχο επιχει
ρήσεων:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ..........

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: ..........

Ε (5) Αριθμός των προς έλεγχο επιχει
ρήσεων:

Ε (6) Αριθμός των προς έλεγχο επιχει
ρήσεων:

Σημειώσεις στα πλαίσια:
Κατά περίπτωση, προστίθενται επιπλέον πλαίσια, π.χ. Ε (7), Ε (8) κ.λπ.
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ΣΥΝΟΛΟ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 46 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)
ΜΕΡΟΣ I
Πληροφορίες που πρέπει να περιέχει η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο
άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
1. Διαχείριση του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της εφαρμογής του τίτλου V
κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μεταξύ των οποίων περι
λαμβάνονται αλλαγές στους οργανισμούς που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους
και στην ειδική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρ
μογής του εν λόγω κανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 85 του εν λόγω
κανονισμού, καθώς και αλλαγές των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των οργανισμών
αυτών.
2. Νομοθετικές αλλαγές
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με κάθε τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας
όσον αφορά την εφαρμογή του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 που επήλθε από την προηγούμενη ετήσια έκθεση.
3. Τροποποιήσεις του προγράμματος ελέγχων
Περιγράφεται κάθε τροποποίηση στο πρόγραμμα ελέγχων που υποβλήθηκε στην
Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 84 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1306/2013 μετά την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω προγράμματος.
4. Εκτέλεση του προγράμματος που καλύπτεται από την παρούσα έκθεση
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος ελέγχων
για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου πριν από την προθεσμία υποβολής της
έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα σημεία, τόσο συνολικά όσο
και αναλυτικά ανά φορέα ελέγχου (όταν διενεργούν ελέγχους στα πλαίσια του
κανονισμού αυτού περισσότεροι από ένας φορείς ελέγχου):
α) τον αριθμό των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν κατά την περίοδο ελέγχου,
σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Α του μέρους II
του παρόντος παραρτήματος·
β) τον αριθμό των επιχειρήσεων των οποίων ο έλεγχος συνεχίζεται, σύμφωνα
με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Α του μέρους II του
παρόντος παραρτήματος·
γ) τον αριθμό των επιχειρήσεων που δεν υποβλήθηκαν σε έλεγχο κατά την
περίοδο ελέγχου, ως αποτέλεσμα της μη εκτέλεσης ορισμένων ελέγχων,
σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Α του μέρους
II του παρόντος παραρτήματος·
δ) τους λόγους της μη διενέργειας των ελέγχων που αναφέρονται στο
στοιχείο γ)·
ε)

την ανάλυση κατά τα ποσά που εισπράχθηκαν ή καταβλήθηκαν, και κατά
μέτρο, για τους ελέγχους που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σύμ
φωνα με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Β του μέρους II του
παρόντος παραρτήματος·

στ) τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο στοιχείο α), σύμφωνα
με το υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Γ του μέρους II του παρό
ντος παραρτήματος, καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
i) τον αριθμό των ελέγχων κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παρατυπίες
και τον αριθμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων,
ii) τη φύση των παρατυπιών αυτών,
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iii) το σχετικό μέτρο για το οποίο εντοπίστηκε παρατυπία,
iv) τις εκτιμώμενες οικονομικές επιπτώσεις κάθε παρατυπίας·
ζ)

την ένδειξη της μέσης διάρκειας των ελέγχων σε ανθρωποημέρες, με ανα
φορά, εφόσον αυτό είναι εφικτό, του χρόνου που διατέθηκε για τον σχεδια
σμό, την προετοιμασία, την εκτέλεση των ελέγχων και τη σύνταξη των
εκθέσεων.

5. Εκτέλεση προγραμμάτων ελέγχων που προηγούνται του ελέγχου που
καλύπτεται από το παρόν πρόγραμμα
Η έκθεση περιέχει τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε
προηγούμενες ελεγκτικές περιόδους και τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα τη στιγμή
της υποβολής των εκθέσεων για τις εν λόγω ελεγκτικές περιόδους, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε προηγούμενη ελεγκτική
περίοδο:
α) η κατάσταση των ελέγχων που αναφέρεται στο σημείο 4 στοιχεία β) και γ)
στις προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου που
περιέχει το φύλλο Δ του μέρους II του παρόντος παραρτήματος·
β) ο αριθμός των ελέγχων κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκαν παρα
τυπίες και ο αριθμός των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το υπό
δειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Γ του μέρους II του παρόντος παραρ
τήματος·
γ) η φύση των παρατυπιών αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου που
περιέχει το φύλλο Γ του μέρους II του παρόντος παραρτήματος·
δ) το σχετικό μέτρο για το οποίο διαπιστώθηκε παρατυπία, σύμφωνα με το
υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Γ του μέρους II του παρόντος
παραρτήματος·
ε) οι εκτιμώμενες οικονομικές επιπτώσεις κάθε παρατυπίας, σύμφωνα με το
υπόδειγμα εντύπου που περιέχει το φύλλο Γ του μέρους II του παρόντος
παραρτήματος.
6. Αμοιβαία συνδρομή
Σύνοψη των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής που υποβλήθηκαν και παραλήφθη
καν βάσει του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
7. Πόροι
Διαβιβάζονται στοιχεία σχετικά με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την
εκτέλεση των ελέγχων βάσει του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013, που περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον αριθμό των υπαλλήλων, εκφραζόμενου σε ανθρωποέτη, που διατίθενται
για τους εν λόγω ελέγχους, ανά φορέα ελέγχου και, κατά περίπτωση, ανά
περιφέρεια·
β) την εκπαίδευση που έλαβε το προσωπικό το οποίο απασχολείται στη διενέρ
γεια των εν λόγω ελέγχων, με ένδειξη σχετικά με το ποσοστό προσωπικού
που αναφέρεται στο στοιχείο α) το οποίο έχει λάβει τέτοιου είδους εκπαίδευ
ση, και τη φύση της ίδιας της εκπαίδευσης, και
γ) τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα εργαλεία που διαθέτει το προσωπικό που
απασχολείται στους εν λόγω ελέγχους.
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8. Δυσκολίες εφαρμογής του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013
Παρέχονται πληροφορίες για κάθε δυσκολία που ανακύπτει κατά την εφαρμογή
του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 καθώς και για
τα μέτρα που λαμβάνονται ή προτείνονται για την υπέρβασή τους.
9. Υποδείξεις για βελτιώσεις
Όπου κρίνεται αναγκαίο, υποβάλλονται προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμο
γής του τίτλου V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή και του
ίδιου του κεφαλαίου.
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ΜΕΡΟΣ II
ΦΥΛΛΟ Α
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ .........................
(Άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)

ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

1. (Α) Συνολικός αριθμός των προς έλεγχο
επιχειρήσεων:

(Β) Συνολικός αριθμός των προς έλεγχο
επιχειρήσεων: [check lay-out!]

2. (Α) Συνολικός αριθμός των ελεγμένων επιχειρήσεων:

(Β) Συνολικός αριθμός των ελεγμένων επιχειρήσεων:

3. (Α) Συνολικός αριθμός των υπό έλεγχο
επιχειρήσεων:

(Β) Συνολικός αριθμός των υπό έλεγχο επιχειρήσεων:

4. (Α) Συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που δεν έχουν
ακόμη ελεγχθεί:

(Β) Συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που δεν έχουν
ακόμη ελεγχθεί:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

1. (Γ) Συνολικός αριθμός των προς έλεγχο επιχειρήσεων:

(Δ) Συνολικός αριθμός των προς έλεγχο επιχειρήσεων:

2. (Γ) Συνολικός αριθμός των ελεγμένων επιχειρήσεων:

(Δ) Συνολικός αριθμός των ελεγμένων επιχειρήσεων:

3. (Γ) Συνολικός αριθμός των υπό έλεγχο επιχειρήσεων:

(Δ) Συνολικός αριθμός των υπό έλεγχο επιχειρήσεων:

4. (Γ) Συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που
δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί:

(Δ) Συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που δεν έχουν
ακόμη ελεγχθεί:

Παρατηρήσεις:
Κατά περίπτωση, προστίθενται επιπλέον πλαίσια, π.χ. (Ε), (ΣΤ) κ.λπ.

▼B
ΦΥΛΛΟ Β
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ….
(Άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
Έκθεση ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ όσον αφορά το οικονομικό έτος … του ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα ελέγχων …
B(1)
Αριθμός άρθρου ή
κονδυλίου του
προϋπολογισμού του
ΕΓΤΕ

B(2)
Συνολική αξία των δαπανών σχετικά με τις
επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί για έλεγχο …
(σε ευρώ)

B(3)
Ελεγχθείσες επιχειρήσεις

(i)
δαπάνες που
ελέγχονται τη στιγμή
αυτή
(σε ευρώ)

B(5)
Μη ελεγχθείσες επιχειρήσεις

(i)
σύνολο δαπανών όσον
αφορά τις
επιχειρήσεις αυτές
(σε ευρώ)

(i)
σύνολο δαπανών όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτές
(σε ευρώ)
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(ii)
σύνολο δαπανών όσον
αφορά τις
επιχειρήσεις αυτές
(σε ευρώ)

B(4)
Υπό έλεγχο
επιχειρήσεις

▼B
ΦΥΛΛΟ Γ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ….
(Άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
Ενδεχόμενες παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί σε σχέση με τα κονδύλια του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ όσον αφορά το οικονομικό έτος … του ΕΓΤΕ
Πρόγραμμα ελέγχων …
Γ(1)
Αριθμός άρθρου ή
κονδυλίου του
προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ

Γ(3)
Αριθμός των σχετικών πλη
ρωμών

Γ(6)
Γ(4)
Γ(5)
Περιγραφή και φύση κάθε ενδεχόμενης παρατυπίας που έχει διαπι
Αριθμός των σχετικών επιχει Εκτιμώμενη αξία των ενδεχό στωθεί, αριθμός (-οί) αναφοράς της ή των εμπλεκόμενων επιχειρή
ρήσεων
μενων παρατυπιών
σεων και αριθμός (οι) αναφοράς της OLAF (αριθμοί
κοινοποίησης IMS)
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Γ(2)
Αριθμός ενδεχόμενων παρα
τυπιών που έχουν ανακαλυ
φθεί

▼B
ΦΥΛΛΟ Δ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Άρθρο 86 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013)
Εκτέλεση ελέγχων που αφορούν προγενέστερα προγράμματα ελέγχων· πρόγραμμα ελέγχου …
Δ(2) Αριθμός
επιχειρήσεων που ανα
φέρονται στο Δ(1) για τις
οποίες έχουν ολοκληρω
θεί οι έλεγχοι:

Δ(3) Αριθμός
επιχειρήσεων που ανα
φέρονται στο Δ(1) για τις
οποίες εξακολουθούν να
διενεργούνται έλεγχοι:

Δ(4) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(1):

Δ(5) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(2):

Δ(6) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(3):

Δ(7) Αριθμός
επιχειρήσεων για τις
οποίες δηλώθηκε στην
προηγούμενη έκθεση ότι
δεν άρχισαν οι έλεγχοι:

Δ(8) Αριθμός
επιχειρήσεων που ανα
φέρονται στο Δ(7) για τις
οποίες έχουν ολοκληρω
θεί οι έλεγχοι:

Δ(9) Αριθμός
επιχειρήσεων που ανα
φέρονται στο Δ(7) για τις
οποίες εξακολουθούν να
διενεργούνται έλεγχοι:

Δ(10) Αριθμός
επιχειρήσεων που ανα
φέρονται στο Δ(7) για τις
οποίες δεν έχουν αρχίσει
οι έλεγχοι:

Δ(11) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(7):

Δ(12) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(8):

Δ(13) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(9):

Δ(14) Αξία των
συναλλαγών που αφο
ρούν τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται
στο Δ(10):
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Δ(1) Αριθμός
επιχειρήσεων που δηλώ
θηκε ότι τελούν υπό
έλεγχο στην προηγού
μενη έκθεση:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 57
1. Τα καθεστώτα στήριξης που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1).

2. Τα κατωτέρω καθεστώτα και μέτρα που παρατίθενται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

— δημόσια παρέμβαση

— ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση

— καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία

— καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία

— ενισχύσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών

— μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα

— ενίσχυση του τομέα της μελισσοκομίας

— ενίσχυση στον τομέα του λυκίσκου

— επιστροφές κατά την εξαγωγή.

▼M6

__________

▼B
4. Τα μέτρα ενημέρωσης και προώθησης που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 3/2008 (3).

5. Τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), εξαιρουμένων των μέτρων
που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού αριθ. 1307/2013.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ.
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347
της 20.12.2013, σ. 671).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική
αγορά και στις τρίτες χώρες (ΕΕ L 3 της 5.1.2008, σ. 1).
4
( ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).
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6. Τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εξαιρουμένων των μέτρων
που καλύπτονται από το παράρτημα I του κανονισμού αριθ. 1307/2013.
7. Τα μέτρα που προβλέπονται στον τίτλο III κεφάλαιο I του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 και περιλαμβάνονται στο οικείο πρόγραμμα αγροτικής ανά
πτυξης.
8. Τα μέτρα που προβλέπονται στο κεφάλαιο I του τίτλου I IV του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 (2) και περιλαμβάνονται στο οικείο πρόγραμμα αγρο
τικής ανάπτυξης.

▼M1
9. Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου.

▼M6
10. Τα μέτρα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 219 παράγραφος 1, το
άρθρο 220 παράγραφος 1 και το άρθρο 221 παράγραφοι 1 και 2 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ως μέτρα στήριξης των γεωργικών αγορών
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1306/2013.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006
του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

