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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

18.10.2002

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Οκτωβρίου 2002
για την τροποποίηση της απόφασης 1999/187/ΕΚ σχετικά µε την εκκαθάριση των λογαριασµών που
υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη όσον αφορά τις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων, για το οικονοµικό έτος 1995
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2002) 3771]
(Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό)

(2002/816/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συµβουλίου, της 21ης
Απριλίου 1970, περί χρηµατοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1287/95 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Μετά από τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Με την απόφαση 2002/524/ΕΚ (3), η Επιτροπή επέβαλε
οικονοµική διόρθωση στην Ελληνική ∆ηµοκρατία λόγω
ελλείψεων στο σύστηµα ελέγχου στον τοµέα αροτραίων καλλιεργειών για τα οικονοµικά έτη 1996 έως 1999. ∆εδοµένου ότι οι ίδιες ελλείψεις υπήρχαν ήδη κατά το παρελθόν,
πρέπει να επιβληθεί παρόµοια οικονοµική διόρθωση για το
οικονοµικό έτος 1995. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο
να τροποποιηθεί η απόφαση 1999/187/ΕΚ της Επιτροπής,
της 3ης Φεβρουαρίου 1999, σχετικά µε την εκκαθάριση των
λογαριασµών των κρατών µελών όσον αφορά τις δαπάνες
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα Εγγυήσεων, για το οικονοµικό
έτος 1995, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2000/448/ΕΚ.
Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα που θα επιβληθούν, σε µια µεταγενέστερη εκκαθάριση
λογαριασµών, όσον αφορά τις εθνικές ενισχύσεις ή τις
παραβάσεις, για τις οποίες οι διαδικασίες που κινήθηκαν
δυνάµει των άρθρων 88 και 226 της συνθήκης εκκρεµούν ή
έχουν περατωθεί µετά τις 15 Μαΐου 2002.

εκκαθάριση λογαριασµών, βάσει των πορισµάτων των
ερευνών που διεξάγονται κατά την ηµεροµηνία της παρούσας απόφασης, των παρατυπιών δυνάµει του άρθρου 8 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 729/70 ή των αποφάσεων του
∆ικαστηρίου σε υποθέσεις που εκκρεµούν κατά την 15η
Μαΐου 2000 και αφορούν θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας απόφασης,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα µέρη του παραρτήµατος της απόφασης 1999/187/ΕΚ που αφορούν την Ελληνική ∆ηµοκρατία αντικαθίστανται από το παράρτηµα
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το συµπληρωµατικό ποσό των – 1 827 922 367 δραχµών, που
απορρέει από το στοιχείο 3 του παραρτήµατος, καταλογίζεται, µε
την παρούσα απόφαση, στις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής (4), για τον Αύγουστο 2002.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δηµοσιονοµικά
µέτρα που θα επιβάλλει η Επιτροπή, σε µια µεταγενέστερη

(1) ΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 13.
(2) ΕΕ L 125 της 8.6.1995, σ. 1.
(3) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 77.

Μέλος της Επιτροπής

(4) ΕΕ L 39 της 17.2.1996, σ. 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΛΑ∆Α
∆απάνες στα πλαίσια του ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεων
Οικονοµικό έτος: 1995

∆ραχµές

1. ∆απάνες που αναγνωρίζονται
α) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί από το κράτος µέλος στα πλαίσια της παρούσας
εκκαθάρισης

760 186 802 122

β) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος και που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό

14 056 031 234

γ) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί και που εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση

0

δ) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν ήδη αντικείµενο µιας απόφασης εκκαθάρισης

0

ε) ∆απάνες που έχουν δηλωθεί και αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εκκαθάρισης
(α + β + γ + δ)

774 242 833 356

στ) ∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται

– 26 082 443 724

ζ) Σύνολο δαπανών που αναγνωρίζονται (ε + στ)

748 160 389 632

2. ∆απάνες που καταλογίζονται
α) ∆απάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του τρέχοντος οικονοµικού έτους

758 830 725 324

β) ∆απάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούµενου οικονοµικού έτους και
που εξαιρέθηκαν από την εκκαθάριση για το έτος αυτό

14 056 031 234

γ) ∆απάνες που καταλογίζονται στο πλαίσιο του τρέχοντος οικονοµικού έτους, αλλά
εξαιρούνται από την παρούσα εκκαθάριση

0

δ) ∆απάνες που έχουν καταλογισθεί στα πλαίσια του παρόντος οικονοµικού έτους και
αποτελούν ήδη αντικείµενο µιας απόφασης εκκαθάρισης

0

ε) ∆απάνες που καταλογίζονται στα πλαίσια του προηγούµενου οικονοµικού έτους

0

στ) Σύνολο δαπανών που έχουν καταλογισθεί και αποτελούν αντικείµενο της παρούσας
εκκαθάρισης (α + β + γ + δ + ε)

772 886 756 558

3. ∆απάνες που επιβαρύνουν ή προς καταβολή στο κράτος µέλος µετά την εκκαθάριση των λογαριασµών (2στ – 1ζ)

24 726 366 926

