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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/414 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Μαρτίου 2016
με την οποία εξουσιοδοτούνται η Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει και η
Μάλτα να προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο
εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2, σε συνδυασμό
με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε
αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («η σύμβαση») απλουστεύει τις μεθόδους διαβίβασης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων
μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών. Διευκολύνει, επομένως, τη δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές αστικές και
εμπορικές διαφορές.

(2)

Πολλές χώρες, περιλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ πλην της Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Μάλτας, είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση. Η Δημοκρατία της Αυστρίας και η Μάλτα έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να
καταστούν συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση. Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να καταστούν όλα τα κράτη μέλη
συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της
αστικής δικαιοσύνης, η Ένωση προωθεί την προσχώρηση στη σύμβαση και την επικύρωσή της εκ μέρους τρίτων κρατών.

(3)

Η Ένωση έχει εξωτερική αρμοδιότητα όσον αφορά τη σύμβαση, κατά το μέτρο που οι διατάξεις της επηρεάζουν τους
κανόνες της Ένωσης ή κατά το μέτρο που η προσχώρηση και άλλων κρατών μελών στη σύμβαση μεταβάλλει την
εμβέλεια ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, όπως συμβαίνει με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(4)

Η σύμβαση δεν επιτρέπει τη συμμετοχή οργανισμών περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, όπως της Ένωσης. Ως εκ
τούτου, η Ένωση δεν είναι σε θέση να προσχωρήσει στη σύμβαση.

(5)

Το Συμβούλιο θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξουσιοδοτήσει τη Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να
επικυρώσει και τη Μάλτα να προσχωρήσει στη σύμβαση προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη
διατηρούν την αρμοδιότητά τους στους τομείς της σύμβασης περί επιδόσεων που δεν επηρεάζουν τους κοινούς κανόνες
και δεν μεταβάλλουν την εμβέλειά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία,
την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).
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(6)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και επομένως συμμετέχουν στην έκδοση και την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης.

(7)

Δυνάμει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην
έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τη Δημοκρατία της Αυστρίας να υπογράψει και να επικυρώσει, και τη Μάλτα να προσχωρήσει, στη
σύμβαση της Χάγης της 15ης Νοεμβρίου 1965 για την επίδοση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή
εμπορικές υποθέσεις, προς το συμφέρον της Ένωσης.
Το κείμενο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
1.
Η Δημοκρατία της Αυστρίας προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να καταθέσει το όργανο επικύρωσης της σύμβασης
στο Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου των Κάτω Χωρών εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο ως την 31η Δεκεμβρίου
2017.
2.
Η Δημοκρατία της Αυστρίας ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία κατάθεσης της
πράξης επικύρωσης.
Άρθρο 3
1.
Αφού η παρούσα απόφαση αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, η Μάλτα γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εξωτερικών του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει στη Μάλτα.
2.
Ομοίως η Μάλτα ενημερώνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Μάλτα και στη Δημοκρατία της Αυστρίας.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
K.H.D.M. DIJKHOFF

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων) και
κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 324 της 10.12.2007, σ. 79).
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ
για την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές η
εμπορικές υποθέσεις
(συνήφθη στις 15 Νοεμβρίου 1965)
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,

Επιθυμώντας να δημιουργήσουν τα κατάλληλα μέσα, ώστε οι δικαστικές και εξώδικες πράξεις που πρέπει να επιδοθούν ή να
κοινοποιηθούν στο εξωτερικό, να γίνουν γνωστές από τους παραλήπτες τους σε εύθετο χρόνο,
Επιθυμώντας για αυτόν τον σκοπό να βελτιώσουν την αμοιβαία δικαστική αρωγή, απλοποιώντας και επιταχύνοντας τη
διαδικασία,
Αποφάσισαν να συνάψουν σύμβαση προς τον σκοπό αυτόν και συμφώνησαν επί των ακόλουθων διατάξεων:
Άρθρο 1
Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, σε κάθε περίπτωση που δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει
να διαβιβασθεί στο εξωτερικό για να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί.
Η σύμβαση δεν εφαρμόζεται όταν η διεύθυνση του παραλήπτη της πράξης δεν είναι γνωστή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Κάθε συμβαλλόμενο κράτος ορίζει κεντρική αρχή, η οποία αναλαμβάνει, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 6, το καθήκον να δέχεται
τις αιτήσεις επίδοσης και κοινοποίησης που προέρχονται από άλλο συμβαλλόμενο κράτος και να δίνει συνέχεια σε αυτές.
Η κεντρική αρχή είναι οργανωμένη σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το κράτος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Άρθρο 3
Η αρμόδια αρχή ή ο αρμόδιος δημόσιος λειτουργός, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους προέλευσης, απευθύνει στην
κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, αίτηση σύμφωνη με το επισυναπτόμενο στην παρούσα σύμβαση
υπόδειγμα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη επικύρωσης των εγγράφων ή άλλης αντίστοιχης διατύπωσης.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τη δικαστική πράξη ή το αντίγραφό της, το όλο δε εις διπλούν.

Άρθρο 4
Εάν η κεντρική αρχή κρίνει ότι οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν τηρήθηκαν, ειδοποιεί αμέσως τον αιτούντα, διευκρινί
ζοντας τις διατυπούμενες κατά της αίτησης αντιρρήσεις.

Άρθρο 5
Η κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση προβαίνει ή προκαλεί την επίδοση ή την κοινοποίηση της
πράξης:
α) είτε σύμφωνα με τους οριζόμενους από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση τύπους για την επίδοση
ή κοινοποίηση των εγγράφων που συντάσσονται στη χώρα αυτή και που προορίζονται για πρόσωπα που βρίσκονται στο
έδαφός της·
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β) είτε σύμφωνα με τον ειδικό τύπο που ζητεί ο αιτών, με την προϋπόθεση να μην είναι ασυμβίβαστος με τη νομοθεσία του
κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Εκτός από την περίπτωση του στοιχείου β) της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η πράξη μπορεί πάντοτε να
επιδίδεται στον παραλήπτη που τη δέχεται εκούσια.
Εάν η πράξη πρέπει να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, η κεντρική αρχή μπορεί να ζητήσει τη
σύνταξη ή τη μετάφραση της πράξης σε μια από τις επίσημες γλώσσες της χώρας της.
Το μέρος της αίτησης που είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση και που περιέχει τα
ουσιώδη στοιχεία της πράξης, διαβιβάζεται στον παραλήπτη.

Άρθρο 6
Η κεντρική αρχή του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση ή κάθε αρχή που υποδεικνύεται για αυτόν τον σκοπό, εκδίδει
βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση.
Η βεβαίωση αναφέρει την εκτέλεση της αίτησης και προσδιορίζει τον τύπο, τον τόπο και την ημερομηνία της εκτέλεσης, καθώς
και το πρόσωπο στο οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση. Ενδεχομένως, προσδιορίζει τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την εκτέλεση.
Ο αιτών μπορεί να ζητήσει να θεωρηθεί η βεβαίωση, σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε από την κεντρική αρχή ή από δικαστική
αρχή, από μία από τις αρχές αυτές.
Η βεβαίωση διαβιβάζεται αμέσως στον αιτούντα.

Άρθρο 7
Τα στοιχεία που αναγράφονται στο υπόδειγμα της παρούσας σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στα γαλλικά ή στα αγγλικά.
Μπορούν εξάλλου να συνταχθούν στη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους προέλευσης.
Τα κενά που αντιστοιχούν στα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται είτε στη γλώσσα του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση
είτε στα γαλλικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 8
Κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει την ευχέρεια να προβαίνει άμεσα χωρίς εξαναγκασμό, με τη φροντίδα των διπλωματικών ή
προξενικών του υπαλλήλων, στις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις δικαστικών πράξεων σε πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό.
Κάθε κράτος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτίθεται στη χρήση αυτής της ευχέρειας στο έδαφός του, εκτός αν η πράξη πρέπει να
επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε υπήκοο του κράτους προέλευσης.

Άρθρο 9
Κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει επιπλέον την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει την προξενική οδό για να διαβιβάσει, για τον σκοπό
της επίδοσης ή κοινοποίησης, δικαστικές πράξεις στις αρχές άλλου συμβαλλομένου κράτους που τούτο υποδεικνύει.
Εάν το απαιτούν εξαιρετικές περιστάσεις, κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει για τον ίδιο σκοπό τη
διπλωματική οδό.

Άρθρο 10
Η παρούσα σύμβαση δεν αποτελεί κώλυμα, εκτός αν το κράτος προορισμού δηλώσει ότι αντιτίθεται:
α) στην ευχέρεια να απευθύνει άμεσα ταχυδρομικώς δικαστικές πράξεις προσώπων που βρίσκονται στο εξωτερικό·
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β) στην ευχέρεια των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους προέλευσης να
προβαίνουν σε επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών πράξεων αμέσως με τη βοήθεια των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων
ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους προορισμού·
γ) στην ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου για δικαστική ενέργεια να προκαλεί επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών πράξεων άμεσα
με τη φροντίδα των δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους προορισμού.

Άρθρο 11
Η παρούσα σύμβαση δεν αποκλείει τη συνεννόηση μεταξύ συμβαλλομένων κρατών για την αποδοχή, για τον σκοπό επίδοσης ή
κοινοποίησης δικαστικών πράξεων, άλλων τρόπων διαβίβασης από εκείνους που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, και
ιδιαίτερα την άμεση κοινοποίηση μεταξύ των οικείων αρχών.

Άρθρο 12
Οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις δικαστικών πράξεων που προέρχονται από ένα συμβαλλόμενο κράτος δεν μπορούν να αποτελέσουν
λόγω πληρωμής ή απόδοσης φόρων ή εξόδων για τις υπηρεσίες του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.
Ο αιτών υποχρεούται να πληρώσει ή να αποδώσει τις δαπάνες που προκλήθηκαν από:
α) την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή αρμόδιου προσώπου σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους προορισμού·
β) τη χρησιμοποίηση ενός ιδιαίτερου τύπου επίδοσης ή κοινοποίησης.

Άρθρο 13
Η εκτέλεση μιας αίτησης επίδοσης ή κοινοποίησης που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να
απαγορευθεί, παρά μόνον αν το κράτος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση κρίνει ότι η εκτέλεση αυτή είναι τέτοιου χαρακτήρα
που θίγει την κυριαρχία ή την ασφάλειά του.
Η εκτέλεση δεν μπορεί να απαγορευθεί με τη μόνη δικαιολογία ότι η νομοθεσία του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση
διεκδικεί την αποκλειστική δικαστική αρμοδιότητα επί του επιδίκου αντικειμένου ή ότι δεν γνωρίζει νομική οδό που να ανταπο
κρίνεται στο αντικείμενο της αίτησης.
Σε περίπτωση απαγόρευσης, η κεντρική αρχή πληροφορεί αμέσως τον αιτούντα σχετικά και αναφέρει τους λόγους της
απαγόρευσης.

Άρθρο 14
Δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν κατά τη διαβίβαση, για τον σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης των δικαστικών πράξεων,
ρυθμίζονται διά της διπλωματικής οδού.

Άρθρο 15
Εάν εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή ισοδύναμη πράξη χρειασθεί να διαβιβασθεί για τον σκοπό επίδοσης ή κοινοποίησης στο
εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, και αν ο εναγόμενος ερημοδικήσει, ο δικαστής υποχρεούται να
αναβάλει την έκδοση αποφάσεως μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι:
α) είτε ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τον τύπο τον προδιαγραφόμενο από τη νομοθεσία του κράτους στο
οποίο απευθύνεται η αίτηση για την επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων που συντάχθηκαν σε αυτό το κράτος και που
προορίζονται για πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφός του·
β) είτε ότι η πράξη επιδόθηκε πράγματι στον εναγόμενο, ή στην κατοικία του σύμφωνα με άλλη διαδικασία που προβλέπεται
στην παρούσα σύμβαση,
και ότι σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις είτε η επίδοση ή η κοινοποίηση είτε η παράδοση έγιναν εγκαίρως ώστε να
μπορέσει ο εναγόμενος να υπερασπισθεί τον εαυτό του.
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Κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του, παρά τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του
παρόντος άρθρου, μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον συγκεντρώνονται οι κατωτέρω προϋποθέσεις, ακόμη και αν δεν έχει
παραληφθεί καμία βεβαίωση για την επίδοση ή κοινοποίηση ή την παράδοση:
α) η πράξη διαβιβάσθηκε σύμφωνα με έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση·
β) μια προθεσμία, που ο δικαστής θα εκτιμά σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και που δεν θα είναι μικρότερη από έξι μήνες,
έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποστολής της πράξης·
γ) παρόλες τις επίμονες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, δεν μπόρεσε να ληφθεί
καμία βεβαίωση.
Το άρθρο αυτό δεν εμποδίζει όπως, σε επείγουσα περίπτωση, ο δικαστής διατάξει προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα.

Άρθρο 16
Εάν εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή ισοδύναμη πράξη χρειασθεί να διαβιβασθεί στο εξωτερικό για τον σκοπό επίδοσης ή
κοινοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και εάν εκδοθεί απόφαση κατά ερημοδικήσαντος εναγομένου,
ο δικαστής έχει την ευχέρεια να απαλλάξει τον εναγόμενο αυτόν από τον αποκλεισμό που προκύπτει από την παρέλευση των
προθεσμιών προσφυγής, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:
α) ο εναγόμενος, χωρίς να υπάρχει εκ μέρους του πταίσμα, δεν έλαβε εγκαίρως γνώση της εν λόγω πράξης ώστε να απολογηθεί
ούτε της απόφασης ώστε να ασκήσει προσφυγή, και
β) τα μέσα του εναγομένου δεν φαίνεται να στερούνται παντελώς βάσεως.
Η αίτηση που αποσκοπεί στην άρση του αποκλεισμού είναι απαράδεκτη εάν δεν γίνει μέσα σε μια λογική προθεσμία από τη
στιγμή που ο εναγόμενος λάβει γνώση της απόφασης.
Κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι η αίτηση αυτή είναι απαράδεκτη εφόσον γίνεται μετά την εκπνοή
της προθεσμίας που θα προσδιορίσει στη δήλωσή του, με τον όρο η προθεσμία αυτή να μην είναι μικρότερη του έτους υπολογι
ζόμενη από την έκδοση της απόφασης.
Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε αποφάσεις που αφορούν την ικανότητα δικαίου ή τη δικαιοπρακτική ικανότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Οι εξώδικες πράξεις που προέρχονται από αρχές και δικαστικούς λειτουργούς συμβαλλομένου κράτους μπορούν να διαβιβά
ζονται για το σκοπό της επίδοσης ή κοινοποίησης σε άλλο συμβαλλόμενο κράτος, σύμφωνα με τον τύπο και τους όρους που
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18
Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να υποδεικνύει, εκτός από την κεντρική αρχή, άλλες αρχές, των οποίων καθορίζει τις
αρμοδιότητες.
Πάντως, ο αιτών έχει πάντοτε το δικαίωμα να απευθύνεται απευθείας προς την κεντρική αρχή.
Τα ομοσπονδιακά κράτη έχουν την ευχέρεια να υποδεικνύουν περισσότερες από μία κεντρικές αρχές.

Άρθρο 19
Η παρούσα σύμβαση δεν αποκλείει την πρόβλεψη από το εσωτερικό δίκαιο ενός συμβαλλομένου κράτους άλλων τρόπων
διαβίβασης μη προβλεπόμενων στα προηγούμενα άρθρα, για τον σκοπό επίδοσης ή κοινοποίησης, στο έδαφός του.
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Άρθρο 20
Η παρούσα σύμβαση δεν αποκλείει τη συνεννόηση των συμβαλλομένων κρατών για τον παραμερισμό:
α) του άρθρου 3 παράγραφος 2 όσον αφορά την απαίτηση διπλού αντιτύπου των διαβιβαζόμενων εγγράφων·
β) του άρθρου 5 παράγραφος 3 και του άρθρου 7 όσον αφορά τη χρήση των γλωσσών·
γ) του άρθρου 5 παράγραφος 4·
δ) του άρθρου 12 παράγραφος 2.

Άρθρο 21
Κάθε συμβαλλόμενο κράτος κοινοποιεί στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών είτε κατά την κατάθεση του εγγράφου
επικύρωσης ή προσχώρησης είτε μεταγενέστερα:
α) τον καθορισμό των αρχών που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 18·
β) τον καθορισμό της αρχής που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 6·
γ) τον καθορισμό της αρχής της αρμόδιας για την παραλαβή των πράξεων που διαβιβάζονται διά της προξενικής οδού,
σύμφωνα με το άρθρο 9.
Κοινοποιεί ενδεχομένως, με τους ίδιους όρους:
α) την αντίθεσή του στη χρήση των τρόπων διαβίβασης που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 10·
β) τις δηλώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15 παράγραφος 2 και 16 παράγραφος 3·
γ) κάθε τροποποίηση των προαναφερόμενων καθορισμών, αντιθέσεων και δηλώσεων.

Άρθρο 22
Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά στις σχέσεις μεταξύ των κρατών που την επικυρώνουν τα άρθρα 1-7 των συμβάσεων των
σχετικών με την πολιτική δικονομία που υπεγράφησαν, αντιστοίχως, στη Χάγη την 17η Ιουλίου 1905 και την 1η Μαρτίου
1954, κατά το μέτρο που τα εν λόγω κράτη είναι μέρη στη μία ή την άλλη σύμβαση.

Άρθρο 23
Η παρούσα σύμβαση δεν θίγει την εφαρμογή του άρθρου 23 της σύμβασης περί πολιτικής δικονομίας που υπεγράφη στη Χάγη
την 17η Ιουλίου 1905 ούτε του άρθρου 24 της σύμβασης περί πολιτικής δικονομίας που υπεγράφη στη Χάγη την 1η Μαρτίου
1954.
Τα εν λόγω άρθρα πάντως δεν εφαρμόζονται παρά μόνον εφόσον γίνεται χρήση τρόπων επικοινωνίας ομοίων με εκείνους που
προβλέπονται στις ανωτέρω συμβάσεις.

Άρθρο 24
Οι συμπληρωματικές των συμβάσεων του 1905 και 1954 συμφωνίες που συνήφθησαν από τα συμβαλλόμενα κράτη θεωρούνται
εξίσου εφαρμοστέες στην παρούσα σύμβαση, εκτός αντίθετης συμφωνίας των ενδιαφερόμενων κρατών.

Άρθρο 25
Μη θιγομένης της εφαρμογής των άρθρων 22 και 24, η παρούσα σύμβαση δεν παρεκκλίνει από τις συμβάσεις των οποίων τα
συμβαλλόμενα μέρη είναι ή θα καταστούν μέρη και που περιέχουν διατάξεις επί των θεμάτων που ρυθμίζονται από την παρούσα
σύμβαση.
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Άρθρο 26
Η παρούσα σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από τα κράτη που αντιπροσωπεύθηκαν στη δεκάτη σύνοδο της
Συνδιάσκεψης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Χάγης.
Η σύμβαση θα επικυρωθεί και τα έγγραφα επικύρωσης θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών.

Άρθρο 27
Η παρούσα σύμβαση αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ημέρα από την κατάθεση του τρίτου εγγράφου επικύρωσης που
προβλέπεται από το άρθρο 26 παράγραφος 2.
Για κάθε υπογράφον κράτος το οποίο την επικυρώνει μεταγενέστερα, η σύμβαση αρχίζει να ισχύει την εξηκοστή ημέρα από την
κατάθεση του εγγράφου επικύρωσής του.

Άρθρο 28
Κάθε κράτος που δεν εκπροσωπήθηκε στη δεκάτη σύνοδο της Συνδιάσκεψης Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, δύναται να
προσχωρήσει στην παρούσα σύμβαση μετά την έναρξη ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1. Το έγγραφο
προσχώρησης κατατίθεται στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών.
Η σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ για ένα τέτοιο κράτος παρά μόνον ελλείψει αντιθέσεως εκ μέρους κράτους που έχει επικυρώσει
τη σύμβαση πριν από την κατάθεση αυτή, η οποία κοινοποιείται προς το Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών εντός έξι
μηνών από την ημερομηνία που το Υπουργείο του κοινοποίησε την εν λόγω προσχώρηση.
Ελλείψει αντιθέσεως, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ για το προσχωρούν κράτος την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της λήξεως
της τελευταίας των προθεσμιών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 29
Κάθε κράτος, κατά τη στιγμή της υπογραφής, επικύρωσης ή προσχώρησης, μπορεί να δηλώσει ότι η παρούσα σύμβαση
επεκτείνεται στο σύνολο των εδαφών τα οποία τούτο αντιπροσωπεύει στον διεθνή τομέα ή σε ένα ή και περισσότερα από αυτά.
Η δήλωση αυτή έχει ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης για το εν λόγω κράτος.
Στη συνέχεια, κάθε επέκταση τέτοιας φύσεως κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών.
Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει για τα εδάφη στα οποία επεκτείνεται την εξηκοστή ημέρα από την κοινοποίηση που αναφέρεται
στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 30
Η παρούσα σύμβαση παραμένει σε ισχύ επί πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 27
παράγραφος 1, ακόμη και για τα κράτη που θα την επικυρώσουν ή θα προσχωρήσουν σε αυτήν μεταγενέστερα.
Η σύμβαση ανανεώνεται σιωπηρά ανά πενταετία, εκτός εάν καταγγελθεί.
Η καταγγελία κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την παρέλευση της
πενταετίας.
Μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα από τα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η σύμβαση.
Η καταγγελία δεν έχει ισχύ παρά μόνο για το κράτος που την κοινοποίησε. Η σύμβαση παραμένει σε ισχύ για τα λοιπά
συμβαλλόμενα κράτη.
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Άρθρο 31
Το Υπουργείο Εξωτερικών των Κάτω Χωρών κοινοποιεί στα κράτη που μνημονεύονται στο άρθρο 26, καθώς και στα κράτη που
προσχώρησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28:
α) τις υπογραφές και επικυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26·
β) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1·
γ) τις προσχωρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28 και τις ημερομηνίες στις οποίες αρχίζουν να ισχύουν·
δ) τις επεκτάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 και τις ημερομηνίες στις οποίες αρχίζουν να ισχύουν·
ε) τους καθορισμούς, αντιθέσεις και δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21·
στ) τις καταγγελίες που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3.
Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.

Έγινε στη Χάγη, την 15η Νοεμβρίου 1965, στη γαλλική και αγγλική, των δύο κειμένων εχόντων την ίδια ισχύ, σε ένα και μόνο
αντίτυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία της κυβερνήσεως των Κάτω Χωρών, και του οποίου ένα θεωρημένο αντίγραφο θα
επιδοθεί, διά της διπλωματικής οδού, σε κάθε κράτος που εκπροσωπήθηκε στην δεκάτη σύνοδο της Συνδιάσκεψης Ιδιωτικού
Διεθνούς Δικαίου της Χάγης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/415 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2016
για την ανάκληση της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς και για την
κατάργηση της απόφασης 2008/577/ΕΚ για αποδοχή της ανάληψης υποχρεώσεων που προτάθηκε σε
σχέση με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου, καταγωγής Ρωσίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «ο βασικός
κανονισμός») (1), και ιδίως το άρθρο 8,
Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
A. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2022/95 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού
αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας. Ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και ενδιάμεση επανεξέταση,
το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 658/2002 (3), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές
νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας. Ύστερα από ακόμα μία επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και
ενδιάμεση επανεξέταση, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2008 (4), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντά
μπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας. Ύστερα από ακόμα μία επανεξέταση ενόψει της λήξης
ισχύος των μέτρων, η Επιτροπή, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 999/2014 (5), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντά
μπινγκ στις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ρωσίας.

(2)

Η Επιτροπή, με την απόφαση 2008/577/ΕΚ (6) (εφεξής «η απόφαση»), αποδέχθηκε ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις
τιμές (εφεξής «ανάληψη υποχρέωσης»), μεταξύ άλλων, από τους ρώσους παραγωγούς JSC Acron και JSC Dorogobuzh,
μέλη της Acron Holding Company (που αναφέρονται από κοινού ως «Acron») σχετικά με τις εισαγωγές νιτρικού
αμμωνίου το οποίο παράγεται από τις εν λόγω εταιρείες και πωλείται στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση.

(3)

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή αποδέχτηκε επίσης την ανάληψη υποχρέωσης από την Open Joint Stock Company
(OJSC) Azot Cherkassy, Ουκρανία. Τα μέτρα για τις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου καταγωγής Ουκρανίας έληξαν στις
17 Ιουνίου 2012 (7), συνεπώς η σχετική ανάληψη υποχρέωσης έληξε επίσης την ίδια ημέρα.

(4)

Με την ίδια απόφαση η Επιτροπή αποδέχτηκε επίσης την ανάληψη υποχρέωσης από τον όμιλο EuroChem. Η Επιτροπή,
με την απόφαση 2012/629/ΕΕ (8), ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότεινε ο όμιλος
EuroChem λόγω της αδυναμίας εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης.

(5)

Η ανάληψη υποχρέωσης από την Acron που έγινε αποδεκτή βασίζεται σε τρία στοιχεία, ήτοι: 1) αναπροσαρμογή των
ελάχιστων τιμών σύμφωνα με τις δημόσιες διεθνείς δημοσιευόμενες τιμές, 2) ένα ποσοτικό ανώτατο όριο και
3) δέσμευση για μη πώληση των προϊόντων που καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης στους ίδιους πελάτες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στους οποίους πωλούν άλλα προϊόντα, με την εξαίρεση ορισμένων άλλων προϊόντων για τα οποία η
Acron ανέλαβε να τηρήσει συγκεκριμένα καθεστώτα τιμών.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.
ΕΕ L 198 της 23.8.1995, σ. 1.
ΕΕ L 102 της 18.4.2002, σ. 1.
ΕΕ L 185 της 12.7.2008, σ. 1.
ΕΕ L 280 της 24.9.2014, σ. 19.
ΕΕ L 185 της 12.7.2008, σ. 43.
ΕΕ C 171 της 16.6.2012, σ. 25.
ΕΕ L 277 της 11.10.2012, σ. 8.

22.3.2016
(6)
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Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 14 της απόφασης 2008/577/ΕΚ, κατά την ανάληψη της υποχρέωσης, η δομή
των πωλήσεων της Acron ήταν τέτοια που η Επιτροπή θεώρησε περιορισμένο τον κίνδυνο καταστρατήγησης της
ανάληψης υποχρέωσης.

B. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Επιχειρηματικές σχέσεις της Acron
(7)

Τον Μάιο του 2012 η Acron ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αποκτήσει μερίδιο σε μια χημική εταιρεία
της Ένωσης. Τον Αύγουστο του 2012 η Acron ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με μια αλλαγή στην εταιρική της δομή,
συγκεκριμένα ότι απέκτησε μετοχές μειοψηφίας στη συγκεκριμένη χημική εταιρεία της Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή
η εταιρική μεταβολή δεν είχε επιπτώσεις στην εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων
που προσκόμισε η Acron, η Επιτροπή αρχικά δεν θεώρησε ότι η εν λόγω μεταβολή στην εταιρική δομή της Acron είχε
αντίκτυπο στην ανάληψη υποχρέωσης. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία που έχει επί του παρόντος στη διάθεσή της η Επιτροπή
δείχνουν ότι η Acron είχε υποβάλει ελλιπείς πληροφορίες όταν ενημέρωσε αρχικά την Επιτροπή για τη μεταβολή της
δομής της. Ειδικότερα, η Επιτροπή δεν είχε ενημερωθεί ότι ο εν λόγω παραγωγός της Ένωσης παράγει και πωλεί όχι
μόνο χημικά προϊόντα, αλλά και λιπάσματα, περιλαμβανομένου του νιτρικού αμμωνίου. Επιπλέον, από τα στοιχεία που
διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή προκύπτει επίσης ότι το μετοχικό μερίδιο της Acron αυξήθηκε περαιτέρω μετά
την ενημέρωση της Επιτροπής τον Αύγουστο του 2012.

Προκαταρκτική αξιολόγηση
(8)

Η Επιτροπή ανέλυσε τις επιπτώσεις των στοιχείων που διαθέτει και έκρινε ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος διασταυρούμενης
αντιστάθμισης. Πράγματι, εάν η μονάδα παραγωγής και πώλησης λιπασμάτων στην Ένωση, στην οποία απέκτησε μετοχές
η Acron, πωλεί οποιαδήποτε προϊόντα της στους ίδιους πελάτες με την Acron, οι τιμές των συναλλαγών αυτών θα
μπορούσαν να καθοριστούν ούτως ώστε να αντισταθμίζονται οι ελάχιστες τιμές εισαγωγής που αποτελούν αντικείμενο
της ανάληψης υποχρέωσης. Μια τέτοια αντιστάθμιση θα μπορούσε, ωστόσο, να μην εντοπιστεί κατά τις δραστηριότητες
παρακολούθησης, καθώς η δομή των τιμών για τα περισσότερα προϊόντα που παράγονται από τη μονάδα παραγωγής και
πώλησης λιπασμάτων στην οποία απέκτησε μετοχές η Acron δεν προέρχεται από πηγή διαθέσιμη στο κοινό. Συνεπώς,
δεν μπορεί να αξιολογηθεί αν οι τιμές που καταβάλλουν οι πελάτες ανταποκρίνονται στην αξία των προϊόντων ή αν
λαμβάνουν υπόψη τη δυνητική έκπτωση τιμών για την αντιστάθμιση των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο της
ανάληψης υποχρέωσης για τις οποίες πρέπει να τηρείται ελάχιστη τιμή εισαγωγής. Συνεπώς, η παρακολούθηση της
ανάληψης υποχρέωσης θα καθίστατο ανέφικτη και ανεφάρμοστη.

(9)

Η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά την Acron και ανακοίνωσε ότι, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων που περιγρά
φονται στις αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάληψη υποχρέωσης θα πρέπει να ανακληθεί. Η
Acron είχε την ευκαιρία να υποβάλει παρατηρήσεις.

Γ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ

(10)

Η Acron υπέβαλε γραπτές παρατηρήσεις και της δόθηκε η ευκαιρία να γίνει δεκτή σε ακρόαση. Σε απάντηση στο
έγγραφο κοινοποίησης, η Acron επανέλαβε τα επιχειρήματα που είχε ήδη υποβάλει όταν πληροφορήθηκε για πρώτη
φορά τη μη συμμόρφωση της ανάληψης υποχρέωσης με το μετοχικό μερίδιο που κατείχε σε ενωσιακό παραγωγό
λιπασμάτων. Τα επιχειρήματα αυτά εξετάστηκαν στο έγγραφο κοινοποίησης και στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Ορισμένα μέρη έστειλαν γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή σε υποστήριξη της θέσης της Acron (ωστόσο, τα εν λόγω
μέρη δεν ήταν αποδέκτες της κοινοποίησης της Επιτροπής και του αιτήματος για παρατηρήσεις). Τα μέρη αυτά δήλωσαν
ότι δεν είχαν συμμετάσχει σε πρακτικές διασταυρούμενης αντιστάθμισης με την Acron. Ωστόσο, τέτοιες δηλώσεις αφ'
εαυτών δεν μετριάζουν τον κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πάγια πρακτική της
Επιτροπής να μην αποδέχεται αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές αν ελλοχεύει υψηλός κίνδυνος διασταυρούμενης
αντιστάθμισης, ανεξάρτητα από το αν διαπράχθηκε όντως διασταυρούμενη αντιστάθμιση.

(12)

Η Acron ισχυρίστηκε ότι ενήργησε με καλή πίστη όταν ενημέρωσε την Επιτροπή, σύμφωνα με τον ορισμό του
συνδεδεμένου μέρους και σύμφωνα με τη ρήτρα 5.14 της ανάληψης υποχρέωσης, για ορισμένες αλλαγές στην εταιρική
δομή της.

(13)

Επιπλέον, η Acron ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί οικονομικός επενδυτής στην εταιρεία της Ένωσης και ότι το
μετοχικό της μερίδιο παρείχε στην Acron περιορισμένα μόνο νόμιμα δικαιώματα κατά τη λήψη αποφάσεων και, ως εκ
τούτου, δεν παρέχει στην Acron έλεγχο στην εταιρεία της Ένωσης, κατά την έννοια του δικαίου περί ανταγωνισμού της
Ένωσης.
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(14)

Η Acron υπογράμμισε ότι το δίκαιο της Ένωσης και η εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού δεν επιτρέπουν την
ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή τον συντονισμό των πωλήσεων με τους ανταγωνιστές της στην Ένωση ή
αλλού, ο οποίος θα ήταν απαραίτητος για οποιαδήποτε διασταυρούμενη αντιστάθμιση.

(15)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιχειρήματα της Acron θα πρέπει να απορριφθούν για τους ακόλουθους λόγους.

(16)

Πρώτον, η ανάληψη υποχρέωσης, την οποία πρότεινε η Acron, περιέχει ορισμό του συνδεδεμένου μέρους. Όπως
ορίζεται στη ρήτρα 1 της ανάληψης υποχρέωσης, η κατοχή μετοχών άλλης εταιρείας σε ποσοστό 5 % ή μεγαλύτερο
αρκεί για να θεωρηθεί συνδεδεμένο μέρος· αυτό είναι το σημείο αναφοράς που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την
εκτίμηση της δυνατότητας παρακολούθησης και της δυνατότητας εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης.

(17)

Επιπλέον, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τα προβλήματα της διασταυρούμενης αντιστάθμισης που αναφέρονται στην
αιτιολογική σκέψη 8. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ορισμένες από τις προσφορές τιμών (που αποτελούν
τη βάση για τον μηχανισμό αναπροσαρμογής τιμών της ανάληψης υποχρέωσης) θα μπορούσαν να επηρεάζονται από τις
πωλήσεις του συνδεδεμένου παραγωγού στην Ένωση.

(18)

Η ίδια η Acron παραδέχτηκε ότι η κατοχή μεριδίου στον ενωσιακό παραγωγό δημιουργεί τεκμήριο ύπαρξης κινδύνου
διασταυρούμενης αντιστάθμισης, αν και το λόγω τεκμήριο είναι μαχητό. Εκτιμήσεις με βάση το δίκαιο περί
ανταγωνισμού —είτε πρόκειται για το εθνικό είτε για το ενωσιακό δίκαιο— ότι η εν λόγω συμπεριφορά θεωρητικά δεν
είναι προς το συμφέρον της Acron, δεν είναι συναφείς για την αξιολόγηση της δυνατότητας παρακολούθησης και της
δυνατότητας εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης. Στην πραγματικότητα, τέτοιες εκτιμήσεις αφ' εαυτών δεν
μετριάζουν τον κίνδυνο της διασταυρούμενης αντιστάθμισης.

(19)

Η Acron ισχυρίστηκε ότι η διασταυρούμενη αντιστάθμιση δεν είναι προς το εμπορικό συμφέρον ούτε της ιδίας ούτε του
συνδεδεμένου ενωσιακού παραγωγού. Η εν λόγω δήλωση αφ' εαυτής δεν μετριάζει τον κίνδυνο της διασταυρούμενης
αντιστάθμισης, ιδίως επειδή η έννοια του εμπορικού συμφέροντος δεν μπορεί να εκτιμηθεί με αφηρημένους όρους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, τα κίνητρα για τη διασταυρούμενη αντιστάθμιση δεν μπορούν να
αποκλειστούν, καθώς τόσο ο συνδεδεμένος ενωσιακός παραγωγός όσο και η Acron πωλούν στην Ένωση και άλλα
προϊόντα πέραν του νιτρικού αμμωνίου, πιθανώς στους ίδιους πελάτες. Η ιχνηλάτηση τέτοιων πωλήσεων στην Ένωση θα
ήταν ανέφικτη, αν όχι αδύνατη. Σ' αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί η σύνθετη δομή των ομίλων επιχειρήσεων της
Acron και του συνδεδεμένου ενωσιακού παραγωγού. Συνεπώς, υψηλός κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης
ελλοχεύει επίσης στις πωλήσεις νιτρικού αμμωνίου ή άλλων προϊόντων στους ίδιους πελάτες.

(20)

Κατά δεύτερον, ο παραγωγός με έδρα στην Ένωση δεν μπορεί να υπόκειται στις δραστηριότητες παρακολούθησης,
καθώς δεν μπορεί να είναι συμβαλλόμενο μέρος σε ανάληψη υποχρέωσης, εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 8 του βασικού
κανονισμού, οι αναλήψεις υποχρέωσης μπορούν να προτείνονται μόνον από εξαγωγείς.

(21)

Τρίτον, ακόμη και εάν ο παραγωγός της Ένωσης θα μπορούσε να είναι συμβαλλόμενο μέρος της ανάληψης υποχρέωσης,
πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει, η παρακολούθηση της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης θα ήταν ανέφικτη, όπως
αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 8 και 19 ανωτέρω.

(22)

Ως εκ τούτου, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εξαιτίας της αλλαγής στην
εταιρική δομή της Acron, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης και η ανάληψη υποχρέωσης από
την Acron που έγινε αποδεκτή καθίσταται αδύνατο να εφαρμοστεί στην πράξη και, συνεπώς, θα πρέπει να ανακληθεί.

(23)

Τέλος, η Acron πρότεινε την εφαρμογή πρόσθετου μηχανισμού παρακολούθησης στο πλαίσιο της ανάληψης
υποχρέωσης. Ειδικότερα, η Acron πρότεινε να υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή έκθεση ελέγχου σχετικά με τις
ταμειακές ροές μεταξύ των δύο ομίλων επιχειρήσεων. Εντούτοις, αυτός ο νέος μηχανισμός θα έκανε την παρακολούθηση
της ανάληψης υποχρέωσης ακόμα πιο περίπλοκη και επαχθή και δεν θα μετρίαζε τους κινδύνους και τα προβλήματα που
έχουν εντοπιστεί με τη διασταυρούμενη αντιστάθμιση.

(24)

Κανένα από τα επιχειρήματα που προέβαλε η Acron δεν είναι τέτοιο ώστε να μεταβάλει την εκτίμηση της Επιτροπής ότι
η παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης έχει καταστεί ανέφικτη.

Δ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2008/577/ΕΚ

(25)

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού και σύμφωνα, επίσης, με τις σχετικές ρήτρες
της ανάληψης υποχρέωσης που επιτρέπουν στην Επιτροπή να προβεί σε μονομερή ανάκληση της αποδοχής της
ανάληψης υποχρέωσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότεινε η
Acron θα πρέπει να ανακληθεί και η απόφαση 2008/577/ΕΚ της Επιτροπής να καταργηθεί. Κατά συνέπεια, ο οριστικός
δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 999/2014 της Επιτροπής θα πρέπει να
εφαρμόζεται στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος που παράγει η Acron (πρόσθετος κωδικός Taric A532),
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ανακαλείται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για τις εταιρείες JSC Acron, Veliky Novgorod, Ρωσία, και JSC
Dorogobuzh, Dorogobuzh, Ρωσία, μέλη της εταιρείας συμμετοχών «Acron» όσον αφορά τις εισαγωγές νιτρικού αμμωνίου, το
οποίο παράγεται από τις εν λόγω εταιρείες και πωλείται στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση (πρόσθετος κωδικός
TARIC A532).
Άρθρο 2
Η απόφαση 2008/577/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/416 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2016
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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 (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ'
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI
μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011
καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών ( )

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

110,3

ZZ

108,1

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερι
κού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012,
σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2016/417 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Μαρτίου 2016
για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1509]
(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, λιθουανική, ολλανδική, πολωνική,
πορτογαλική, ρουμανική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 52,
Έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου (2) και, από 1ης Ιανουαρίου 2015,
σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους,
ανακοινώνει στα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις των κρατών
μελών, διοργανώνει διμερείς συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ανακοινώνει
επίσημα τα συμπεράσματά της στα εν λόγω κράτη μέλη.

(2)

Τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν να κινηθεί η διαδικασία συμβιβασμού. Η δυνατότητα αυτή χρησιμο
ποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις και οι εκθέσεις που εκπονήθηκαν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξετάστηκαν
από την Επιτροπή.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μπορούν να χρηματοδοτούνται μόνον οι γεωργικές δαπάνες οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν με τρόπο που δεν αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης.

(4)

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους, τα αποτελέσματα των διμερών συζητήσεων και τις διαδικασίες συμβιβασμού,
προέκυψε ότι μέρος των δαπανών που δηλώθηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληροί την εν λόγω απαίτηση και, κατά
συνέπεια, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ.

(5)

Είναι σκόπιμο να αναφερθούν τα ποσά τα οποία δεν αναγνωρίζεται ότι βαρύνουν το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα εν λόγω
ποσά δεν αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την περίοδο των είκοσι τεσσάρων μηνών που προηγήθηκε της
γραπτής ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

(6)

Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, η εκτίμηση των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν λόγω μη
συμφωνίας τους με το δίκαιο της Ένωσης ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στα κράτη μέλη με σχετική συνοπτική έκθεση.

(7)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δημοσιονομικά συμπεράσματα τα οποία μπορεί να συναγάγει η Επιτροπή βάσει
των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που εκκρεμούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2015,

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209
της 11.8.2005, σ. 1).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα ποσά που παρατίθενται στο παράρτημα και αφορούν δαπάνες των διαπιστευμένων από τα κράτη μέλη οργανισμών
πληρωμών, οι οποίες δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ, αποκλείονται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στη
Δημοκρατία της Λιθουανίας, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας,
στην Πορτογαλική Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Θέση προϋπολογισμού: 05070107

DE

GR

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Άμυλο

2003

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-557/13

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

Άμυλο

2004

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-557/13

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

Άμυλο

2005

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-557/13

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

Σύνολο DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2009

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-107/14

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-107/14

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

Άλλες άμεσες ενισχύσεις —
άρθρο 69 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 —
με εξαίρεση τα προβα
τοειδή και τα βοοειδή

2007

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-241/13

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

Άλλες άμεσες ενισχύσεις —
άρθρο 69 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 —
με εξαίρεση τα προβα
τοειδή και τα βοοειδή

2008

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-241/13

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58
22.3.2016
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Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
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Κράτος
μέλος

Μέτρο

2009

Αιτιολογία

Τύπος

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-241/13

ΕΦΑΠΑΞ

Διόρθωση %

Σύνολο GR:
Κράτος
μέλος

Παρατυπίες

2007

Αιτιολογία

Τύπος

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-126/14

ΕΦΑΠΑΞ

Διόρθωση %

Σύνολο NL:

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επιπτώ
σεις

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NL

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Νόμισμα

EL

Άλλες άμεσες ενισχύσεις —
άρθρο 69 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 —
με εξαίρεση τα προβα
τοειδή και τα βοοειδή

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
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Κράτος
μέλος

Θέση προϋπολογισμού: 0 5040501
Κράτος
μέλος

FI

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2009

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-124/14

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2010

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-124/14

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05
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Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2011

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-124/14

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2012

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-124/14

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

Σύνολο FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-107/14

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2009

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-346/13

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2010

Επιστροφή βάσει της απόφασης
του Δικαστηρίου στην υπόθεση
T-346/13

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

Σύνολο GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επιπτώ
σεις

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

22.3.2016

Νόμισμα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

GR

Μέτρο

L 75/20

Κράτος
μέλος

Κράτος
μέλος

DK

Αιτιολογία

Τύπος

Παρατυπίες

2012

Εκκαθάριση των λογαριασμών

ΕΦΑΠΑΞ

Παρατυπίες

2006

Μη αναφορά τόκων (2006)

ΕΦΑΠΑΞ

Παρατυπίες

2007

Μη αναφορά τόκων (2007)

ΕΦΑΠΑΞ

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

Σύνολο BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2011

Αναγνώριση και επιχειρησιακά
προγράμματα: έλεγχοι όσον αφορά
την αξία της παραγωγής που έχει
διατεθεί στο εμπόριο (ΑΠΔΕ) και
τις κύριες δραστηριότητες των ΟΠ

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

2012

Αναγνώριση και επιχειρησιακά
προγράμματα: έλεγχοι όσον αφορά
την αξία της παραγωγής που έχει
διατεθεί στο εμπόριο (ΑΠΔΕ) και
τις κύριες δραστηριότητες των ΟΠ

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

2013

Αναγνώριση και επιχειρησιακά
προγράμματα: έλεγχοι όσον αφορά
την αξία της παραγωγής που έχει
διατεθεί στο εμπόριο (ΑΠΔΕ) και
τις κύριες δραστηριότητες των ΟΠ

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα συ
μπεριλ. αποσύρσεων

2014

Αναγνώριση και επιχειρησιακά
προγράμματα: έλεγχοι όσον αφορά
την αξία της παραγωγής που έχει
διατεθεί στο εμπόριο (ΑΠΔΕ) και
τις κύριες δραστηριότητες των ΟΠ

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20
L 75/21

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κράτος
μέλος

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

BE

Μέτρο

22.3.2016

Θέση προϋπολογισμού: 6701

Μέτρο

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2011

Αιτιολογία

Αναγνώριση ΟΠ

Τύπος

Διόρθωση %

ΕΦΑΠΑΞ

Κράτος
μέλος

DE

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2010

Μη ανακτηθέντα ποσά λόγω δημο
σιονομικών σφαλμάτων από προη
γούμενα έτη

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

Πιστοποίηση

2011

Μη ανακτηθέντα ποσά λόγω δημο
σιονομικών σφαλμάτων από προη
γούμενα έτη

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

Πιστοποίηση

2012

Μη ανακτηθέντα ποσά λόγω δημο
σιονομικών σφαλμάτων από προη
γούμενα έτη

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2007

Εφαρμογή της νέας πρώτης διοικη
τικής ή δικαστικής πράξης διαπί
στωσης (PACA)

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

Παρατυπίες

2008

Εφαρμογή της νέας πρώτης διοικη
τικής ή δικαστικής πράξης διαπί
στωσης (PACA)

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

Παρατυπίες

2009

Εφαρμογή της νέας πρώτης διοικη
τικής ή δικαστικής πράξης διαπί
στωσης (PACA)

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

Παρατυπίες

2010

Εφαρμογή της νέας πρώτης διοικη
τικής ή δικαστικής πράξης διαπί
στωσης (PACA)

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

22.3.2016

Παρατυπίες

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ES

Εκπτώσεις

Πιστοποίηση

Σύνολο DE:
Κράτος
μέλος

Ποσό

EL

Σύνολο DK:

Νόμισμα

L 75/22

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2011

Διορθώσεις σχετικά με το οικονο
μικό έτος 2009

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

Παρατυπίες

2007

Καθυστερήσεις
ανάκτησης

στη

διαδικασία

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

Παρατυπίες

2008

Καθυστερήσεις
ανάκτησης

στη

διαδικασία

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

Παρατυπίες

2009

Καθυστερήσεις
ανάκτησης

στη

διαδικασία

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

Παρατυπίες

2010

Καθυστερήσεις
ανάκτησης

στη

διαδικασία

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

Παρατυπίες

2007

Υπολογισμός των τόκων για τα οι
κονομικά έτη 2006 και 2007

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2014

Αδυναμίες όσον αφορά του επιτό
πιους ελέγχους.

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

Οίνος — Αναδιάρθρωση

2009

Αδυναμία βασικού ελέγχου: υπε
ραντιστάθμιση των κατ' αποκοπήν
ποσών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

Οίνος — Αναδιάρθρωση

2010

Αδυναμία βασικού ελέγχου: υπε
ραντιστάθμιση των κατ' αποκοπήν
ποσών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

Οίνος — Αναδιάρθρωση

2011

Αδυναμία βασικού ελέγχου: υπε
ραντιστάθμιση των κατ' αποκοπήν
ποσών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

EL

Πιστοποίηση

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 75/23

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

FR

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Οίνος — Αναδιάρθρωση

2012

Αδυναμία βασικού ελέγχου: υπε
ραντιστάθμιση των κατ' αποκοπήν
ποσών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

Οίνος — Αναδιάρθρωση

2013

Αδυναμία βασικού ελέγχου: υπε
ραντιστάθμιση των κατ' αποκοπήν
ποσών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

Σύνολο ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

Πιστοποίηση

2011

Διόρθωση για τη μη έναρξη διαδι
κασιών είσπραξης

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

Πιστοποίηση

2012

Διόρθωση για τη μη έναρξη διαδι
κασιών είσπραξης

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

Πιστοποίηση

2013

Διόρθωση για τη μη έναρξη διαδι
κασιών είσπραξης

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Σύνολο FI:

Κράτος
μέλος

Νόμισμα

Μέτρο

Παρατυπίες

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2009

Τύπος

Ποσό που δηλώθηκε ως μη εισ
πράξιμο λόγω πτώχευσης του δι
καιούχου. Ωστόσο, ο οργανισμός
πληρωμών δεν συμμετείχε στην
πτωχευτική διαδικασία, λόγω κα
θυστερημένης απάντησης

ΕΦΑΠΑΞ

Διόρθωση %

Νόμισμα

EUR

Ποσό

– 40 352,24

Εκπτώσεις

0,00

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

– 40 352,24
22.3.2016

Αιτιολογία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

FI

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

Κράτος
μέλος

Μέτρο

L 75/24

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2009

Οφειλές οι οποίες δεν αποτιμώνται
στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ
και οι οποίες στη συνέχεια δεν
έχουν εισπραχθεί λόγω απόφασης
του κράτους μέλους, ή για τις
οποίες οι καθυστερήσεις στη διαδι
κασία ανάκτησης μπορούν να κα
ταλογιστούν στο κράτος μέλος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

Παρατυπίες

2010

Καθυστερήσεις στην παρακολού
θηση ενδεχόμενων οφειλών

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

Παρατυπίες

2010

Κυρώσεις ΕΓΤΑΑ που έχουν υπο
λογιστεί εσφαλμένα ή δεν έχουν
καταχωρηθεί στον πίνακα του πα
ραρτήματος III

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

Παρατυπίες

2010

Δημοσιονομικές διορθώσεις στο
πλαίσιο παρατυπιών όσον αφορά
το ΕΓΤΕ: παύση των διαδικασιών
ανάκτησης που δεν είναι δεόντως
αιτιολογημένη και μη καταγραφή
χρέους

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

Παρατυπίες

2009

FR19: Υπόθεση στην οποία η μη
ανάκτηση οφείλεται σε αμέλεια
του κράτους μέλους (υπόθεση
αριθ. FR/1998/054)· FR20: Υπό
θεση που δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του κανόνα 50/50
λόγω εσφαλμένης αναφοράς της
πρώτης διοικητικής ή δικαστικής
πράξης διαπίστωσης στον πίνακα
του παραρτήματος ΙΙΙ (υπόθεση
αριθ. SHSP1999900001)

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

Παρατυπίες

2009

Τόκοι που δεν αναφέρονται στον
πίνακα του παραρτήματος III και,
κατά συνέπεια, διαφεύγουν της
εφαρμογής του κανόνα του 50/50

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

EL

Παρατυπίες

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 75/25

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2011

Επιεικής αντιμετώπιση στο πλαίσιο
του συστήματος επιβολής κυρώ
σεων, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

Πολλαπλή συμμόρφωση

2012

Επιεικής αντιμετώπιση στο πλαίσιο
του συστήματος επιβολής κυρώ
σεων, έτος υποβολής αιτήσεων
2011

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

Πολλαπλή συμμόρφωση

2013

Επιεικής αντιμετώπιση στο πλαίσιο
του συστήματος επιβολής κυρώ
σεων, έτος υποβολής αιτήσεων
2012

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

Παρατυπίες

2010

Αμέλεια στη διαδικασία ανάκτησης
που καταλογίζεται στις αρχές του
κράτους μέλους: ο οργανισμός
πληρωμών δεν είχε συμμετάσχει σε
διαδικασία πτώχευσης οφειλετών

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

Παρατυπίες

2009

Μη υπολογισμός τόκων στα ανα
κτηθέντα ποσά (βούτυρο ζαχαρο
πλαστικής)

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

Παρατυπίες

2010

Μη υπολογισμός τόκων για το μέ
τρο που αφορά το βούτυρο ζαχα
ροπλαστικής

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

Πολλαπλή συμμόρφωση

2012

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση

L 75/26

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
22.3.2016

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2013

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

Πολλαπλή συμμόρφωση

2012

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

Πολλαπλή συμμόρφωση

2013

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 75/27

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

Πολλαπλή συμμόρφωση

2013

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

Παρατυπίες

2009

Ακύρωση διαδικασιών ανάκτησης
για τυπικούς λόγους, σε περιπτώ
σεις που η αμέλεια καταλογίστηκε
στο κράτος μέλος.

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

EL

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2013

Αδυναμίες στο ΣΑΑ και απουσία
ανακτήσεων, έτος υποβολής αιτή
σεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2014

Αδυναμίες στο ΣΑΑ και απουσία
ανακτήσεων, έτος υποβολής αιτή
σεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2014

Αδυναμίες στο ΣΑΑ και απουσία
ανακτήσεων, έτος υποβολής αιτή
σεων 2013

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

22.3.2016

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

GB

Ποσό

Πολλαπλή συμμόρφωση

Σύνολο FR:

Κράτος
μέλος

Νόμισμα

L 75/28

Κράτος
μέλος

Μέτρο

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Τύπος

Αδυναμίες στο ΣΑΑ και απουσία
ανακτήσεων, έτος υποβολής αιτή
σεων 2014

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

Σύνολο GB:

EUR

– 120 017 961,92

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

0,00

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

– 38 524 608,30

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

0,00 – 120 017 961,92

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2013

Απουσία παρέκτασης των αποτελε
σμάτων

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

Παρατυπίες

2013

Καθυστερήσεις στις διαδικασίες
ανάκτησης και αμέλεια στην παρα
κολούθηση των οφειλών.

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2013

Εσφαλμένη εφαρμογή της διαδικα
σίας του πρόδηλου σφάλματος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2013

Εσφαλμένη επιβολή κυρώσεων για
εκπρόθεσμες αιτήσεις

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

Οπωροκηπευτικά —Έκτα
κτα μέτρα στήριξης

2011

Ενέργειες μη συγκομιδής από την
έναρξη ισχύος του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 585/2011 —Πεδίο
εφαρμογής των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2013

Αδυναμίες στον καθορισμό των
επιλέξιμων μόνιμων βοσκοτόπων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

L 75/29

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

GR

Μέτρο

2015

Αιτιολογία

EL

Κράτος
μέλος

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Αιτιολογία

Τύπος

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2014

Αδυναμίες όσον αφορά τον καθο
ρισμό των επιλέξιμων μόνιμων βο
σκοτόπων, τα πρόδηλα σφάλματα
και τους επιτόπιους ελέγχους με
τηλεπισκόπηση

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2014

Αδυναμίες όσον αφορά τον καθο
ρισμό των επιλέξιμων μόνιμων βο
σκοτόπων, τα πρόδηλα σφάλματα
και τους επιτόπιους ελέγχους με
τηλεπισκόπηση

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2013

Οπωροκηπευτικά —Έκτα
κτα μέτρα στήριξης

Οπωροκηπευτικά —Έκτα
κτα μέτρα στήριξης

Μέτρο

Διόρθωση %

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

Αδυναμίες όσον αφορά τους επι
τόπιους ελέγχους με τηλεπισκό
πηση

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

2011

Ενέργειες απόσυρσης από την
έναρξη ισχύος του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 585/2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

2011

Ενέργειες απόσυρσης πριν από την
έναρξη ισχύος του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 585/2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

Σύνολο GR:

EUR

– 167 956 763,16

Νόμισμα

Ποσό

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

10,00 %

Νόμισμα

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

IT

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

Κράτος
μέλος

Μέτρο

L 75/30

Κράτος
μέλος

0,00 – 167 956 763,16

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2010

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
γεωργοί με ζώα, έτος υποβολής
αιτήσεων 2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
γεωργοί με ζώα, έτος υποβολής
αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

22.3.2016

Πολλαπλή συμμόρφωση

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2009

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

Γάλα — Ποσόστωση

2012

Διόρθωση για την εισφορά γάλα
κτος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

Παρατυπίες

2011

Εσφαλμένη αναφορά στον πίνακα
του παραρτήματος ΙΙΙ και αμέλεια
στη διαδικασία ανάκτησης

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 75/31

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Καθυστερημένη πληρωμή

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

Παρατυπίες

2013

Αμέλεια στη διαδικασία ανάκτησης

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Προηγούμενες διορθώσεις, έτος
υποβολής αιτήσεων 2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Προηγούμενες διορθώσεις, έτος
υποβολής αιτήσεων 2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Προηγούμενες διορθώσεις, έτος
υποβολής αιτήσεων 2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Προηγούμενες διορθώσεις, έτος
υποβολής αιτήσεων 2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

EL

Δημοσιονομικός έλεγχος
— Εκπρόθεσμες πληρωμές
και προθεσμίες πληρωμών

L 75/32

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
22.3.2016

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

Σύνολο IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

2013

Δημοσιονομική διόρθωση

ΕΦΑΠΑΞ

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

2010

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με την
αναγνώριση,
οικονομικά
έτη
2010-2013

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

2011

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με την
αναγνώριση,
οικονομικά
έτη
2010-2013

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

2012

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

2013

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με την
αναγνώριση,
οικονομικά
έτη
2010-2013

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με την
αναγνώριση,
οικονομικά
έτη
2010-2013

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22
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Πιστοποίηση

Διόρθωση %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

NL

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

Κράτος
μέλος

Μέτρο

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Μέτρο

Κράτος
μέλος

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Τύπος

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με την
αναγνώριση, οικονομικό έτος
2014

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

Σύνολο NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Αιτιολογία

Τύπος

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

2009

Ποσά που έχουν καταχωριστεί στο
βιβλίο οφειλετών αλλά δεν έχουν
εισπραχθεί

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

Πιστοποίηση

2012

Γνωστό σφάλμα ΕΓΤΕ ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

Πιστοποίηση

2012

Πιθανότερο σφάλμα για ΕΓΤΕ
εκτός ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

Άλλες άμεσες ενισχύσεις —
Άρθρα 68-72 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

2011

Μη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

Άλλες άμεσες ενισχύσεις —
Άρθρα 68-72 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

2012

Μη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

Άλλες άμεσες ενισχύσεις —
Άρθρα 68-72 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009

2013

Μη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

Σύνολο PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

22.3.2016

Πιστοποίηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PT

Μέτρο

2014

Αιτιολογία

EL

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα συ
μπεριλ. αποσύρσεων

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
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Κράτος
μέλος

RO

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

2011

Μη συγκομιδή λόγω EHEC

Παρατυπίες

2013

Δεν κινήθηκε διαδικασία ανάκτη
σης εντός 1 έτους από την πρώτη
διοικητική ή δικαστική πράξη δια
πίστωσης

Παρατυπίες

2014

Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα
Οπωροκηπευτικά — Επιχει
ρησιακά προγράμματα

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

10,00 %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

Δεν κινήθηκε διαδικασία ανάκτη
σης εντός 1 έτους από την πρώτη
διοικητική ή δικαστική πράξη δια
πίστωσης

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

2011

Ελλείψεις όσον αφορά την ανα
γνώριση των ΟΠ

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

2012

Ελλείψεις όσον αφορά την ανα
γνώριση των ΟΠ

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

Σύνολο RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

EL

Οπωροκηπευτικά —Έκτα
κτα μέτρα στήριξης

Τύπος

22.3.2016

Κράτος
μέλος

SE

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2012

Έτος υποβολής αιτήσεων 2011,
αδυναμίες στην επικαιροποίηση
του ΣΑΑ ύστερα από επιτόπιο
έλεγχο, απουσία αναδρομικών ανα
κτήσεων, αδυναμίες στους δια
σταυρούμενους ελέγχους, μη συμ
μορφούμενες έντυπες αιτήσεις

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2013

Έτος υποβολής αιτήσεων 2012,
αδυναμίες στην επικαιροποίηση
του ΣΑΑ ύστερα από επιτόπιο
έλεγχο, απουσία αναδρομικών ανα
κτήσεων

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84
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Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

2014

Έτος υποβολής αιτήσεων 2013,
απουσία αναδρομικών ανακτήσεων

ΕΚΤΙΜΩ
ΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

2014

Έτος υποβολής αιτήσεων 2013,
αδυναμίες στην ανάλυση κινδύνου
με τηλεπισκόπηση + μη αξιολό
γηση και επικαιροποίηση της ανά
λυσης κινδύνου

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επιπτώ
σεις

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

Σύνολο SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23

Θέση προϋπολογισμού: 6711

Κράτος
μέλος

AT

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Πεδίο εφαρμογής των επιτόπιων
ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2013

Πεδίο εφαρμογής των επιτόπιων
ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

Σύνολο AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

22.3.2016

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νόμισμα

Νόμισμα

EL

Αποσυνδεδεμένες άμεσες
ενισχύσεις

Διόρθωση %
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Κράτος
μέλος

DE

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2011

Δημοσιονομικά σφάλματα στον
πληθυσμό του ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2013

Γνωστό σφάλμα στη διαχείριση
του μέτρου 323-Γ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

Πιστοποίηση

2013

Γνωστά σφάλματα που απορρέουν
από τον έλεγχο επαλήθευσης του
πληθυσμού ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

Πιστοποίηση

2013

Πιθανότερο σφάλμα που απορρέει
από τον έλεγχο επαλήθευσης του
πληθυσμού ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2013

Καμία διαδικασία διαγωνισμού για
την αγορά εργαλείων ΤΠ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

Πιστοποίηση

2009

Εκκρεμή δημοσιονομικά σφάλματα
από το προηγούμενο έτος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

Πιστοποίηση

2010

Εκκρεμή δημοσιονομικά σφάλματα
από το προηγούμενο έτος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

Πιστοποίηση

2011

Εκκρεμή δημοσιονομικά σφάλματα
από το προηγούμενο έτος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

Πιστοποίηση

2012

Εκκρεμή δημοσιονομικά σφάλματα
από το προηγούμενο έτος

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

EL

Πιστοποίηση

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που δεν αξιολογήθη
καν ούτε ελέγχθηκαν σωστά

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2013

Διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που δεν αξιολογήθη
καν ούτε ελέγχθηκαν σωστά

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2014

Διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων που δεν αξιολογήθη
καν ούτε ελέγχθηκαν σωστά

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

Πιστοποίηση

2012

Εξέταση των στατιστικών ελέγχου

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

EL

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2011

Διόρθωση για το γνωστό σφάλμα
— ΕΓΤΑΑ ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

Πιστοποίηση

2011

Διόρθωση για το γνωστό σφάλμα
— ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

Πιστοποίηση

2011

Διόρθωση για το πιθανότερο
σφάλμα — ΕΓΤΑΑ ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2014

Πληρωμές για το γεωργοπεριβαλ
λοντικό επιμέρους μέτρο «Βιολο
γική Γεωργία»

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

5,00 %

22.3.2016

Πιστοποίηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ES

Ποσό

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

Σύνολο DE:

Κράτος
μέλος

Νόμισμα
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Κράτος
μέλος

Μέτρο

Κράτος
μέλος

Πιστοποίηση

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2011

Τύπος

Πληρωμές στους δικαιούχους πριν
από την ολοκλήρωση των επιτό
πιων ελέγχων (ΓΠΜ)

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

FR

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

Σύνολο ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση για τη μη έναρξη διαδι
κασιών είσπραξης

ΕΦΑΠΑΞ

Διόρθωση %

Σύνολο FI:

Κράτος
μέλος

Νόμισμα

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2010

Καταβολή 6 αντί 5 ετήσιων πριμο
δοτήσεων χόρτου

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

Πιστοποίηση

2010

Διόρθωση για το πιθανότερο
σφάλμα για τον πληθυσμό ΕΓΤΑΑεκτός ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2010

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2010

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71
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Πιστοποίηση

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

FI

Μέτρο

2014

Αιτιολογία

EL

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

2010

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΕΦΑΠΑΞ

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2011

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2011

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2011

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΕΦΑΠΑΞ

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2012

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΕΦΑΠΑΞ

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

EL

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

Διόρθωση %
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2013

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2013

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2013

Μη επαλήθευση των κριτηρίων επι
λεξιμότητας

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

Πιστοποίηση

2010

Γνωστό σφάλμα στον πληθυσμό
ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ ΦΠΑ που
συγχρηματοδοτήθηκε από τα τα
μεία της ΕΕ για δημόσιους φορείς

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

Πολλαπλή συμμόρφωση

2012

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

EL

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα
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μέλος
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2013

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

Πολλαπλή συμμόρφωση

2012

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

Πολλαπλή συμμόρφωση

2013

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2011

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

Πολλαπλή συμμόρφωση

2012

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

Πολλαπλή συμμόρφωση

2013

Μη καθορισμός προτύπων ΚΓΠΚ,
ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι για
την ΚΑΔ 1, 2 και 5, έτος υποβο
λής αιτήσεων 2012

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση
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Κράτος
μέλος
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2010

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2010

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2011

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2011

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2013

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

EL

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα
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Μέτρο

Κράτος
μέλος

Τύπος

Δεν ελέγχθηκε ο εύλογος χαρακτή
ρας των δαπανών

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

Σύνολο FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

2012

Μέτρο 413: εφάπαξ διόρθωση
λόγω της απουσίας ελέγχων σχε
τικά με τον εύλογο χαρακτήρα
των δαπανών και τη διαθεσιμότητα
τριών προσφορών σε ένα έργο

ΕΦΑΠΑΞ

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 4 LEADER
(2007-2013)

2012

Μέτρο 411/413: αδυναμίες που
διαπιστώθηκαν σε διάφορους βασι
κούς ελέγχους (επιλογή έργου,
έλεγχοι σχετικά με την αξιοπιστία
του αιτούντος και τη διπλή χρημα
τοδότηση, επιτόπιοι έλεγχοι)

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 4 LEADER
(2007-2013)

2013

Μέτρο 411/413: αδυναμίες που
διαπιστώθηκαν σε διάφορους βασι
κούς ελέγχους (επιλογή έργου,
έλεγχοι σχετικά με την αξιοπιστία
του αιτούντος και τη διπλή χρημα
τοδότηση, επιτόπιοι έλεγχοι)

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 4 LEADER
(2007-2013)

2014

Μέτρο 411/413: αδυναμίες που
διαπιστώθηκαν σε διάφορους βασι
κούς ελέγχους (επιλογή έργου,
έλεγχοι σχετικά με την αξιοπιστία
του αιτούντος και τη διπλή χρημα
τοδότηση, επιτόπιοι έλεγχοι)

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33
22.3.2016

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 4 LEADER
(2007-2013)

Διόρθωση %

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

GB

Μέτρο

2013

Αιτιολογία

EL

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

L 75/44

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Μέτρο 214: αδυναμίες στους διοι
κητικούς διασταυρούμενους ελέγ
χους της πυκνότητας του ζωικού
κεφαλαίου

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2013

Μέτρο 214: αδυναμίες στους διοι
κητικούς διασταυρούμενους ελέγ
χους της πυκνότητας του ζωικού
κεφαλαίου

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2014

Μέτρο 214: αδυναμίες στους διοι
κητικούς διασταυρούμενους ελέγ
χους της πυκνότητας του ζωικού
κεφαλαίου

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2012

Μέτρο 216: αδυναμίες στον
έλεγχο της διπλής χρηματοδότη
σης, της εγγραφής στα μητρώα
ΦΠΑ, των επιτόπιων επισκέψεων,
του εύλογου χαρακτήρα των δα
πανών, της υλοποίησης της επέν
δυσης και του πεδίου εφαρμογής
των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2013

Μέτρο 216: αδυναμίες στον
έλεγχο της διπλής χρηματοδότη
σης, της εγγραφής στα μητρώα
ΦΠΑ, των επιτόπιων επισκέψεων,
του εύλογου χαρακτήρα των δα
πανών, της υλοποίησης της επέν
δυσης και του πεδίου εφαρμογής
των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2014

Μέτρο 216: αδυναμίες στον
έλεγχο της διπλής χρηματοδότη
σης, της εγγραφής στα μητρώα
ΦΠΑ, των επιτόπιων επισκέψεων,
του εύλογου χαρακτήρα των δα
πανών, της υλοποίησης της επέν
δυσης και του πεδίου εφαρμογής
των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

EL

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)
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μέλος
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Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2012

Μέτρο 227: αδυναμίες στους
ελέγχους της αξιοπιστίας του αι
τούντος, των επιτόπιων επισκέ
ψεων, της υλοποίησης της επένδυ
σης και του πεδίου εφαρμογής
των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2013

Μέτρο 227: αδυναμίες στους
ελέγχους της αξιοπιστίας του αι
τούντος, των επιτόπιων επισκέ
ψεων, της υλοποίησης της επένδυ
σης και του πεδίου εφαρμογής
των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα μη συνδεόμενα με
την έκταση)

2014

Μέτρο 227: αδυναμίες στους
ελέγχους της αξιοπιστίας του αι
τούντος, των επιτόπιων επισκέ
ψεων, της υλοποίησης της επένδυ
σης και του πεδίου εφαρμογής
των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

Σύνολο GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

GR

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

Κράτος
μέλος

Μέτρο
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Κράτος
μέλος

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2010

Ακατάλληλη εφαρμογή των κριτη
ρίων επιλογής

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2011

Ακατάλληλη εφαρμογή των κριτη
ρίων επιλογής

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68
22.3.2016

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2012

Ακατάλληλη εφαρμογή των κριτη
ρίων επιλογής

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2013

Ακατάλληλη εφαρμογή των κριτη
ρίων επιλογής

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2011

Η πολιτική κυρώσεων δεν είναι
αποτελεσματική, αναλογική και
αποτρεπτική

ΕΦΑΠΑΞ

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2012

Η πολιτική κυρώσεων δεν είναι
αποτελεσματική, αναλογική και
αποτρεπτική

ΕΦΑΠΑΞ

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2013

Η πολιτική κυρώσεων δεν είναι
αποτελεσματική, αναλογική και
αποτρεπτική

ΕΦΑΠΑΞ

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

Σύνολο GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Μέτρο

Πολλαπλή συμμόρφωση

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2010

Τύπος

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
γεωργοί με ζώα, έτος υποβολής
αιτήσεων 2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

5,00 %

Νόμισμα

EUR

Ποσό

– 78 405,91

Εκπτώσεις

0,00

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

– 78 405,91
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Αιτιολογία

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

IT

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

Κράτος
μέλος

Μέτρο

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2011

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
γεωργοί με ζώα, έτος υποβολής
αιτήσεων 2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Εφαρμογή περιθωρίου ανοχής,
αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Προηγούμενες διορθώσεις, έτος
υποβολής αιτήσεων 2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση
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Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2010

Προηγούμενες διορθώσεις, έτος
υποβολής αιτήσεων 2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας και κτη
νιατρικούς ελέγχους, γεωργοί με
ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

Πολλαπλή συμμόρφωση

2009

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2008

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

Πολλαπλή συμμόρφωση

2010

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2009

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

Πολλαπλή συμμόρφωση

2011

Αδυναμίες στην έκθεση σχετικά με
ελέγχους επιλεξιμότητας, γεωργοί
με ζώα, έτος υποβολής αιτήσεων
2010

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2011

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 211

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2012

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 211

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

EL

Πολλαπλή συμμόρφωση
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2013

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 211

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2014

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 211

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2011

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 214

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2012

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 214

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2013

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 214

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2014

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 214

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

Σύνολο IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

EL

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)
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Κράτος
μέλος

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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LT

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2009

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 214

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
— Άξονας 2 (2007-2013,
μέτρα με βάση την έκταση)

2010

Αδυναμίες στους επιτόπιους ελέγ
χους — Μέτρο 214

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

Σύνολο LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2010

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2010

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2011

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2011

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44
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Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PL

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

EL

Κράτος
μέλος

Μέτρο

22.3.2016

Κράτος
μέλος

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2012

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2013

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2013

Αδυναμίες στις πληρωμές βάσει
του καθεστώτος πρόωρης συντα
ξιοδότησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2011

Αδυναμίες στο καθεστώς γεωργίας
ημιαυτοσυντήρησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2011

Αδυναμίες στο καθεστώς γεωργίας
ημιαυτοσυντήρησης

ΕΦΑΠΑΞ

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2012

Αδυναμίες στο καθεστώς γεωργίας
ημιαυτοσυντήρησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

EL

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη
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Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2012

Αδυναμίες στο καθεστώς γεωργίας
ημιαυτοσυντήρησης

ΕΦΑΠΑΞ

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2013

Αδυναμίες στο καθεστώς γεωργίας
ημιαυτοσυντήρησης

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη

2013

Αδυναμίες στο καθεστώς γεωργίας
ημιαυτοσυντήρησης

ΕΦΑΠΑΞ

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2011

Αδυναμίες στην επαλήθευση του
εύλογου χαρακτήρα των δαπανών,
στην επαλήθευση της εφαρμογής
του κριτηρίου ΜΜΕ και στο πεδίο
εφαρμογής των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Αδυναμίες στην επαλήθευση του
εύλογου χαρακτήρα των δαπανών,
στην επαλήθευση της εφαρμογής
του κριτηρίου ΜΜΕ και στο πεδίο
εφαρμογής των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2013

Αδυναμίες στην επαλήθευση του
εύλογου χαρακτήρα των δαπανών,
στην επαλήθευση της εφαρμογής
του κριτηρίου ΜΜΕ και στο πεδίο
εφαρμογής των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

EL

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονας 1 — Μέτρα με κατ'
αποκοπή στήριξη
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Μέτρο

PT

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Τύπος

Αδυναμίες στην επαλήθευση του
εύλογου χαρακτήρα των δαπανών,
στην επαλήθευση της εφαρμογής
του κριτηρίου ΜΜΕ και στο πεδίο
εφαρμογής των επιτόπιων ελέγχων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

Διόρθωση %

RO

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

Σύνολο PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

Πιστοποίηση

2009

Γνωστό σφάλμα στον πληθυσμό
ΕΓΤΑΑ ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

Πιστοποίηση

2009

Γνωστό σφάλμα στον πληθυσμό
ΕΓΤΑΑ εκτός ΟΣΔΕ

ΕΦΑΠΑΞ

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Σύνολο PT:

Κράτος
μέλος

Νόμισμα

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κράτος
μέλος

2014

Αιτιολογία

EL

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ
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Κράτος
μέλος

Δημοσιονομικές επι
πτώσεις

2010

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2011

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32
22.3.2016

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

Μέτρο

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

Αιτιολογία

Τύπος

Διόρθωση %

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

2011

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2012

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

Αγροτική ανάπτυξη ΕΓΤΑΑ
Άξονες 1 + 3 — Μέτρα με
προσανατολισμό τις επεν
δύσεις (2007-2013)

2013

Ανεπαρκείς έλεγχοι σχετικά με τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων

ΚΑΤ' ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2010

Απουσία κυρώσεων σε περίπτωση
υπέρβασης των προθεσμιών ολο
κλήρωσης των εργασιών

ΜΕ ΠΑΡΕ
ΚΤΑΣΗ

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2011

Απουσία κυρώσεων σε περίπτωση
υπέρβασης των προθεσμιών ολο
κλήρωσης των εργασιών

ΜΕ ΠΑΡΕ
ΚΤΑΣΗ

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2012

Απουσία κυρώσεων σε περίπτωση
υπέρβασης των προθεσμιών ολο
κλήρωσης των εργασιών

ΜΕ ΠΑΡΕ
ΚΤΑΣΗ

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα

2013

Απουσία κυρώσεων σε περίπτωση
υπέρβασης των προθεσμιών ολο
κλήρωσης των εργασιών

ΜΕ ΠΑΡΕ
ΚΤΑΣΗ

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

EL

Αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο των επενδύσεων
ΕΓΤΑΑ — δικαιούχοι ιδιω
τικού τομέα
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Μέτρο

Πιστοποίηση

ΟΙΚΟ
ΝΟ
ΜΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2011

Τύπος

Καθυστερημένη έναρξη των διαδι
κασιών ανάκτησης στο πλαίσιο του
ΕΓΤΑΑ

ΕΦΑΠΑΞ

Διόρθωση %

Σύνολο RO:

Νόμισμα

Ποσό

Εκπτώσεις

Δημοσιονομικές επιπτώ
σεις

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47

Νόμισμα

Ποσό

EUR

– 7 084,36

EUR

– 103 475 608,62

Εκπτώσεις

0,00

Δημοσιονομικές
επιπτώσεις

– 7 084,36
EL

Αιτιολογία
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Κράτος
μέλος

0,00 – 103 475 608,62
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/418 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τη συμμόρφωση των τιμών μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2016 βάσει του άρθρου 17
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1583]
(Τα κείμενα στην αγγλική, βουλγαρική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική,
λιθουανική, μαλτέζικη, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και
φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την
παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 καθορίζει κοινό σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Το
κοινό σύστημα χρέωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού επιδόσεων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)
και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (4).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (5) ορίζει τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης, συμπερι
λαμβανομένου στόχου οικονομικής απόδοσης για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή εκφραζόμενης σε
καθορισμένο κόστος μονάδας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία
καλύπτει τα έτη από το 2015 έως και το 2019.

(3)

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 προβλέπει ότι η
Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2016 που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη
στην Επιτροπή έως την 1η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω
κανονισμού. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση ελέγχεται εάν οι συγκεκριμένες τιμές μονάδας είναι σύμφωνες με τους εκτελε
στικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(4)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε την αξιολόγηση των τιμών μονάδας με τη στήριξη του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων
και της κεντρικής υπηρεσίας τελών διαδρομής του Eurocontrol, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα πρόσθετα στοιχεία
που διαβίβασαν τα κράτη μέλη έως την 1η Ιουνίου 2015, καθώς και τις εκθέσεις των εθνικών εποπτικών αρχών για την
εκτίμηση του κόστους που εξαιρείται από τον μηχανισμό καταμερισμού του κόστους. Κατά την αξιολόγηση από την
Επιτροπή ελήφθησαν επίσης υπόψη οι εξηγήσεις που δόθηκαν και οι διορθώσεις που έγιναν πριν από τη συνάντηση
διαβούλευσης με αντικείμενο τις τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή για το 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και
25 Ιουνίου 2015 κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013,
καθώς και οι διορθώσεις από τα κράτη μέλη για τις τιμές μονάδας μετά από μετέπειτα επαφές με την Επιτροπή.

(5)

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, ότι οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2016 που υπέβαλε η
Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος,
η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η
Σλοβακία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(1) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.
(2) ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για
τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).
(5) Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς
2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).
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Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν για την ανωτέρω διαπίστωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2016 που παρατίθενται στο παράρτημα είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στη
Δημοκρατία της Εσθονίας, στην Ιρλανδία, στην Ελληνική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Δημοκρατία της Κροατίας,
στην Ιταλική Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στην
Ουγγαρία, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στη Δημοκρατία της Αυστρίας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στην Πορτογαλική
Δημοκρατία, στη Ρουμανία, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, στη Σλοβακική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Φινλανδίας, στο
Βασίλειο της Σουηδίας και στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ζώνη χρέωσης

Υποβληθείσα τιμή μονάδας κατά τη διαδρομή για το 2016 σε εθνικό νόμισμα (*)
(κωδικός ISO)

1

Αυστρία

73,63

2

Βουλγαρία

44,16

3

Κροατία

359,09

4

Κύπρος

33,57

5

Τσεχική Δημοκρατία

6

Δανία

460,05

7

Εσθονία

30,69

8

Φινλανδία

56,23

9

Ελλάδα

36,02

10

Ουγγαρία

11

Ιταλία

80,08

12

Ιρλανδία

29,67

13

Λετονία

27,31

14

Λιθουανία

44,90

15

Μάλτα

25,79

16

Πολωνία

145,47

17

Πορτογαλία

39,90

18

Ρουμανία

162,62

19

Σλοβακική Δημοκρατία

52,54

20

Σλοβενία

65,38

21

Ισπανία Κανάριοι Νήσοι

58,36

22

Ηπειρωτική Ισπανία

71,69

23

Σουηδία

579,36

24

Ηνωμένο Βασίλειο

72,89

1 160,75

10 872,57

(*) Στις ανωτέρω τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται η τιμή μονάδας διοικητικής διεκπεραίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 και εφαρμόζεται στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας
του Eurocontrol για τα τέλη διαδρομής.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/419 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τη μη συμμόρφωση των τιμών μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2016 βάσει του
άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1588]
(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την
παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 καθορίζει κοινό σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Το
κοινό σύστημα χρέωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού επιδόσεων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)
και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (4).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (5) ορίζει τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης, συμπερι
λαμβανομένου ενός στόχου οικονομικής απόδοσης για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή εκφραζόμενης σε
καθορισμένο κόστος μονάδας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία
καλύπτει τα έτη από το 2015 έως και το 2019.

(3)

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 προβλέπει ότι η
Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη στην
Επιτροπή έως την 1η Ιουνίου 2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω
κανονισμού. Κατά την εν λόγω εξέταση ελέγχεται εάν οι συγκεκριμένες τιμές μονάδας είναι σύμφωνες με τους εκτελε
στικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(4)

Η Επιτροπή διενέργησε την αξιολόγησή της των τιμών μονάδας με τη στήριξη της μονάδας επανεξέτασης των επιδόσεων
και της κεντρικής υπηρεσίας τελών διαδρομής του Eurocontrol, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα πρόσθετα στοιχεία
που διαβίβασαν τα κράτη μέλη έως την 1η Ιουνίου 2015, καθώς και τις εκθέσεις των εθνικών εποπτικών αρχών για την
αξιολόγηση του κόστους που εξαιρείται από τον μηχανισμό καταμερισμού του κόστους, οι οποίες υποβλήθηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013. Κατά την
αξιολόγηση από την Επιτροπή ελήφθησαν επίσης υπόψη οι εξηγήσεις που δόθηκαν και οι διορθώσεις που έγιναν πριν
από τη συνάντηση διαβούλευσης με αντικείμενο τις τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή για το 2016, η οποία πραγματο
ποιήθηκε στις 25 και 26 Ιουνίου 2015 κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 391/2013, καθώς και οι διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη για τις τιμές μονάδας μετά από
μετέπειτα επαφές με την Επιτροπή.

(5)

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/670 της Επιτροπής (6) και
την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/420 της Επιτροπής (7), η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17
παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, ότι οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης

(1) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.
(2) ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για
τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).
(5) Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς
2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).
(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/670 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη συμμόρφωση των τιμών μονάδας στις ζώνες
χρέωσης για το 2015 βάσει του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 (ΕΕ L 110 της 29.4.2015, σ. 25).
(7) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/420 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη μη συμφωνία των τιμών μονάδας στις ζώνες
χρέωσης για το 2015 βάσει του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 (βλέπε σελίδα 63 της παρούσας Επίσημης
Εφημερίδας).
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του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Κάτω Χωρών για το 2016 δεν είναι σύμφωνες με
τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.
(6)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013 ορίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές
των κρατών μελών καταρτίζουν σχέδια επιδόσεων, τα οποία περιέχουν στόχους συμβατούς με τους στόχους επιδόσεων
σε κλίμακα Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 391/2013, οι τιμές μονάδας υπολογίζονται με βάση το καθορισμένο κόστος κατά τη διαδρομή και τις προβλε
φθείσες μονάδες εξυπηρέτησης που καθορίζονται στο σχέδιο επιδόσεων ενός κράτους μέλους, δηλαδή το καθορισμένο
κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή. Έως ότου οι στόχοι επιδόσεων του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του
Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών κριθούν συμβατοί με τους στόχους σε κλίμακα Ένωσης, οι τιμές μονάδας που
υπολογίζονται βάσει αυτών δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν για τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα κράτη μέλη
υποβάλλουν εντός ενός μηνός αναθεωρημένες τιμές μονάδας στην Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2016 που παρατίθενται στο παράρτημα δεν είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Γαλλική
Δημοκρατία, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής
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Υποβληθείσες τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή στις ζώνες χρέωσης για το 2016, οι οποίες
διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύμφωνες

Ζώνη χρέωσης

Υποβληθείσα τιμή μονάδας κατά τη διαδρομή για το 2016 σε εθνικό νόμισμα (*)
(κωδικός ISO)

1

Βέλγιο-Λουξεμβούργο

65,41

2

Γαλλία

67,54

3

Γερμανία

82,59

4

Κάτω Χώρες

67,00

(*) Στις ανωτέρω τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται η τιμή μονάδας διοικητικής διεκπεραίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 και εφαρμόζεται στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας
του Eurocontrol για τα τέλη διαδρομής.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/420 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τη μη συμφωνία των τιμών μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 βάσει του άρθρου 17
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1592]
(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την
παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 καθορίζει κοινό σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Το
κοινό σύστημα χρέωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού επιδόσεων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)
και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (4).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (5) ορίζει τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου οικονομικής απόδοσης για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή
εκφραζόμενου σε καθορισμένο κόστος μονάδας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τη δεύτερη περίοδο
αναφοράς, η οποία καλύπτει τα έτη από το 2015 έως και το 2019.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 391/2013, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 που θα
υποβάλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μετά την αναθεώρηση των στόχων επιδόσεων συνεπεία της εκτελεστικής
απόφασης (ΕΕ) 2015/347 της Επιτροπής (6). Η αξιολόγηση αφορά τη συμφωνία των συγκεκριμένων τιμών μονάδας με
τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(4)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε την αξιολόγηση των τιμών μονάδας με τη στήριξη του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων,
ο οποίος έχει επιφορτιστεί να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων σύμφωνα με το
άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, και της κεντρικής υπηρεσίας τελών διαδρομής του
Eurocontrol, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα πρόσθετα στοιχεία που διαβίβασαν τα κράτη μέλη έως την
1η Ιουνίου 2015, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των αναθεωρημένων σχεδίων
επιδόσεων. Κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διορθώσεις των κρατών μελών στις τιμές μονάδας μετά
από μεταγενέστερες επαφές μεταξύ της Επιτροπής, του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων και των ενδιαφερόμενων
κρατών μελών. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση των τιμών μονάδας για το 2015 ελήφθη υπόψη η έκθεση του φορέα
επανεξέτασης των επιδόσεων σχετικά με τα αναθεωρημένα σχέδια επιδόσεων για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία
υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015.

(1) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.
(2) ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για
τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).
(5) Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς
2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).
(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/347 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων
στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς,
καθώς και σχετικά με τη διατύπωση συστάσεων για την αναθεώρηση των εν λόγω στόχων (ΕΕ L 60 της 4.3.2015, σ. 48).
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(5)

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, ότι οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 που υπέβαλαν το
Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες δεν είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(6)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013 ορίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές
των κρατών μελών καταρτίζουν σχέδια επιδόσεων που περιέχουν στόχους σύμφωνους με τους στόχους επιδόσεων σε
κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το παράρτημα IV του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, οι τιμές μονάδας υπολογίζονται με βάση το καθορισμένο κόστος κατά τη διαδρομή
και τις προβλεπόμενες μονάδες εξυπηρέτησης που καθορίζονται στο σχέδιο επιδόσεων ενός κράτους μέλους, δηλαδή το
καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή. Μέχρις ότου οι στόχοι επιδόσεων από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες κριθούν σύμφωνοι με τους στόχους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
τιμές μονάδας που υπολογίζονται με βάση αυτούς δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν σύμφωνες με τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, οι
διαπιστώσεις της Επιτροπής πρέπει να κοινοποιηθούν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

(8)

Δεδομένου ότι τα αναθεωρημένα σχέδια επιδόσεων για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς δεν είχαν εγκριθεί πριν από την
1η Νοεμβρίου του έτους που προηγούνταν της δεύτερης περιόδου αναφοράς, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα κράτη μέλη απαιτείται να υπολογίσουν
εκ νέου τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015, εφόσον χρειάζεται, με βάση τα τελικά σχέδια επιδόσεων που
εγκρίθηκαν, και να μεταφέρουν οποιαδήποτε διαφορά οφειλόμενη στην προσωρινή εφαρμογή των τιμών μονάδας που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση στον υπολογισμό των τιμών μονάδας του ερχόμενου έτους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 που παρατίθενται στο παράρτημα δεν είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στη Γαλλική
Δημοκρατία, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής

22.3.2016

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 75/65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υποβληθείσες τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή στις ζώνες χρέωσης για το 2015 που διαπιστώθηκε ότι
δεν είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς

Ζώνη χρέωσης

Υποβληθείσες τιμές μονάδας κατά τη διαδρομή για το 2015 σε εθνικό
νόμισμα (*) (κωδικός ISO)

1

Βέλγιο — Λουξεμβούργο

68,76

2

Γαλλία

69,34

3

Γερμανία

88,22

4

Κάτω Χώρες

66,57

(*) Στις ανωτέρω τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται η τιμή μονάδας διοικητικής διεκπεραίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 και εφαρμόζεται στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας
του Eurocontrol για τα τέλη διαδρομής.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/421 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τη μη συμφωνία των τιμών μονάδας στη ζώνη χρέωσης της Ελβετίας για το 2015 και το
2016 βάσει του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1594]
(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
(«συμφωνία») (1),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την
παροχή υπηρεσιών») (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (3), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 καθορίζει κοινό σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Το
κοινό σύστημα χρέωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού επιδόσεων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)
και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (5).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (6) καθορίζει τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης,
συμπεριλαμβανομένου ενός στόχου οικονομικής απόδοσης για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή
εκφραζόμενης σε καθορισμένο κόστος μονάδας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τη δεύτερη περίοδο
αναφοράς, η οποία καλύπτει τα έτη από το 2015 έως και το 2019.

(3)

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013
προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 και το 2016 που
θα υποβάλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μετά την αναθεώρηση των στόχων επιδόσεων συνεπεία της εκτελεστικής
απόφασης (ΕΕ) 2015/347 (7). Κατά την αξιολόγηση ελέγχεται εάν οι συγκεκριμένες τιμές μονάδας είναι σύμφωνες με
τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(4)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε την αξιολόγηση των τιμών μονάδας με τη στήριξη του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων,
ο οποίος έχει αναλάβει να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 3
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, και της κεντρικής υπηρεσίας τελών διαδρομής του Eurocontrol,
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα πρόσθετα στοιχεία που διαβίβασε η Ελβετία έως την 1η Ιουνίου 2015, καθώς και
τις σχετικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του αναθεωρημένου σχεδίου επιδόσεων. Στην αξιολόγηση των
τιμών μονάδας για το 2015 και το 2016 ελήφθη υπόψη η έκθεση του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων σχετικά με
τα αναθεωρημένα σχέδια επιδόσεων για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις
15 Οκτωβρίου 2015.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 73.
ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.
ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για
τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (κανονισμός-πλαίσιο) (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).
(6) Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς
2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).
(7) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/347 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων
στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς,
καθώς και σχετικά με τη διατύπωση συστάσεων για την αναθεώρηση των εν λόγω στόχων (ΕΕ L 60 της 4.3.2015, σ. 48).
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(5)

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, ότι οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 και το 2016 που
υποβλήθηκαν από την Ελβετία δεν είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ)
αριθ. 391/2013.

(6)

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013 ορίζει ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές
των κρατών μελών καταρτίζουν σχέδια επιδόσεων που περιέχουν στόχους οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους
επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το παράρτημα IV του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, οι τιμές μονάδας υπολογίζονται με βάση το καθορισμένο κόστος κατά
τη διαδρομή και τις προβλεπόμενες μονάδες εξυπηρέτησης που καθορίζονται στο σχέδιο επιδόσεων κράτους μέλους,
δηλαδή από το καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή. Έως ότου οι στόχοι επιδόσεων της Ελβετίας κριθούν
συμβατοί με τους στόχους σε επίπεδο Ένωσης, οι τιμές μονάδας που υπολογίζονται βάσει αυτών δεν είναι δυνατόν να
θεωρηθούν σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν για τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

(8)

Δεδομένου ότι τα αναθεωρημένα σχέδια επιδόσεων για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς δεν είχαν εγκριθεί πριν από την
1η Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της δεύτερης περιόδου αναφοράς, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17
παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα κράτη μέλη απαιτείται να υπολογίσουν εκ νέου
τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης, εφόσον χρειάζεται, με βάση τα τελικά σχέδια επιδόσεων που εγκρίθηκαν και να
μεταφέρουν οποιαδήποτε διαφορά οφειλόμενη στην προσωρινή εφαρμογή των τιμών μονάδας που προβλέπονται στην
παρούσα απόφαση στον υπολογισμό των τιμών μονάδας του επόμενου έτους.

(9)

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 17 παράγραφος 1, οι τιμές μονάδας καθορίζονται στο εθνικό νόμισμα.
Συνεπώς, οι τιμές μονάδας που περιέχονται στην παρούσα απόφαση εκφράζονται σε ελβετικά φράγκα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η τιμή μονάδας 118,97 για το 2015 και 113,69 για το 2016 για τη ζώνη χρέωσης της Ελβετίας δεν είναι σύμφωνες με τους
εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελβετική Συνομοσπονδία.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/422 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τη συμμόρφωση των τιμών μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015 βάσει του άρθρου 17
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1595]
(Τα κείμενα στη γερμανική, ιταλική και σλοβακική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου
2004, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός για την
παροχή υπηρεσιών») (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 391/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για τον καθορισμό
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 391/2013 καθορίζει κοινό σύστημα χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. Το
κοινό σύστημα χρέωσης αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού επιδόσεων, όπως
ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)
και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής (4).

(2)

Η εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (5) ορίζει τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης, συμπερι
λαμβανομένου ενός στόχου οικονομικής απόδοσης για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας κατά τη διαδρομή εκφραζόμενης σε
καθορισμένο κόστος μονάδας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία
καλύπτει τα έτη από το 2015 έως και το 2019.

(3)

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 391/2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης για το 2015
που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μετά την αναθεώρηση των στόχων επιδόσεων, κατ' εφαρμογή της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/348 της Επιτροπής (6). Κατά την εν λόγω αξιολόγηση ελέγχεται εάν οι συγκεκριμένες
τιμές μονάδας είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(4)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε την αξιολόγηση των τιμών μονάδας με τη στήριξη του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων
και της κεντρικής υπηρεσίας τελών διαδρομής του Eurocontrol, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τα πρόσθετα στοιχεία
που διαβίβασαν τα κράτη μέλη έως την 1η Ιουνίου 2015, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο των αναθεωρημένων σχεδίων επιδόσεων. Κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επίσης υπόψη οι διορθώσεις από τα
κράτη μέλη για τις τιμές μονάδας μετά από μετέπειτα επαφές με την Επιτροπή. Επιπλέον, η αξιολόγηση των τιμών
μονάδας για το 2015 βασίσθηκε στην έκθεση του φορέα επανεξέτασης των επιδόσεων σχετικά με τα αναθεωρημένα
σχέδια επιδόσεων για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015.

(5)

Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, ότι οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης τελών διαδρομής για το 2015
της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι σύμφωνες με τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ)
αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.

(1) ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 10.
(2) ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 31.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για
τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») (ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών
αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1).
(5) Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς
2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).
(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/348 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τη συνοχή ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα
εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς
(ΕΕ L 60 της 4.3.2015, σ. 55).
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(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη πρέπει να ενημερωθούν για την ανωτέρω διαπίστωση.

(7)

Δεδομένου ότι οι εν λόγω τιμές μονάδας για το 2015 βασίζονται σε σχέδια επιδόσεων που εγκρίθηκαν μετά την
1η Νοεμβρίου του έτους που προηγείται της δεύτερης περιόδου αναφοράς, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17
παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013, η διαφορά στα έσοδα λόγω της προσωρινής
εφαρμογής της αρχικής τιμής μονάδας για το 2015 θα πρέπει να μεταφερθεί στον υπολογισμό της τιμής μονάδας του
2016,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι τιμές μονάδας στις ζώνες χρέωσης τελών διαδρομής για το 2015 που παρατίθενται στο παράρτημα είναι σύμφωνες με τους
εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 390/2013 και (ΕΕ) αριθ. 391/2013.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία, στη Δημοκρατία της Αυστρίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ζώνη χρέωσης

Τιμή μονάδας εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή που υποβλήθηκε για το 2015 σε
εθνικό νόμισμα (*) (κωδικός ISO)

1

Αυστρία

73,34

2

Ιταλία

80,49

3

Σλοβακική Δημοκρατία

54,99

(*) Στις ανωτέρω τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνεται η τιμή μονάδας διοικητικής διεκπεραίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 391/2013 και εφαρμόζεται στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της πολυμερούς συμφωνίας
του Eurocontrol για τα τέλη διαδρομής.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/423 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 2016
με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένα εργαστήρια στην Αίγυπτο, στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και στις
Ηνωμένες Πολιτείες να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου της αποτελεσματικότητας των
αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1609]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτούτου
υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποίησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των
αντιλυσσικών εμβολίων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2000/258/ΕΚ το εργαστήριο Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), στο
Νανσί της Γαλλίας, ορίζεται ως το ειδικό ινστιτούτο υπεύθυνο για τον καθορισμό των αναγκαίων κριτηρίων τυποποίησης
των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων. Η AFSSA έχει πλέον
ενσωματωθεί στην Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
(ANSES) στη Γαλλία.

(2)

Η απόφαση 2000/258/ΕΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η ANSES αναλαμβάνει να αξιολογεί τα εργαστήρια τρίτων
χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας για να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου της αποτελεσμα
τικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων.

(3)

Η αρμόδια αρχή της Αιγύπτου υπέβαλε αίτηση για την έγκριση του Animal Health Research Institute (Ερευνητικό
Ινστιτούτο για την Υγεία των Ζώων) στην Γκίζα· η ANSES εκπόνησε και υπέβαλε στην Επιτροπή θετική έκθεση
αξιολόγησης για το εν λόγω εργαστήριο, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2015.

(4)

Η αρμόδια αρχή των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων υπέβαλε αίτηση για την έγκριση του Central Veterinary Research
Laboratory (Κεντρικό Εργαστήριο Κτηνιατρικής Έρευνας) στο Ντουμπάι· η ANSES εκπόνησε και υπέβαλε στην Επιτροπή
θετική έκθεση αξιολόγησης για το εν λόγω εργαστήριο, με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2015.

(5)

Η αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπέβαλε αίτηση για την έγκριση του Atlanta Health Associates
Rabies Laboratory (Αντιλυσσικό Εργαστήριο Εταίρων Υγείας της Ατλάντα) στο Cumming, του εργαστηρίου ιολογίας
του Auburn University College of Veterinary Medicine (Πανεπιστημιακό Κολέγιο Κτηνιατρικής του Auburn) στο
Auburn και του αντιλυσσικού εργαστηρίου των κέντρων ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών στην Ατλάντα («εργαστήρια
των ΗΠΑ»)· η ANSES εκπόνησε και υπέβαλε στην Επιτροπή θετική έκθεση αξιολόγησης για τα εργαστήρια των ΗΠΑ, με
ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 2015.

(6)

Το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Υγεία των Ζώων στην Γκίζα, το Κεντρικό Εργαστήριο Κτηνιατρικής Έρευνας στο
Ντουμπάι και τα εργαστήρια των ΗΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται να διενεργούν ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου
της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων στους σκύλους, τις γάτες και τις ικτίδες.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

(1) ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/258/ΕΚ, επιτρέπεται στα ακόλουθα εργαστήρια να διενεργούν
ορολογικές δοκιμασίες ελέγχου της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες:
α) Animal Health Research Institute
7 Nadi El-Said Street
P.O. Box 12618
Dokki
Giza
Αίγυπτος
β) Central Veterinary Research Laboratory
P.O. Box 597
Dubai
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
γ) Atlanta Health Associates Rabies Laboratory
309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,
Cumming, GA 30040,
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
δ) Auburn University College of Veterinary Medicine
Department of Pathobiology, Virology Laboratory
261 Greene Hall
Auburn, AL 36849
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
ε) Centers for Disease Control and Prevention
Rabies Laboratory
1600 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30333
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 15 Απριλίου 2016.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/113 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2016, για την επιβολή
προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων οπλισμού σκυροδέματος από χάλυβα υψηλών
επιδόσεων σε κόπωση, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23 της 29ης Ιανουαρίου 2016)
Στη σελίδα 16, στον τίτλο:
αντί:

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/113 της Επιτροπής»

διάβαζε:

«Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/113 της Επιτροπής».
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