EL

20.12.2013

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/549

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1306/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα εξής:

και τον έλεγχο, τα μέτρα που πρέπει να χρηματοδοτούνται
από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(προϋπολογισμός της Ένωσης) στο πλαίσιο της δημόσιας
παρέμβασης και την αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν
τη δημόσια παρέμβαση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει
επίσης να καλύπτει παρεκκλίσεις όσον αφορά τη μη επιλε
ξιμότητα των πληρωμών που πραγματοποιούνται από τους
οργανισμούς πληρωμών σε δικαιούχους πριν από την έναρξη
ή μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής και την αντιστάθ
μιση δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Επιπρο
σθέτως η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να καλύπτει, τις
μεθόδους που εφαρμόζονται στις δεσμεύσεις και την πλη
ρωμή των ποσών εάν ο ενωσιακός προϋπολογισμός δεν έχει
εγκριθεί έως την έναρξη του οικονομικού έτους ή εάν το
συνολικό ποσό των προγραμματισμένων δεσμεύσεων υπερ
βαίνει το κατώτατο όριο του άρθρου 170 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(1)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοι
νωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο
«Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των
μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους
φυσικούς πόρους και το έδαφος» ερευνώνται οι πιθανές
προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί της κοινής
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Από τη συζήτηση
για την ανακοίνωση αυτή προέκυψε ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να
υποστεί μεταρρύθμιση με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύπτει όλα τα
βασικά εργαλεία της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 (2). Από την πείρα που απο
κτήθηκε με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού προκύ
πτει ότι ορισμένα στοιχεία του μηχανισμού χρηματοδότησης
και παρακολούθησης πρέπει να προσαρμοστούν. Λόγω του
εύρους της μεταρρύθμισης, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και να αντικατασταθεί με
νέο κείμενο. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, στο μέτρο
του δυνατού, να εναρμονίσει, να εξορθολογήσει και να
απλουστεύσει τις διατάξεις της.

(2)

Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορι
σμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και
των οργανισμών συντονισμού, τις υποχρεώσεις των οργανι
σμών πληρωμών σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση καθώς
και τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των αρμοδιο
τήτων των εν λόγω οργανισμών, όσον αφορά τη διαχείριση

Επίσης, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να καλύπτει την
αναβολή των μηνιαίων πληρωμών της Επιτροπής προς τα
κράτη μέλη όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του
ΕΓΤΕ και τους όρους που διέπουν τη μείωση ή την αναστολή
των ενδιάμεσων πληρωμών της Επιτροπής προς τα κράτη
μέλη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Η εν λόγω εξουσιοδότηση
θα πρέπει να καλύπτει και την αναστολή των μηνιαίων ή
ενδιάμεσων πληρωμών για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί
εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία και τις ειδικές υπο
χρεώσεις που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη όσον αφορά
τους ελέγχους, τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την
εφαρμογή διορθώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρ
φωσης ως προς την εκκαθάριση και την ανάκτηση των οφει
λών. Επιπροσθέτως, η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να
καλύπτει τις απαιτήσεις σε σχέση με τις τελωνειακές διαδι
κασίες, τις ανακλήσεις ενισχύσεων και τις κυρώσεις λόγω μη
συμμόρφωσης προς τους όρους επιλεξιμότητας και τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας. Παρομοίως,
η εν λόγω εξουσιοδότηση θα πρέπει να καλύπτει τα μέτρα
αγοράς για τα οποία η Επιτροπή μπορεί να αναστέλλει τις
μηνιαίες πληρωμές, τους κανόνες περί εγγυήσεων, τη λει
τουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και
ελέγχου, καθώς και τα μέτρα που αποκλείονται από τον
έλεγχο των συναλλαγών. Επίσης, η εν λόγω εξουσιοδότηση
θα πρέπει να καλύπτει την τροποποίηση του ύψους του
αθροίσματος των εισπράξεων ή των πληρωμών κάτω από
το οποίο τα εμπορικά έγγραφα των επιχειρήσεων δεν θα
πρέπει κανονικά να ελέγχονται δυνάμει του παρόντος κανο
νισμού, τις κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της
πολλαπλής συμμόρφωσης, τις απαιτήσεις ελέγχου στον
αμπελοοινικό τομέα, τους κανόνες για τη διατήρηση των
μόνιμων βοσκοτόπων. Τέλος, η εξουσιοδότηση θα πρέπει

(1) EE C 191 της 29.6.2012, σ. 116.
(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).

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 25η Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιο
νομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ένωσης (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).
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να καλύπτει τους κανόνες για τη γενεσιουργό αιτία και τη
συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται
από τα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, τα
μέτρα εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας όταν νομισμα
τικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με το
εθνικό νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο, το
περιεχόμενο του κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιο
λόγησης των μέτρων που εγκρίνονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ
και τα μεταβατικά μέτρα.

στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη. Θα
πρέπει να προσδιοριστεί το είδος των μέτρων που μπορούν
να χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά.
(7)

Χρειάζονται διατάξεις για τη διαπίστευση των οργανισμών
πληρωμών από τα κράτη μέλη, την εφαρμογή διαδικασιών
οι οποίες θα επιτρέπουν τη σύνταξη των αναγκαίων διαχειρι
στικών δηλώσεων αξιοπιστίας και την πιστοποίηση των
συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης, καθώς και
την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών από ανεξάρτη
τους οργανισμούς. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η διαφά
νεια των εθνικών ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες
έγκρισης, επικύρωσης και πληρωμής και η μείωση της διοι
κητικής και ελεγκτικής επιβάρυνσης των υπηρεσιών της Επι
τροπής και των κρατών μελών όπου απαιτείται διαπίστευση
κάθε οργανισμού πληρωμών, θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός
των αρχών και οργανισμών στους οποίους ανατίθενται οι
αρμοδιότητες αυτές, τηρουμένων παράλληλα των συνταγμα
τικών διατάξεων κάθε κράτους μέλους. Για την αποφυγή
περιττών δαπανών αναδιοργάνωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να μπορούν να διατηρήσουν τον αριθμό των οργανισμών
πληρωμής που έχουν διαπιστευτεί πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(8)

Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει πλείονες οργανισμούς
πληρωμών, είναι σημαντικό να ορίζει ένα μόνο δημόσιο
οργανισμό συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή δια
χείριση των ταμείων, να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της
Επιτροπής και των διάφορων διαπιστευμένων οργανισμών
πληρωμών και να μεριμνά για την ταχεία διαβίβαση των
στοιχείων που ζητά η Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότη
τες των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο δημόσιος οργα
νισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει και να
συντονίζει δράσεις για τη διόρθωση ελλείψεων κοινής φύσης
και να τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με τις επακόλου
θες ενέργειες. Επιπροσθέτως, ο οργανισμός θα πρέπει να
προωθεί και, όταν είναι εφικτό, να εξασφαλίζει την ομοι
ογενή εφαρμογή των κοινών κανόνων και προτύπων.

(9)

Επαρκή εχέγγυα για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων
πριν δοθεί ενωσιακή ενίσχυση στους δικαιούχους είναι δυνα
τόν να παρέχονται μόνον μέσω της χρήσης οργανισμών πλη
ρωμών διαπιστευμένων από τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να αναφέρεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ότι
μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους διαπι
στευμένους οργανισμούς πληρωμών μπορούν να επιστρέφο
νται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό.

(10)

Προκειμένου οι δικαιούχοι να ευαισθητοποιηθούν περισσό
τερο όσον αφορά αφενός τη σχέση μεταξύ των γεωργικών
πρακτικών και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και αφετέρου τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική
αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών
εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία,
την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση
των ζώων, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να καθιερώσουν
γενικό σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις που θα απευθύνεται στους δικαιούχους. Το εν
λόγω σύστημα δεν θα πρέπει να θίγει καθόλου την υποχρέ
ωση και την ευθύνη των δικαιούχων να τηρούν τα πρότυπα
αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν επίσης τον
σαφή διαχωρισμό μεταξύ συμβουλών και ελέγχων.

Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλ
ληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες
της, και σε επίπεδο επίσης εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή,
κατά την προετοιμασία και την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη,
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
(3)

(4)

(5)

(6)

Η κοινή γεωργική πολιτική περιλαμβάνει σειρά μέτρων, ορι
σμένα εκ των οποίων αφορούν την αγροτική ανάπτυξη. Είναι
σημαντικό να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά ώστε να
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ. Δεδομέ
νου ότι τα μέτρα αυτά έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία αλλά
διαφέρουν ως προς κάποιες πτυχές τους, η χρηματοδότησή
τους θα πρέπει να εξετασθεί στο ίδιο σύνολο διατάξεων. Εάν
κρίνεται αναγκαίο, οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να επι
τρέπουν διαφορετική μεταχείριση. Με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 συστάθηκαν δύο ευρωπαϊκά γεωργικά
ταμεία: το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ («τα ταμεία»), Τα εν λόγω
δύο ταμεία θα πρέπει να διατηρηθούν.
Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και οι διατά
ξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με αυτόν θα πρέπει να εφαρ
μόζονται επί των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατά
ξεις σχετικά με την επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη
μέλη με βάση τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχεί
ρισης, της διαφάνειας και της μη εισαγωγής διακρίσεων
καθώς και διατάξεις όσον αφορά το ρόλο των διαπιστευμέ
νων οργανισμών και τις δημοσιονομικές αρχές. Οι διατάξεις
αυτές θα πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού.
Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεκτικότητα μεταξύ των
πρακτικών των κρατών μελών και μια εναρμονισμένη εφαρ
μογή της ρήτρας περί ανωτέρας βίας από τα κράτη μέλη, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει, όπου κρίνεται
σκόπιμο, εξαιρέσεις σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαι
ρετικών περιστάσεων καθώς και έναν ενδεικτικό κατάλογο
πιθανών περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περι
στάσεων που θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τις εθνικές
αρμόδιες αρχές. Οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν
αποφάσεις σχετικά με περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρε
τικών περιστάσεων, κατά περίπτωση, βάσει αποδεικτικών
στοιχείων, και εφαρμόζοντας την αρχή της ανωτέρας βίας
στο πλαίσιο του γεωργικού δικαίου της Ένωσης, συμπερι
λαμβανομένης της νομολογίας του Δικαστηρίου.
Ο ενωσιακός προϋπολογισμός θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις
δαπάνες της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αγρο
τικής ανάπτυξης, μέσω των δύο ταμείων, είτε απευθείας είτε
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Το σύστημα παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλ
λεύσεις θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις υποχρεώσεις
στο επίπεδο της εκμετάλλευσης που απορρέουν από τις
απαιτήσεις και τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης.
Το σύστημα θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτήσεις
που πρέπει να τηρούνται για τις γεωργικές πρακτικές που
είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και τη
διατήρηση της γεωργικής έκτασης δυνάμει του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (1), και τα μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευσης
που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, την ανά
πτυξη της ανταγωνιστικότητας, την τομεακή ολοκλήρωση,
την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά και την
προαγωγή της επιχειρηματικότητας.
Το σύστημα αυτό θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις απαιτή
σεις που επιβάλλονται στους δικαιούχους από τα κράτη
μέλη για την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της οδη
γίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (2) και για την εφαρμογή του άρθρου 55 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (3), ιδίως όσον αφορά τη συμ
μόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπρο
στασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της οδηγίας
2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (4).

(12)

Η ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα παροχής συμβουλών
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να είναι εθελοντική.
Όλοι οι δικαιούχοι, ακόμη και οι γεωργοί που δεν λαμβά
νουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, θα πρέπει να μπορούν να
συμμετέχουν στο σύστημα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέ
πει να μπορούν να θέσουν κριτήρια προτεραιότητας. Ως εκ
της φύσεως του συστήματος, είναι σκόπιμο να θεωρούνται
εμπιστευτικές οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την
παροχή των συμβουλών, εκτός από περίπτωση σοβαρών
παραβιάσεων του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Για να
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος, οι
σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή προσόντα και
να εκπαιδεύονται τακτικά.

(13)

Σε ό,τι αφορά το ΕΓΤΕ, οι αναγκαίοι χρηματοδοτικοί πόροι
για την κάλυψη των δαπανών των διαπιστευμένων οργανι
σμών πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ πρέπει να τίθενται
στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή ως επι
στροφές με βάση τη λογιστική καταχώριση των δαπανών των
εν λόγω οργανισμών. Μέχρι την καταβολή των επιστροφών
αυτών, υπό τη μορφή μηνιαίων πληρωμών, τα κράτη μέλη θα
πρέπει να συγκεντρώνουν τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς
πόρους ανάλογα με τις ανάγκες των οικείων διαπιστευμένων

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί των κανόνων για τις
άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στα πλαίσια καθεστώτων στήριξης της
Κοινής αγροτικής πολιτικής και περί κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 637/2008 και (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (Βλέπε σελίδα
608 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
(2) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολι
τικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1)
(4) Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής
δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71).
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οργανισμών πληρωμών. Τα κράτη μέλη και οι δικαιούχοι που
μετέχουν στην εφαρμογή της ΚΓΠ θα πρέπει να φέρουν το
βάρος των δαπανών προσωπικού και διοικητικής λειτουργίας
που τους αφορούν.
(14)

Η χρησιμοποίηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος
και η απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών εικόνων αναμέ
νεται ιδίως να παράσχουν στην Επιτροπή τα μέσα για τη
διαχείριση των γεωργικών αγορών, τη διευκόλυνση της
παρακολούθησης των γεωργικών δαπανών και την παρακο
λούθηση των γεωργικών πόρων σε μεσοπρόθεσμο και μακρο
πρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, υπό το πρίσμα της πείρας που
έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 165/94 (5) του Συμβουλίου, ορισμένες από τις διατά
ξεις του θα πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονι
σμό και συνεπώς ο προαναφερθείς κανονισμός θα πρέπει να
καταργηθεί.

(15)

Στο πλαίσιο της τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας,
είναι αναγκαίο να καθοριστεί το ετήσιο ανώτατο όριο για
τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ, λαμβανο
μένων υπόψη των ανώτατων ποσών που καθορίζονται για το
ταμείο αυτό στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 1311/2013 (6) του Συμβουλίου.

(16)

Η δημοσιονομική πειθαρχία επιβάλλει επίσης την τήρηση
του ετήσιου ανώτατου ορίου των δαπανών που χρηματοδο
τούνται από το ΕΓΤΕ σε όλες τις περιστάσεις και σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού και της εκτέ
λεσής του. Επομένως, είναι απαραίτητο το εθνικό ανώτατο
όριο των άμεσων ενισχύσεων ανά κράτος μέλος που προβλέ
πεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 να θεωρείται
δημοσιονομικό ανώτατο όριο για τις εν λόγω άμεσες ενισχύ
σεις και για το αντίστοιχο κράτος μέλος, οι δε επιστροφές
των συγκεκριμένων πληρωμών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
το όριο αυτό. Η δημοσιονομική πειθαρχία επιβάλλει, επιπλέ
ον, όλες οι νομοθετικές πράξεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ που
προτείνονται από την Επιτροπή ή θεσπίζονται από το νομο
θέτη ή την Επιτροπή και χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ να
μην υπερβαίνουν το ετήσιο ανώτατο όριο των δαπανών που
χρηματοδοτούνται από το ταμείο αυτό.

(17)

Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της
ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να
διατηρηθεί ο δημοσιονομικός μηχανισμός που αναφέρεται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (7) του Συμβουλίου,
που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων
ενισχύσεων. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού
λιο δεν καθορίζουν τις εν λόγω προσαρμογές πριν από τις
30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους στο οποίο εφαρμόζο
νται, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για να τις καθορίζει η
Επιτροπή.

(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 165/94 του Συμβουλίου, της 24ης Ιανουαρίου
1994, για τη συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα ελέγχων με τηλε
ανίχνευση (ΕΕ L 24 της 29.1.1994, σ. 6).
(6) Κανονισμός (ΕΕ, Euratom) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ης
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (Βλέπε σελίδα 884 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας).
(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου
2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ)
αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16).
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(18)

Για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση σοβαρών
κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή, θα
πρέπει να δημιουργηθεί αποθεματικό για τις κρίσεις μέσω
της εφαρμογής, στην αρχή κάθε έτους, μείωσης των άμεσων
ενισχύσεων με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας.

(19)

Το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρα
τόμ) αριθ. 966/2012 προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες
πιστώσεις που έχουν σχέση με τις ενέργειες που καθορίζο
νται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού
είναι δυνατόν να μεταφερθούν μόνο στο επόμενο οικονομικό
έτος και ότι οι μεταφορές αυτές είναι δυνατόν να οδηγήσουν
σε πρόσθετη πληρωμή μόνο προς τους τελικούς αποδέκτες
που έχουν υποστεί, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,
μείωση των άμεσων ενισχύσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο
25 του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση τέτοιου είδους
μεταφοράς πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος, οι εθνι
κές διοικήσεις θα έπρεπε να καταβάλουν ενισχύσεις σε δύο
ομάδες δικαιούχων ενισχύσεων εντός ενός δεδομένου οικο
νομικού έτους: επιστροφές, από το μη χρησιμοποιηθέν μετα
φερθέν ποσό που προέκυψε από την εφαρμογή της δημο
σιονομικής πειθαρχίας, στους γεωργούς που εθίγησαν από τη
δημοσιονομική πειθαρχία κατά τη διάρκεια του προηγούμε
νου οικονομικού έτους αφενός και αφετέρου καταβολή των
άμεσων ενισχύσεων κατά το οικονομικό έτος Ν στους γεωρ
γούς που έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις. Για να αποφευ
χθεί η υπερβολική διοικητική επιβάρυνση των εθνικών διοι
κήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο
169 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ώστε να μπορούν οι εθνικές διοι
κήσεις να επιστρέφουν το μεταφερόμενο στο οικονομικό
έτος Ν ποσό στους γεωργούς που θίγονται από τη δημο
σιονομική πειθαρχία κατά το οικονομικό έτος Ν αντί των
γεωργών που εθίγησαν από αυτήν κατά το έτος Ν-1.

(20)

(21)

Τα μέτρα για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών ανωτά
των ορίων που λαμβάνονται προκειμένου να προσδιοριστεί η
χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ δεν
θίγουν τις αρμοδιότητες της αρμόδιας για τον προϋπολογι
σμό αρχής που ορίζεται από τη ΣΛΕΕ. Συνεπώς, τα μέτρα
αυτά θα πρέπει να βασίζονται στα ποσά αναφοράς που
καθορίζονται σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της
19ης Νοεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονο
μική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τον κανονισμό (ΕΕ,
Euratom) αριθ. 1311/2013
Η δημοσιονομική πειθαρχία συνεπάγεται επίσης συνεχή εξέ
ταση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής κατάστασης. Ως
εκ τούτου, όταν η Επιτροπή καταθέτει το σχέδιο προϋπολο
γισμού για ένα δεδομένο έτος, θα πρέπει να υποβάλλει τις
προβλέψεις και την ανάλυσή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο και θα πρέπει να προτείνει ενδεχομέ
νως στο νομοθέτη τα κατάλληλα μέτρα. Επιπλέον, η Επι
τροπή θα πρέπει να ασκεί πλήρως και διαρκώς τις διαχειρι
στικές της αρμοδιότητες, ώστε να διασφαλίζει την τήρηση
του ετήσιου ανώτατου ορίου και, εάν είναι απαραίτητο, θα
πρέπει να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο ή στο Συμβούλιο κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση
της δημοσιονομικής κατάστασης. Εάν στο τέλος ενός οικο
νομικού έτους οι αιτήσεις επιστροφών που έχουν υποβληθεί
από τα κράτη μέλη καθιστούν ανέφικτη την τήρηση του
ετήσιου ανώτατου ορίου, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να θεσπίζει μέτρα που να επιτρέπουν την
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προσωρινή κατανομή των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋ
πολογισμού μεταξύ των κρατών μελών ανάλογα με τις αιτή
σεις επιστροφών που εκκρεμούν καθώς και την τήρηση του
ανώτατου ορίου για το συγκεκριμένο έτος. Οι πληρωμές του
εν λόγω έτους θα πρέπει να καταλογίζονται στο επόμενο
οικονομικό έτος και θα πρέπει επίσης να καθορίζεται το
οριστικό συνολικό ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης
ανά κράτος μέλος καθώς και η αντιστάθμιση μεταξύ των
κρατών μελών, ώστε να τηρείται το καθορισμένο ποσό.
(22)

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, η Επιτροπή θα
πρέπει να εφαρμόζει ένα σύστημα προειδοποίησης και παρα
κολούθησης των γεωργικών δαπανών σε μηνιαία βάση, ώστε
να μπορεί να αντιδρά το ταχύτερο δυνατόν σε περίπτωση
κινδύνου υπέρβασης του ετήσιου ανώτατου ορίου, να θεσπί
ζει τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο των διαχειριστικών
αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί και, αν τα μέτρα
αποδεικνύονται ανεπαρκή, να προτείνει άλλα. Η Επιτροπή
θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο περιοδική έκθεση που θα περιλαμβάνει
σύγκριση της εξέλιξης των δαπανών που έγιναν έως την
ημερομηνία της έκθεσης με την εκτίμηση των δαπανών και
αξιολόγηση της προβλεπόμενης εκτέλεσης για το υπόλοιπο
οικονομικό έτος.

(23)

Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για
τη σύνταξη των δημοσιονομικών εγγράφων θα πρέπει να
αντικατοπτρίζει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, λαμβά
νοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη
σύνταξη των εγγράφων έως τη διαβίβασή τους.

(24)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (1) προβλέπει κανόνες που
εφαρμόζονται στη χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία
που καλύπτει ο εν λόγω κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου
του ΕΓΤΑΑ. Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν την επιλε
ξιμότητα των δαπανών, τη δημοσιονομική διαχείριση καθώς
και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Όσον αφορά τη
δημοσιονομική διαχείριση του ΕΓΤΑΑ, για λόγους νομικής
σαφήνειας και συνοχής μεταξύ των καλυπτομένων από τον
παρόντα κανονισμό ταμείων, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή
στις
σχετικές
διατάξεις
του
κανονισμού
(ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τις δημοσιονομικές δεσμεύ
σεις, τις προθεσμίες πληρωμής και την αποδέσμευση.

(25)

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται
από τον Προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση αναλήψεις
υποχρεώσεων σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει
να έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα ενωσιακά κον
δύλια ήδη από την έναρξη της εφαρμογής των προγραμμά
των. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα περιορισμέ
νης προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση συνεχούς ροής
των κονδυλίων, που θα επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των
πληρωμών προς τους δικαιούχους.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (Βλέπε
σελίδα 320 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
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(26)

Εκτός από το σύστημα προχρηματοδότησης, θα πρέπει να
γίνει διαχωρισμός μεταξύ των πληρωμών από την Επιτροπή
προς τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών. Θα πρέ
πει να καθοριστούν κανόνες για την καταβολή ενδιάμεσων
πληρωμών και πληρωμών υπολοίπων. Ο κανόνας της αυτό
ματης αποδέσμευσης θα συμβάλει στην επιτάχυνση της
εφαρμογής των προγραμμάτων και στη χρηστή δημοσιονο
μική διαχείριση. Οι κανόνες για τα εθνικά πλαίσια των κρα
τών μελών με περιφερειακά προγράμματα όπως ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου (1) παρέχουν επίσης ένα
εργαλείο στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της εφαρμογής
και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(27)

Η ενωσιακή ενίσχυση θα πρέπει να καταβάλλεται στους
δικαιούχους εγκαίρως, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποι
ούν αποτελεσματικά. Η μη τήρηση από τα κράτη μέλη των
προθεσμιών πληρωμής που καθορίζονται στην ενωσιακή
νομοθεσία ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα
στους δικαιούχους και να υπονομεύσει τον ετήσιο χαρα
κτήρα του προϋπολογισμού της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι
δαπάνες που πραγματοποιούνται χωρίς να τηρούνται οι προ
θεσμίες πληρωμής θα πρέπει να αποκλείονται από την ενω
σιακή χρηματοδότηση. Η αρχή της αναλογικότητας που προ
βλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, θα πρέπει
να διατηρηθεί και να εφαρμόζεται και στα δύο ταμεία. Για
λόγους τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, η Επιτροπή
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προβλέπει εξαιρέσεις
από τον γενικό αυτό κανόνα.

(28)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προβλέπει μειώσεις και
αναστολή των μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών για τα
ταμεία. Παρά τη μάλλον ευρεία διατύπωση των διατάξεων
αυτών, σημειώνεται ότι στην πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως
για τη μείωση πληρωμών λόγω μη τήρησης προθεσμιών
πληρωμής, ανώτατων ορίων και παρόμοιων «λογιστικών
θεμάτων», τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα στις
δηλώσεις δαπανών. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν επίσης
υποχρεωτικές μειώσεις και αναστολές σε περίπτωση σοβαρών
και συνεχόμενων ελλείψεων στα εθνικά συστήματα ελέγχου
αλλά περιλαμβάνουν αρκετά περιοριστικές ουσιαστικές
προϋποθέσεις και προβλέπουν την εφαρμογή ειδικής διαδι
κασίας δύο σταδίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή
να αναστείλει τις πληρωμές κρατών μελών που δεν συμμορ
φώνονται. Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να απο
σαφηνιστεί το σύστημα που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και να συγκεντρωθούν οι κανόνες
για τις μειώσεις και τις αναστολές για το ΕΓΤΕ και το
ΕΓΤΑΑ σε ένα μόνο άρθρο. Το σύστημα μειώσεων για «λογι
στικά θέματα» πρέπει να διατηρηθεί σύμφωνα με τις υφιστά
μενες διοικητικές πρακτικές. Η δυνατότητα μείωσης ή ανα
στολής πληρωμών σε περίπτωση σοβαρών και συνεχόμενων
ελλείψεων στα εθνικά συστήματα ελέγχου θα πρέπει να ενι
σχυθεί προκειμένου να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα
ταχείας αναστολής των ενισχύσεων όταν εντοπίζονται σοβα
ρές ελλείψεις. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει επίσης να επε
κταθεί μέσω της ενσωμάτωσης της αμέλειας στο σύστημα
ανάκτησης παράτυπων πληρωμών.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγρο
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (Βλέπε σελίδα 487 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας)
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(29)

Η τομεακή γεωργική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη
να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των
ελέγχων που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματά τους
εντός καθορισμένων προθεσμιών. Οι εν λόγω στατιστικές
ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου
σφαλμάτων στο επίπεδο των κρατών μελών και, γενικότερα,
για τους σκοπούς ελέγχου της διαχείρισης των ταμείων. Οι
εν λόγω στατιστικές είναι σημαντική πηγή πληροφοριών της
Επιτροπής για να ελέγχει την ορθή διαχείριση των πόρων των
ταμείων και σημαντικό στοιχείο της ετήσιας δήλωσης αξιοπι
στίας. Δεδομένου του ζωτικού χαρακτήρα των εν λόγω στα
τιστικών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη
θα τηρούν την υποχρέωση της έγκαιρης διαβίβασής τους,
είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ρήτρα αποτρεπτική της καθυ
στερημένης διαβίβασης των απαιτούμενων στοιχείων κατά
τρόπο αναλογικό προς την έκταση των ελλειπόντων στοιχεί
ων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις
βάσει των οποίων η Επιτροπή θα μπορεί να αναστέλλει εν
μέρει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές για τις οποίες δεν
έχουν αποσταλεί εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.

(30)

Για να επιτραπεί η επαναχρησιμοποίηση των πόρων των
ταμείων απαιτούνται κανόνες για την ανακατανομή συγκε
κριμένων ποσών. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 πρέπει να συμπληρωθεί
προσθέτοντας σε αυτόν τα ποσά που αφορούν εκπρόθεσμες
πληρωμές και την εκκαθάριση λογαριασμών όσον αφορά τις
δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ. Επίσης, ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 352/78 (2) του Συμβουλίου ορίζει κανόνες για τη διά
θεση των ποσών που προκύπτουν από καταπίπτουσες εγγυή
σεις. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εναρμονιστούν και να
συγχωνευθούν με τις υφιστάμενες διατάξεις για τα έσοδα
ειδικού προορισμού. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 352/78 θα πρέπει να καταργηθεί.

(31)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 (3) και οι εφαρμοστικές
του διατάξεις καθορίζουν τις δράσεις ενημέρωσης που αφο
ρούν την ΚΓΠ και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο του άρθρου 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 περι
λαμβάνει κατάλογο των δράσεων αυτών και των στόχων τους
και καθορίζει τους κανόνες για τη χρηματοδότησή τους και
την εφαρμογή των αντίστοιχων έργων. Μετά τη θέσπιση του
εν λόγω κανονισμού, καθορίσθηκαν κανόνες με τον κανονι
σμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τις επιχο
ρηγήσεις και τις δημόσιες συμβάσεις. Οι εν λόγω κανόνες θα
πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις δράσεις ενημέρωσης στο
πλαίσιο της ΚΓΠ. Για λόγους απλούστευσης και συνοχής, θα
πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 και
ταυτόχρονα να διατηρηθούν οι ειδικές διατάξεις που αφο
ρούν τους στόχους και το είδος των δράσεων που πρόκειται
να χρηματοδοτηθούν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει επίσης να
λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να εξασφαλιστεί αποτελεσμα
τικότερη ενημέρωση του κοινού και ισχυρότερες συνέργειες
μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που αναλαμβάνο
νται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, καθώς η ανάγκη απο
τελεσματικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της
Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει επίσης να καλύπτουν

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 352/78 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουα
ρίου 1978 περί διαθέσεως των ασφαλειών, χρηματικών καταθέσεων ως
εγγυήσεων ή λοιπών εγγυήσεων που συνιστώνται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής και καταπίπτουν (ΕΕ L 50 της 22.2.1978, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου
2000, περί δράσεων ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής
πολιτικής (ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 7).
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οι δαπάνες των κρατών μελών είναι σύμφωνες με την ενω
σιακή νομοθεσία. Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη το
δικαίωμα να αιτιολογούν τις αποφάσεις πληρωμών τους και
να προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε περίπτωση διαφωνίας
τους με την Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη νομι
κές και οικονομικές διασφαλίσεις όσον αφορά τις δαπάνες
του παρελθόντος, θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστη περίοδος
κατά την οποία η Επιτροπή θα αποφασίζει ποιες οικονομικές
επιπτώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται για τη μη συμμόρφω
ση. Η διαδικασία συμμόρφωσης ως προς την εκκαθάριση θα
πρέπει, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, να είναι σύμφωνη με τις
διατάξεις σχετικά με τις δημοσιονομικές διορθώσεις της Επι
τροπής που καθορίζονται στο δεύτερο μέρος του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την ΚΓΠ στο πλαίσιο της
εταιρικής επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση
της Επιτροπής με τίτλο: Ένας προϋπολογισμός για την
Ευρώπη 2020 («η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον προϋ
πολογισμό για την Ευρώπη 2020») - Μέρος II: Δελτία πολι
τικής».

(32)

Τα μέτρα και οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ χρηματοδο
τούνται εν μέρει βάσει επιμερισμένης διαχείρισης. Για να
διασφαλιστεί η χρηστή οικονομική διαχείριση των ενωσιακών
πόρων, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει τη διαχείριση των
ταμείων από τις αρμόδιες για τις πληρωμές αρχές των κρα
τών μελών. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το είδος των ελέγ
χων που θα διενεργεί η Επιτροπή, να καθοριστούν οι όροι
άσκησης των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την εκτέλεση
του προϋπολογισμού και να διασαφηνιστούν οι υποχρεώσεις
συνεργασίας των κρατών μελών.

(33)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να εκπληρώσει την υποχρέωσή
της σχετικά με την εξακρίβωση της ύπαρξης και της εύρυθ
μης λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου
των ενωσιακών δαπανών στα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως των
ελέγχων που διενεργούνται από τα ίδια τα κράτη μέλη, θα
πρέπει να προβλεφθούν έλεγχοι από πρόσωπα εξουσιοδοτη
μένα από την Επιτροπή τα οποία θα μπορούν να ζητούν τη
συνδρομή των κρατών μελών για τις εργασίες τους.

(34)

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν εκτενέ
στερα η τεχνολογία πληροφοριών για τη συγκέντρωση των
στοιχείων που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή. Κατά
τους ελέγχους, είναι σημαντικό να έχει η Επιτροπή πλήρη
και άμεση πρόσβαση στα στοιχεία για τις δαπάνες τόσο σε
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

(35)

Για την εξακρίβωση της δημοσιονομικής σχέσης μεταξύ των
διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και του προϋπολογι
σμού της Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει να εκκαθαρίζει ετησίως
τους λογαριασμούς των οργανισμών αυτών (Δημοσιονομική
εκκαθάριση λογαριασμών). Η απόφαση εκκαθάρισης λογα
ριασμών θα πρέπει να αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια
και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, όχι όμως τη συμμόρ
φωση των δαπανών με την ενωσιακή νομοθεσία.

(36)

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπο
λογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 317 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν
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(37)

Σε περίπτωση ανάκτησης ποσών που έχουν καταβληθεί από
το ΕΓΤΕ, τα ανακτώμενα ποσά θα πρέπει να επιστρέφονται
στο ταμείο, εφόσον πρόκειται για δαπάνες που δεν είναι
σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία και για τις οποίες
δεν θεμελιώνεται κανένα δικαίωμα. Προκειμένου να υπάρχει
επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων
διοικητικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερι
κών ελέγχων, τα κράτη μέλη πρέπει να ζητούν την ανάκτηση
από τον δικαιούχο εντός 18 μηνών από τη στιγμή κατά την
οποία εγκρίνεται έκθεση ελέγχου ή παρόμοιο έγγραφο όπου
διαπιστώνεται ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία, και, κατά περί
πτωση, παραλαμβάνεται από τον οργανισμό πληρωμών ή τον
αρμόδιο για την ανάκτηση φορέα. Θα πρέπει να προβλεφθεί
ένα σύστημα οικονομικής ευθύνης για τις περιπτώσεις όπου
έχουν διαπραχθεί παρατυπίες και δεν έχει ανακτηθεί το
σύνολο του ποσού. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπι
στεί διαδικασία που θα επιτρέπει στην Επιτροπή να προστα
τεύει τα συμφέροντα του προϋπολογισμού της Ένωσης, απο
φασίζοντας να καταλογίσει εις βάρος του οικείου κράτους
μέλους ένα μέρος των ποσών που απωλέσθησαν εξαιτίας
παρατυπιών και δεν ανακτήθηκαν εντός εύλογης προθεσμίας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αμέλειας του κράτους μέλους,
δικαιολογείται ο καταλογισμός του συνόλου του ποσού
στο οικείο κράτος μέλος. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των κρατών μελών οι οποίες
απορρέουν από τις εσωτερικές διαδικασίες τους, η οικονο
μική επιβάρυνση θα πρέπει να κατανέμεται δίκαια μεταξύ της
Ένωσης και του κράτους μέλους. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει
να εφαρμόζονται στο ΕΓΤΑΑ, με ταυτόχρονη διατήρηση της
απαίτησης σύμφωνα με την οποία τα ποσά που ανακτώνται ή
ακυρώνονται λόγω παρατυπιών θα πρέπει να παραμένουν
στη διάθεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αγροτικής
ανάπτυξης του οικείου κράτους μέλους, δεδομένου ότι
έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό. Θα πρέπει επίσης να
καθοριστούν διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής
εκθέσεων των κρατών μελών.

(38)

Οι διαδικασίες ανάκτησης που εφαρμόζονται από τα κράτη
μέλη μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την πολύχρονη
καθυστέρηση των ανακτήσεων, χωρίς να είναι καθόλου
βέβαιο ότι αυτές θα εκτελεστούν. Επίσης, τα έξοδα της
εφαρμογής των διαδικασιών αυτών μπορούν να είναι δυσα
νάλογα προς τις πραγματοποιούμενες ή εφικτές εισπράξεις.
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη
να παύουν τις διαδικασίες ανάκτησης σε ορισμένες περιπτώ
σεις.
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Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του προϋ
πολογισμού της ΕΕ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε
να βεβαιώνονται για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των
συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προλαμβάνουν, να ανι
χνεύουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κάθε παρα
τυπία ή μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που διαπράτ
τεται από τους δικαιούχους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει
να
εφαρμόζεται
ο
κανονισμός
(ΕΚ,
Ευρατόμ)
αριθ. 2988/95 (1) του Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις παράβα
σης της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας, εφόσον δεν προ
βλέπονται σε νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις της
Ένωσης λεπτομερείς κανόνες για διοικητικές κυρώσεις, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικές, απο
τρεπτικές και αναλογικές εθνικές κυρώσεις.

(40)

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο
της ΚΓΠ, δραστηριοτήτων συνεπαγόμενων πρόσθετες δαπά
νες σε άλλους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τον
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Επιπροσθέτως, η θέσπιση
νέων συστημάτων πληρωμών και συναφών συστημάτων
παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων δεν θα πρέπει να
οδηγήσει σε πρόσθετες περιττές και σύνθετες διοικητικές και
γραφειοκρατικές διαδικασίες.

(41)

Διάφοροι τομεακοί γεωργικοί κανονισμοί περιλαμβάνουν
κανόνες που αφορούν τις γενικές αρχές για τους ελέγχους,
τις ανακτήσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών και
την επιβολή κυρώσεων. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να
συγκεντρωθούν στο ίδιο νομικό πλαίσιο σε οριζόντιο επίπε
δο. Θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των κρατών
μελών όσον αφορά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγ
χους, σκοπός των οποίων είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης
προς τις διατάξεις των μέτρων της ΚΓΠ, καθώς και τους
κανόνες για την ανάκτηση, τις μειώσεις και τους αποκλει
σμούς από την ενίσχυση. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν
κανόνες για τους ελέγχους των υποχρεώσεων που δεν συν
δέονται αναγκαστικά με την καταβολή της ενίσχυσης.

(42)

Πολλές διατάξεις της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας απαι
τούν τη σύσταση εγγύησης που εξασφαλίζει την πληρωμή
οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση μη τήρησης υποχρέωσης.
Προκειμένου να ενισχυθεί το πλαίσιο των εγγυήσεων θα
πρέπει να εφαρμόζεται ένας ενιαίος οριζόντιος κανόνας σε
όλες αυτές τις διατάξεις.

(43)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν και να εφαρ
μόσουν ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
(«ολοκληρωμένο σύστημα») για ορισμένες πληρωμές που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 Για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της παρακολούθησης της ενω
σιακής στήριξης, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να
χρησιμοποιούν το εν λόγω ολοκληρωμένο σύστημα και για
άλλα ενωσιακά καθεστώτα στήριξης.

(1) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης
Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερό
ντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).
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(44)

Θα πρέπει να διατηρηθούν τα κύρια στοιχεία του ολοκλη
ρωμένου συστήματος και ιδίως οι διατάξεις για την ηλεκτρο
νική βάση δεδομένων, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμα
χίων, τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής και το
σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των
δικαιωμάτων ενίσχυσης, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη
της εξέλιξης της πολιτικής και ιδίως της θέσπισης της ενί
σχυσης για τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
γεωργικές πρακτικές και των οικολογικών οφελών των χαρα
κτηριστικών τοπίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν
την τεχνολογία κατά τη σύσταση των συστημάτων αυτών,
ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να διασφαλιστούν
αποτελεσματικοί και αποδοτικοί έλεγχοι.

(45)

Για τη δημιουργία ενός τμήματος αναφοράς στο σύστημα
αναγνώρισης αγροτεμαχίων για τις περιοχές οικολογικής
εστίασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να λαμβά
νουν υπόψη συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορεί να υπο
χρεωθούν να αναφέρουν οι γεωργοί στις αιτήσεις τους για
τα έτη υποβολής αιτήσεων 2015 έως 2017, όπως ο προσ
διορισμός των χαρακτηριστικών τοπίου ή άλλων εκτάσεων
που μπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές οικολογικής
εστίασης και, κατά περίπτωση, το μέγεθος των εν λόγω
χαρακτηριστικών και εκτάσεων.

(46)

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενωσιακών
καθεστώτων στήριξης που καλύπτονται από το ολοκληρω
μένο σύστημα θα πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο από
τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους δικαιούχους, αφού αφαι
ρεθούν οι μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό και εντός καθορισμένων περιόδων. Προκειμένου να
καταστεί πιο ευέλικτη η διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων,
θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταβάλλουν
τις εν λόγω ενισχύσεις έως και σε δύο δόσεις ετησίως.

(47)

Ο έλεγχος των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφει
λετριών επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει πολύ αποτελε
σματικό μέσο ελέγχου των πράξεων που αποτελούν μέρος
του συστήματος χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΕ. Οι διατάξεις
για τον έλεγχο των εμπορικών εγγράφων ορίζονται στον
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 485/2008 (2). Ο
έλεγχος αυτός συμπληρώνει τους άλλους ελέγχους που
πραγματοποιούνται ήδη από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο
παρών κανονισμός δεν θίγει εθνικές διατάξεις για τη σχετική
εξέταση που είναι περισσότερο εκτεταμένες από τις προβλε
πόμενες στον παρόντα κανονισμό.

(48)

Στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 485/2008, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξα
σφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών
συμφερόντων του προϋπολογισμού της Ένωσης και ιδίως
προκειμένου να ελέγχουν τη γνησιότητα και τη συμμόρφωση
των χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ πράξεων. Για λόγους
σαφήνειας και εξορθολογισμού, οι σχετικές διατάξεις θα
πρέπει να ενσωματωθούν στην ίδια πράξη. Κατά συνέπεια,
θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008.

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου
2008, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων
που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρω
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΕ L 143 της 3.6.2008, σ. 1).
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(49)

(50)

EL
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(51)

Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς διάρθρωσης του εμπο
ρίου στον τομέα της γεωργίας και προς όφελος της λειτουρ
γίας της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επίσης αναγκαίο
να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, κεντρικό σύστημα
τεκμηρίωσης όσον αφορά τις δικαιούχους ή τις οφειλέτριες
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες.

(52)

Μολονότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να καταρτίζουν τα
προγράμματα ελέγχου τους, είναι αναγκαίο τα προγράμματα
αυτά να ανακοινώνονται στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να
ασκεί τα ελεγκτικά και συντονιστικά καθήκοντά της, προκει
μένου να εξασφαλίζει ότι τα προγράμματα εγκρίνονται βάσει
κατάλληλων κριτηρίων και ότι ο έλεγχος επικεντρώνεται σε
τομείς ή επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
διάπραξης απάτης. Είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος να
έχει ειδική υπηρεσία υπεύθυνη για την παρακολούθηση του
ελέγχου των εμπορικών εγγράφων που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό ή για το συντονισμό του ελέγχου αυτού.
Αυτές οι ειδικές υπηρεσίες θα πρέπει να οργανώνονται κατά
τρόπο ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες που πραγματοποιούν
τους ελέγχους πριν από την πληρωμή. Οι συλλεγόμενες
πληροφορίες, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, θα πρέπει
να καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(53)

αυτή αποτυπώθηκε εν συνεχεία στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1698/2005 (2) του Συμβουλίου και τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (3) του Συμβουλίου.

Τα έγγραφα βάσει των οποίων πραγματοποιείται ο έλεγχος
αυτός θα πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο που να καθί
σταται δυνατός ο πλήρης έλεγχος. Η επιλογή των ελεγκτέων
επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται με βάση τον χαρακτήρα
των πράξεων που πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη τους,
καθώς και την κατανομή ανά τομέα των δικαιούχων ή οφει
λετριών επιχειρήσεων σε συνάρτηση με την οικονομική τους
σημασία στο πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης του
ΕΓΤΕ.

Θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των προσώπων
που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους καθώς και οι υπο
χρεώσεις των επιχειρήσεων να θέτουν στη διάθεσή τους, για
καθορισμένη περίοδο, τα εμπορικά έγγραφα και να τους
παράσχουν τις πληροφορίες που ζητούν. Θα πρέπει να επι
τρέπεται η κατάσχεση εμπορικών εγγράφων σε ορισμένες
περιπτώσεις.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1), ο οποίος αντικατα
στάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθιέρωσε
την αρχή σύμφωνα με την οποία η καταβολή ορισμένων
ενισχύσεων στο ακέραιο στους δικαιούχους στο πλαίσιο
της ΚΓΠ θα πρέπει να συνδέεται με τη συμμόρφωση με
κανόνες που αφορούν τη διαχείριση των εκτάσεων, τη γεωρ
γική παραγωγή και τη γεωργική δραστηριότητα. Η αρχή

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμ
βρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση
ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροπο
ποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001,
(ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ)
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ)
αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 270, 21.10.2003,
σ. 1).
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Στο πλαίσιο του συστήματος «πολλαπλής συμμόρφωσης», τα
κράτη μέλη επιβάλλουν κυρώσεις με τη μορφή ολικής ή
μερικής μείωσης της στήριξης ή αποκλεισμού από τη στή
ριξη που λαμβάνεται στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

(54)

Το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης ενσωματώνει στην
ΚΓΠ βασικά πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική
αλλαγή, την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση
της γης, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των
φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων. Στόχος της
πολλαπλής συμμόρφωσης είναι η συμβολή στην ανάπτυξη
αειφόρου γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των δικαιού
χων για την ανάγκη τήρησης των βασικών αυτών προτύπων.
Στόχος είναι επίσης να καταστεί η ΚΓΠ πιο συμβατή με τις
προσδοκίες της κοινωνίας μέσω μεγαλύτερης συνοχής της
πολιτικής αυτής με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την
υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των
ζώων. Το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης αποτελεί ανα
πόσπαστο μέρος της ΚΓΠ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να
διατηρηθεί. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής του, το οποίο
μέχρι σήμερα αποτελείται από χωριστούς καταλόγους κανο
νιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και προτύπων καλής γεωρ
γικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων, θα
πρέπει να εξορθολογιστεί, ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή
και η καλύτερη προβολή του. Για τον σκοπό αυτό, οι απαι
τήσεις και τα πρότυπα θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε έναν
κατάλογο και να ομαδοποιηθούν ανά τομέα και θέμα. Η
πείρα κατέδειξε επίσης ότι ορισμένες απαιτήσεις στο πλαίσιο
του πεδίου εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης δεν
σχετίζονται επαρκώς με τη γεωργική δραστηριότητα ή τη
γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης ή αφορούν περισσότερο
τις εθνικές αρχές παρά τους δικαιούχους. Συνεπώς, θα πρέ
πει να αναπροσαρμοσθεί το πεδίο εφαρμογής του συστήμα
τος. Θα πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθεί η διατήρηση των
μόνιμων βοσκότοπων το 2015 και 2016.

(55)

Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης θα πρέπει να εφαρ
μόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν
λειτουργικές σε επίπεδο εκμετάλλευσης και να εξασφαλιστεί
η αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών.

(56)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, η
οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4) καταργείται στις
23 Δεκεμβρίου 2013. Προκειμένου να διατηρηθούν οι

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμ
βρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της
21.10.2005, σ. 1).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτω
βρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονι
σμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).
(4) Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί
προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43).
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ίδιοι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης όσον αφορά την
προστασία των υπογείων υδάτων οι οποίοι ορίζονται στην
οδηγία 80/68/ΕΟΚ και ισχύουν κατά την τελευταία ημέρα
της ισχύος της εν λόγω οδηγίας, είναι σκόπιμο να προσαρ
μοστεί το πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης
και να καθοριστεί ένα πρότυπο για την καλή γεωργική και
περιβαλλοντική κατάσταση που να περιλαμβάνει τις απαιτή
σεις των άρθρων 4 και 5 της εν λόγω οδηγίας.
(57)

(58)

(59)

Από το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης προκύπτουν ορι
σμένοι διοικητικοί περιορισμοί για τους δικαιούχους και τις
εθνικές διοικήσεις, δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλίζονται
η τήρηση βιβλίων, η διενέργεια ελέγχων και η επιβολή κυρώ
σεων, εφόσον είναι αναγκαίο. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει
να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. Οι
κυρώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύ
λαξη άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή ή
εθνική νομοθεσία. Για λόγους συνοχής, κρίνεται σκόπιμο να
συγκεντρωθούν οι σχετικές ενωσιακές διατάξεις σε μια και
μόνη νομοθετική πράξη. Για τους γεωργούς που συμμετέ
χουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που αναφέ
ρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 οι
προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του
συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί
ότι υπερβαίνουν το όφελος της διατήρησης των γεωργών
αυτών στο εν λόγω σύστημα. Για λόγους απλούστευσης, οι
εν λόγω γεωργοί θα πρέπει, συνεπώς, να εξαιρούνται από την
πολλαπλή συμμόρφωση και ιδίως από το σύστημα ελέγχου
και από τον κίνδυνο της επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο της
πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, η εξαίρεση θα πρέπει να
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης τήρησης των
εφαρμοζόμενων διατάξεων της τομεακής νομοθεσίας ή της
δυνατότητας διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων
βάσει της εν λόγω νομοθεσίας.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθόρισε πλαίσιο προ
τύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης
των γεωργικών εκτάσεων με βάση το οποίο τα κράτη μέλη
θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικά πρότυπα που θα συνεκτιμούν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών, όπως τις
εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, τα εφαρμοζόμενα συστή
ματα καλλιέργειας (χρήση γης, αμειψισπορά, καλλιεργητικές
πρακτικές) και τις διαρθρώσεις των εκμεταλλεύσεων. Τα εν
λόγω πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατά
στασης των γεωργικών εκτάσεων έχουν ως στόχο να συμ
βάλλουν στην αποτροπή διαβρώσεων του εδάφους, να επι
τυγχάνουν τη διατήρηση της οργανικής ύλης του εδάφους
και της δομής του εδάφους, να εξασφαλίζουν ελάχιστο επί
πεδο συντήρησης, να εμποδίζουν την υποβάθμιση των ενδι
αιτημάτων καθώς και να προστατεύουν και να διαχειρίζονται
τα ύδατα. Το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του συστήματος
πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπεται στον παρόντα
κανονισμό θα πρέπει, συνεπώς, να περιλαμβάνει πλαίσιο με
βάση το οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικά
πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης.
Το ενωσιακό πλαίσιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει
κανόνες για την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που
αφορούν τα ύδατα, το έδαφος, την αποθήκευση άνθρακα, τη
βιοποικιλότητα και τα τοπία καθώς και το ελάχιστο επίπεδο
συντήρησης των γεωργικών εκτάσεων.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν σαφώς τα πρότυπα
που θα πρέπει να τηρούν σε σχέση με τους κανόνες πολλα
πλής συμμόρφωσης. Προς τον σκοπό αυτό, όλες οι απαιτή
σεις και τα πρότυπα που αποτελούν τμήμα των κανόνων
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αυτών θα πρέπει να ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη κατά
διεξοδικό, κατανοητό και επεξηγηματικό τρόπο και, εφόσον
ενδείκνυται, με ηλεκτρονικά μέσα.
(60)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρ
φωσης απαιτείται έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων σε
επίπεδο δικαιούχων. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος
αποφασίσει να μην επιβάλει μείωση ή αποκλεισμό όταν το
σχετικό ποσό είναι μικρότερο των 100 EUR, το επόμενο
έτος η αρμόδια αρχή ελέγχου θα πρέπει να ελέγξει, σε
δείγμα δικαιούχων, κατά πόσον έχει αποκατασταθεί η σχε
τική μη συμμόρφωση.

(61)

Για να εξασφαλιστεί η αρμονική συνεργασία της Επιτροπής
με τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δαπα
νών της ΚΓΠ και, ειδικότερα, να δοθεί στην Επιτροπή η
δυνατότητα να παρακολουθεί στενά τη δημοσιονομική δια
χείριση που ασκούν τα κράτη μέλη και να εκκαθαρίζει τους
λογαριασμούς των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών,
είναι απαραίτητο να κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επι
τροπή ορισμένα στοιχεία ή να τα διατηρούν στη διάθεσή της.

(62)

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων που πρέπει να διαβιβάζο
νται στην Επιτροπή και για να έχει η Επιτροπή πλήρη και
άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τις δαπάνες,
τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να
καθοριστούν κατάλληλοι κανόνες για την υποβολή και τη
διαβίβαση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων
για τις προθεσμίες.

(63)

Δεδομένου ότι υπάρχει πιθανότητα κοινοποίησης προσωπι
κών δεδομένων ή εμπορικών απορρήτων στο πλαίσιο της
εφαρμογής των εθνικών συστημάτων ελέγχου και της διαδι
κασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, τα κράτη
μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζουν τον εμπι
στευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που λαμβάνουν στο πλαί
σιο αυτό.

(64)

Για τη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ και
την ίση μεταχείριση τόσο σε επίπεδο των κρατών μελών όσο
και των δικαιούχων, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες όσον
αφορά τη χρήση του ευρώ.

(65)

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με το εθνικό νόμισμα
μπορεί να μεταβληθεί στη διάρκεια της περιόδου κατά την
οποία πραγματοποιείται μια πράξη. Για τον λόγο αυτό, η
ισοτιμία που εφαρμόζεται στα σχετικά ποσά θα πρέπει να
καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος μέσω του
οποίου επιτυγχάνεται ο οικονομικός στόχος της εν λόγω
πράξης. Η εφαρμοζόμενη ισοτιμία θα πρέπει να είναι η ισο
τιμία της ημέρας κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτό.
Είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η γενεσιουργός αιτία αυτή
ή να υπάρχει παρέκκλιση απ’ αυτή, τηρουμένων ορισμένων
κριτηρίων και ιδίως της ταχύτητας με την οποία πραγματο
ποιούνται οι νομισματικές διακυμάνσεις. Τα εν λόγω κριτή
ρια καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 (1) και
συμπληρώνουν παρόμοιες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005. Για λόγους σαφήνειας και εξορθολογι
σμού, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν
στην ίδια πράξη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου
1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ
(ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1).
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(66)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την αντιμετώ
πιση έκτακτων νομισματικών καταστάσεων που ενδέχεται να
ανακύψουν τόσο εντός της Ένωσης όσο και στην παγκόσμια
αγορά και που απαιτούν άμεση δράση, ώστε να διασφαλιστεί
η αποτελεσματική λειτουργία των ρυθμίσεων στο πλαίσιο
της ΚΓΠ.

(67)

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ θα πρέπει
να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν
πληρωμές για δαπάνες που προκύπτουν από τη νομοθεσία
της ΚΓΠ σε ευρώ και όχι στο εθνικό τους νόμισμα. Απαιτού
νται ειδικοί κανόνες που θα εξασφαλίζουν ότι η δυνατότητα
αυτή δεν δημιουργεί αδικαιολόγητο πλεονέκτημα για τους
δικαιούχους ή τους χρεώστες.

(68)

Κάθε μέτρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα πρέπει να υπόκειται σε
παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να βελτιώνεται η ποι
ότητά του και να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά του.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος δει
κτών και να αξιολογούνται από την Επιτροπή η απόδοση της
πολιτικής της ΚΓΠ σε σχέση με τους στόχους της πολιτικής
που συνίστανται στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την αει
φόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για την
κλιματική αλλαγή, καθώς και την ισόρροπη εδαφική ανάπτυ
ξη. Κατά την αξιολόγηση, ειδικότερα, της απόδοσης της ΚΓΠ
σε σχέση με τον στόχο της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων,
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγο
ντες, περιλαμβανομένης της εξέλιξης των τιμών των εισροών.
Η Επιτροπή θα πρέπει να καθορίσει πλαίσιο για ένα κοινό
σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που να εξασφα
λίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα σχετικά δεδομένα, συμπεριλαμ
βανομένων των στοιχείων από τα κράτη μέλη, καθίστανται
διαθέσιμα εγκαίρως. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες για δεδομένα και οι συνέρ
γειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Προς τον σκοπό
αυτό, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες σε δεδομένα και
τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Επιπλέ
ον, στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένας προϋπο
λογισμός για την «Ευρώπη 2020» - Μέρος II» αναφέρεται ότι
οι δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα στον γενικό προϋ
πολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να αυξηθούν σε τουλάχι
στον 20 %, με συνεισφορά διαφόρων πολιτικών. Η Επιτροπή
θα πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον αντί
κτυπο της ενωσιακής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσον
αφορά τους στόχους για το κλίμα.

(69)

Εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστα
σία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπι
κών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο
μένων αυτών, και ιδίως η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (2).

(70)

Με την απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010 στις συνεκδικα
σθείσες υποθέσεις C-92/09 και C-93/09 (3) Volker und

(1) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της
23.11.1995, σ. 31).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8,
12.1.2001, σ. 1).
(3) [2010] ECR I-11063.
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Markus Schecke GbR και Hartmut Eifert κατά Land Hes
sen το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κήρυξε άκυρα το
άρθρο 42 σημείο 8β και το άρθρο 44α του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005
και
τον
κανονισμό
(ΕΚ)
αριθ. 259/2008 (4) της Επιτροπής, στο μέτρο που, ως
προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι κονδυλίων
από τα ταμεία. Οι διατάξεις αυτές επιβάλλουν την υποχρέ
ωση δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων για κάθε
δικαιούχο, χωρίς να γίνεται διάκριση ανάλογα με τα σχετικά
κριτήρια, όπως τις περιόδους κατά τις οποίες έλαβαν τέτοιες
ενισχύσεις, τη συχνότητα ή ακόμη το είδος και το ύψος
αυτών.
(71)

Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης και εν αναμονή της
έκδοσης νέων κανόνων που να λαμβάνουν υπόψη τις αντιρ
ρήσεις του Δικαστηρίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/2008
τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 410/2011 της Επιτροπής (5) προκειμένου να οριστεί
ρητά ότι η υποχρέωση δημοσιοποίησης των πληροφοριών
δεν ισχύει για φυσικά πρόσωπα.

(72)

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή οργάνωσε διαβού
λευση των ενδιαφερόμενων με τη συμμετοχή εκπροσώπων
επαγγελματικών γεωργικών και εμπορικών οργανώσεων,
εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των εργαζομένων
καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών
οργάνων της Ένωσης. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης
αυτής προτάθηκαν διάφορες δυνατές εναλλακτικές επιλογές
σχετικά με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων φυσικών προ
σώπων που είναι δικαιούχοι κονδυλίων από τα γεωργικά
ταμεία της Ένωσης και σχετικά με την τήρηση της αρχής
της αναλογικότητας κατά τη δημοσιοποίηση των σχετικών
πληροφοριών. Στο συνέδριο συζητήθηκε η δυνητική ανάγκη
δημοσιοποίησης των ονομάτων των φυσικών προσώπων για
να επιτευχθεί ο στόχος της καλύτερης προστασίας των οικο
νομικών συμφερόντων της Ένωσης, να ενισχυθεί η διαφάνεια
και να προβληθούν τα επιτεύγματα των δικαιούχων όσον
αφορά την παροχή δημόσιων αγαθών, χωρίς όμως η δημο
σιοποίηση αυτή να υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη
των εν λόγω θεμιτών στόχων.

(73)

Στην απόφασή του στις υποθέσεις Volker und Markus Sch
ecke GbR και Hartmut Eifert κατά Land Hessen], το Δικα
στήριο δεν αμφισβήτησε τη νομιμότητα του στόχου που
συνίσταται στην ενίσχυση του δημόσιου ελέγχου της χρήσης
των κονδυλίων που χορηγούνται από τα ταμεία. Ωστόσο, το
Δικαστήριο τόνισε την ανάγκη να εξεταστούν μέθοδοι δημο
σιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τους ενδιαφερόμενους
δικαιούχους οι οποίες θα ήταν συμβατές με τον σκοπό μιας
τέτοιας δημοσιοποίησης και θα έθιγαν ταυτοχρόνως σε
μικρότερο βαθμό το δικαίωμα των δικαιούχων αυτών στην
ιδιωτική τους ζωή, εν γένει, και στην προστασία των προσω
πικών δεδομένων τους, ειδικότερα.

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 259/2008 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου
2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση
πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωρ
γικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 76 της 19.3.2008,
σ. 28).
(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 410/2011 της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 2011, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 259/2008
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πλη
ροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρω
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 108 της 28.4.2011,
σ. 24).
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Η επιδιωκόμενη ενίσχυση του δημοσίου ελέγχου των
δικαιούχων θα πρέπει να αναλυθεί υπό το πρίσμα του
νέου πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου
που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 και της
πείρας που έχει αποκτηθεί στα κράτη μέλη. Με βάση το
πλαίσιο, οι έλεγχοι των εθνικών διοικήσεων δεν είναι δυνα
τόν να είναι διεξοδικοί. Συγκεκριμένα, για όλα σχεδόν τα
καθεστώτα, μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού μπορεί να
ελεγχθεί επιτοπίως. Επιπλέον, το εν λόγω νέο πλαίσιο προ
βλέπει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη
μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των επιτόπιων ελέγχων.
Μια ικανοποιητική αύξηση των ελάχιστων ποσοστών ελέγχου
θα προσέθετε, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, τόσο μεγάλο
οικονομικό και διοικητικό φόρτο στις εθνικές διοικήσεις που
απλώς δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.

(75)

Με βάση τα ανωτέρω, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των
δικαιούχων των ταμείων παρέχει ένα εργαλείο ενίσχυσης του
δημόσιου ελέγχου της χρήσης των ταμείων και, συνεπώς,
αποτελεί χρήσιμη προσθήκη στο υφιστάμενο πλαίσιο διαχεί
ρισης και ελέγχου που απαιτείται για την εξασφάλιση επαρ
κούς επιπέδου προστασίας των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει με το προληπτικό
και αποτρεπτικό αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης αυτής, με
την αποθάρρυνση των δικαιούχων από παράτυπες συμπερι
φορές και, ταυτοχρόνως, με την ενίσχυση της προσωπικής
ευθύνης των γεωργών για τη χρήση των δημόσιων πόρων
που λαμβάνουν.

(76)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί καταλλήλως ο
ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνία πολιτών, συμπεριλαμ
βανομένων των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων, και η συμμετοχή τους στην ενίσχυση του ελεγ
κτικού πλαισίου των διοικήσεων κατά της απάτης και της
κατάχρησης των δημόσιων πόρων.

(77)

Η δημοσιοποίηση των κατάλληλων πληροφοριών συνάδει με
την προσέγγιση που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 16
και στο άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρα
τόμ) αριθ. 966/2012.

(78)

Εναλλακτικά, ο στόχος της ενίσχυσης του δημόσιου ελέγχου
των δικαιούχων θα μπορούσε να επιτευχθεί με την επιβολή
στα κράτη μέλη υποχρέωσης να διασφαλίζουν τη δημόσια
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες εφόσον ζητείται, χωρίς
αυτές να δημοσιοποιούνται. Ωστόσο, αυτό θα ήταν λιγότερο
αποτελεσματικό και θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμη
τες αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή. Κατά συνέπεια, οι
εθνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στον
δημόσιο έλεγχο των δικαιούχων μέσω της δημοσιοποίησης
των ονομάτων τους και άλλων συναφών στοιχείων.

(79)

Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των κονδυλίων
των ταμείων που επιδιώκεται με τη δημοσιοποίηση των στοι
χείων των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την
εξασφάλιση της διάθεσης ορισμένων πληροφοριών στο κοι
νό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοι
χεία ταυτότητος του δικαιούχου, το ποσό που χορηγήθηκε
και από ποιο ταμείο, καθώς και τον σκοπό και τη φύση του
οικείου μέτρου. Η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών
πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να θίγει σε μικρό
τερο βαθμό το δικαίωμα των δικαιούχων στην ιδιωτική τους
ζωή γενικά και στα προσωπικά δεδομένα ειδικότερα,
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δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(80)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο παρών κανονισμός είναι
σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας, ο νομοθέτης
έχει διερευνήσει όλα τα εναλλακτικά μέσα για την επίτευξη
του στόχου που συνίσταται στον δημόσιο έλεγχο της χρήσης
των κονδυλίων των ταμείων, όπως αναλύεται σε ένα υπό
μνημα ευρισκόμενο στο παράρτημα του εγγράφου 6370/13
του Συμβουλίου, και έχει επιλέξει εκείνη που θα έθιγε λιγό
τερο τα εμπλεκόμενα ατομικά δικαιώματα.

(81)

Με τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών σχετικά με το μέτρο δια
του οποίου δικαιούται βοηθείας ή ενίσχυσης ο δικαιούχος
και σχετικά με τη φύση και τον σκοπό της βοηθείας ή
ενίσχυσης, το κοινό αποκτά συγκεκριμένη εικόνα της επιδο
τούμενης δραστηριότητας και του σκοπού για τον οποίο
χορηγήθηκε η βοήθεια ή η ενίσχυση. Αυτό θα μπορούσε
επίσης να συμβάλει στο προληπτικό και αποτρεπτικό αποτέ
λεσμα του δημόσιου ελέγχου υπέρ της προστασίας των
οικονομικών συμφερόντων.

(82)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισορροπία μεταξύ, αφενός, του
επιδιωκόμενου στόχου του δημοσίου ελέγχου της χρήσης
των κονδυλίων των ταμείων και, αφετέρου, του δικαιώματος
της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των δικαιούχων γενικά
και της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη το ύψος της ενίσχυσης. Από την από
εμπεριστατωμένη ανάλυση και τη διαβούλευση με τους
ενδιαφερόμενους προέκυψε το συμπέρασμα ότι, προκειμένου
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω δημοσιοποί
ησης και να περιοριστούν οι παρεμβάσεις στα δικαιώματα
των δικαιούχων, είναι αναγκαίο να καθοριστεί κατώτατο όριο
για το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνεται κάτω από το
οποίο το όνομα του δικαιούχου δεν θα πρέπει να δημοσιο
ποιείται.

(83)

Το κατώτατο όριο πρέπει να είναι de minimis και να αντα
ποκρίνεται και να στηρίζεται στο επίπεδο των καθεστώτων
στήριξης που θεσπίζονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Δεδομένου
ότι οι δομές των αγροτικών οικονομιών των κρατών μελών
διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και είναι δυνατόν να διαφέ
ρουν σημαντικά από τη δομή της μέσης ενωσιακής γεωργι
κής εκμετάλλευσης, πρέπει να επιτραπεί η εφαρμογή διαφο
ρετικών ελάχιστων ορίων που να αντανακλούν την ιδιαίτερη
κατάσταση των κρατών μελών. Ο κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 καθορίζει ένα απλό και συγκεκριμένο
καθεστώς για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στο
άρθρο 63 του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται κριτήρια
για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης. Για λόγους
συνέπειας, για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς,
το κατώτατο όριο που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
πρέπει να οριστεί στο ίδιο επίπεδο με τα ποσά που ορίζονται
από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος
1 δεύτερο εδάφιο ή το άρθρο 63 παράγραφος 2 δεύτερο
προαναφερθέντος
κανονισμός
(ΕΕ)
εδάφιο
του
αριθ. 1307/2013. Για τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να
μην εφαρμόσουν το ανωτέρω καθεστώς, το κατώτατο όριο
που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη θα πρέπει να οριστεί
στο ίδιο επίπεδο με το μέγιστο δυνατό ποσό της ενίσχυσης
στο πλαίσιο του καθεστώτος, ως προβλέπεται στο άρθρο 63
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013: Κάτω του συγκεκρι
μένου κατώτατου ορίου, η δημοσιοποίηση πρέπει να περιέχει
όλες τις σχετικές πληροφορίες, εκτός του ονόματος, προκει
μένου οι φορολογούμενοι να έχουν ακριβή εικόνα της ΚΓΠ.
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Η διάθεση των εν λόγω πληροφοριών στο κοινό, σε συνδυα
σμό με τη γενική ενημέρωση του κοινού που προβλέπεται
στον παρόντα κανονισμό, ενισχύει τη διαφανή χρήση των
ενωσιακών κονδυλίων της ΚΓΠ, συμβάλλοντας στην προβολή
και την καλύτερη κατανόησή της. Επιτρέπει στους πολίτες να
συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελε
σματικότητα και λογοδοσία της διοίκησης έναντι του πολίτη.
Επίσης, προσφέρει στους πολίτες συγκεκριμένα παραδείγ
ματα της παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της γεωργίας
νομιμοποιώντας έτσι τη στήριξη που παρέχει το κράτος στον
γεωργικό τομέα.

αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1).
(90)

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει επί
σης να καλύπτουν: τις αρχές που διέπουν τους λογιστικούς
ελέγχους στους οποίους βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις των
οργανισμών πιστοποίησης, περιλαμβανομένης της αξιολόγη
σης των κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και του απαιτού
μενου επιπέδου αποδεικτικών στοιχείων για τους λογιστικούς
ελέγχους, τις μεθόδους λογιστικού ελέγχου που πρέπει να
χρησιμοποιούν οι οργανισμοί πιστοποίησης, λαμβανομένων
υπόψη των διεθνών προτύπων περί λογιστικών ελέγχων, για
την έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους, συμπεριλαμβανομέ
νης, κατά περίπτωση, της χρήσης ενιαίου ολοκληρωμένου
υποδείγματος για κάθε πληθυσμό και, κατά περίπτωση, της
δυνατότητας να συνοδεύουν τους επιτόπιους ελέγχους των
οργανισμών πληρωμών·κανόνες για την ενιαία εφαρμογή του
συστήματος παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύ
σεις.

(91)

Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν: τους κανόνες περί ενιαίας
εφαρμογής του συστήματος γεωργικών συμβουλών, τον
καθορισμό των μηνιαίων πληρωμών από το ΕΓΤΕ στα
κράτη μέλη· τον καθορισμό των ποσών για τη χρηματοδό
τηση μέτρων δημόσιας παρέμβασης· τους κανόνες για τη
χρηματοδότηση της απόκτησης από την Επιτροπή των δορυ
φορικών εικόνων που απαιτούνται για τους ελέγχους και τα
μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή μέσω εφαρμογών τηλεπι
σκόπησης χρησιμοποιούμενων για την παρακολούθηση των
γεωργικών πόρων. τη διαδικασία για την απόκτηση των εν
λόγω δορυφορικών εικόνων από την Επιτροπή και για την
παρακολούθηση των γεωργικών πόρων, το πλαίσιο που διέ
πει την απόκτηση, τη βελτίωση και τη χρησιμοποίηση των
δορυφορικών εικόνων και των μετεωρολογικών δεδομένων
και τις εφαρμοστέες προθεσμίες.

(92)

Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν: στο πλαίσιο της διαδικα
σίας δημοσιονομικής πειθαρχίας, το ποσοστό προσαρμογής
των άμεσων ενισχύσεων καθώς και την αναπροσαρμογή του,
καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζο
νται στις πιστώσεις που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο
169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012
για τη χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων· στο πλαίσιο
της διαδικασίας δημοσιονομικής πειθαρχίας, τον προσωρινό
καθορισμό του ύψους των πληρωμών και την προσωρινή
κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού μεταξύ των κρα
τών μελών.

(93)

Επιπλέον, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα
πρέπει να καλύπτουν: ι τον καθορισμό της προθεσμίας
εντός της οποίας οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών
πρέπει να καταρτίζουν και να διαβιβάζουν στην Επιτροπή
τις ενδιάμεσες δηλώσεις δαπανών που συνδέονται με τα
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τη μείωση ή τη ανα
στολή μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών στα κράτη μέλη
και τις λεπτομέρειες για την τήρηση χωριστών λογαριασμών

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, πρέπει να θεωρηθεί ότι η
πρόβλεψη της γενικής δημοσιοποίησης των συναφών πληρο
φοριών δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για μια δημοκρατική
κοινωνία και για την προστασία των οικονομικών συμφερό
ντων της Ένωσης, λαμβανομένης επίσης υπόψη της προέχου
σας βαρύτητας του επιδιωκόμενου στόχου που συνίσταται
στον δημόσιο έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων των ταμεί
ων.

(86)

Για να πληρούνται οι απαιτήσεις περί προστασίας των δεδο
μένων, οι δικαιούχοι πρέπει να ενημερώνονται εκ των προ
τέρων για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που τους αφο
ρούν και ότι τα δεδομένα είναι δυνατόν να υποστούν επε
ξεργασία από ελεγκτικούς και ανακριτικούς φορείς της Ένω
σης και των κρατών μελών προς διαφύλαξη των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης. Επιπλέον, οι δικαιούχοι πρέπει να
ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους δυνάμει της
οδηγίας 95/46/ΕΚ και για τις ακολουθητέες διαδικασίες
προς άσκηση αυτών.

(87)

Συνεπώς, μετά από εις βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του
καταλληλοτέρου τρόπου για να γίνει σεβαστό το δικαίωμα
της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων,
και βάσει των πληροφοριών που έδωσε η Επιτροπή κατά τη
διαπραγμάτευση του παρόντος κανονισμού, πρέπει να θεσπι
στούν δια του παρόντος κανονισμού νέοι κανόνες για τη
δημοσιοποίηση των πληροφοριών όλων των δικαιούχων κον
δυλίων των ταμείων.

(88)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμο
γής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.

(89)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν: τις δια
δικασίες για την έκδοση, ανάκληση και αναθεώρηση της
διαπίστευσης οργανισμών πληρωμών και οργανισμών συντο
νισμού καθώς και για την εποπτεία της διαπίστευσης οργανι
σμών πληρωμών· τους κανόνες για τις εργασίες και τους
ελέγχους στους οποίους βασίζεται η διαχειριστική δήλωση
των οργανισμών πληρωμών, τη λειτουργία του οργανισμού
συντονισμού και την κοινοποίηση πληροφοριών στην Επι
τροπή από τον εν λόγω οργανισμό συντονισμού· τους κανό
νες σχετικά με τα καθήκοντα των οργανισμών πιστοποίησης,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, καθώς και τα πιστοποι
ητικά, τις εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει
να συντάσσουν οι οργανισμοί αυτοί. Οι εν λόγω εκτελεστικές
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και
γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55της
28.2.2011, σ. 13).
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πληρωμής, τις αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως, μεταξύ
άλλων, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, τις
απαιτήσεις ως προς τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να
περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, διατάξεις για τις τροποποι
ήσεις ή την ανάκληση αιτήσεων ενίσχυσης, εξαιρέσεις από
την απαίτηση υποβολής αίτησης ενίσχυσης, καθώς και δια
τάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν
απλουστευμένες διαδικασίες ή να διορθώνουν προφανή
σφάλματα.

από τους οργανισμών πληρωμών· τους ειδικούς όρους που
διέπουν τα στοιχεία που καταχωρίζονται στους λογαρια
σμούς από τους οργανισμούς πληρωμών, τους κανόνες για
τη χρηματοδότηση και το λογιστικό πλαίσιο των μέτρων
παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης και
τις λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία,
τους όρους και προϋποθέσεις εκτέλεσης της διαδικασίας
αυτόματης αποδέσμευσης, τη διαδικασία και τις λοιπές πρα
κτικές ρυθμίσεις για την ορθή λειτουργία της αναστολής των
πληρωμών στα κράτη μέλη από την Επιτροπή αν καθυστε
ρήσουν να υποβάλουν τα στοιχεία.
(94)

Επίσης, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέ
πει να καλύπτουν: τις διαδικασίες σχετικά με τις ειδικές
υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τους ελέγχους,
τις διαδικασίες σχετικά με τις υποχρεώσεις συνεργασίας των
κρατών μελών όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους που
διενεργούνται από την Επιτροπή και την πρόσβαση στις
πληροφορίες, τις διαδικασίες και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις
σχετικά με την υποχρέωση αναφοράς παρατυπιών και περι
πτώσεων απάτης, τους όρους για τη φύλαξη των δικαιολο
γητικών εγγράφων των πραγματοποιούμενων πληρωμών και
των εγγράφων σχετικά με τη διενέργεια των διοικητικών και
φυσικών ελέγχων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία· την
εκκαθάριση λογαριασμών και την εκκαθάριση ως προς τη
συμμόρφωση, τον αποκλεισμό ποσών που βαρύνουν τον
ενωσιακό προϋπολογισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση,
τις διαδικασίες για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέ
ντων πληρωμών και των σχετικών τόκων, τους τρόπους δια
βίβασης και κοινοποίησης στοιχείων στην Επιτροπή από τα
κράτη μέλη σχετικά με παρατυπίες.

(95)

Επιπρόσθετα, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα
πρέπει να καλύπτουν: κανόνες ενιαίας εφαρμογής των υπο
χρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τις διατάξεις που
είναι απαραίτητες για την ενιαία εφαρμογή των ελέγχου
στην Ένωση, την εφαρμογή και τον υπολογισμό της μερικής
ή ολικής ανάκλησης πληρωμών ή δικαιωμάτων ενίσχυσης·
την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την
επιβολή οικονομικών κυρώσεων καθώς και τα αδικαιολογή
τως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης και την επιβολή
τόκου. Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την επιβολή τον
υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων, τους λεπτομερείς
κανόνες για τον χαρακτηρισμό μιας παράβασης ως ήσσονος
σημασίας, τους κανόνες για τον καθορισμό των περιπτώσεων
κατά τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν, λόγω της φύσης
των κυρώσεων, να παρακρατούν τα ποσά που ανακτώνται ως
κυρώσεις, και την αναστολή των μηνιαίων πληρωμών σε
ειδικές περιπτώσεις που καλύπτονται από τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013

(96)

Ομοίως, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα
πρέπει να καλύπτουν: τη μορφή των εγγυήσεων που πρέπει
να συνιστώνται και τη διαδικασία σύστασης εγγυήσεων, απο
δοχής εγγυήσεων και αντικατάστασης αρχικών εγγυήσεων·
τις διαδικασίες για την αποδέσμευση εγγυήσεων και τις κοι
νοποιήσεις από κράτη μέλη ή την Επιτροπή στο πλαίσιο των
εγγυήσεων. Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τους κανόνες
που είναι απαραίτητοι και δικαιολογημένοι σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης για την επίλυση ειδικών προβλημάτων που
αφορούν τις προθεσμίες πληρωμών και την πληρωμή προ
καταβολών· κανόνες όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης και
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(97)

Επιπλέον, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα
πρέπει να καλύπτουν: κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων
με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις υπο
χρεώσεις, καθώς και της ορθότητας και πληρότητας των
πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ή πλη
ρωμής, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τα περιθώρια
ανοχής στις μετρήσεις κατά τους επιτόπιους ελέγχους, τις
τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ενιαία εφαρ
μογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγ
χου· κανόνες για τις περιπτώσεις μεταβίβασης εκμεταλλεύ
σεων που συνοδεύονται από τη μεταβίβαση τυχόν υποχρέω
σης που αφορά την επιλεξιμότητα της σχετικής ενίσχυσης
και δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί·και κανόνες για την πληρωμή
προκαταβολών. Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν και κανόνες
για την επίτευξη ενιαίας εφαρμογής των κανόνων για τον
έλεγχο των εμπορικών εγγράφων. Θα πρέπει επίσης να καλύ
πτουν τις διαδικασίες όσον αφορά τις τράπεζες δεδομένων
των κρατών μελών και την αναλυτική τράπεζα δεδομένων με
ισοτοπικά στοιχεία που θα συμβάλει στον εντοπισμό περι
πτώσεων απάτης· τις διαδικασίες όσον αφορά τη συνεργασία
και τη συνδρομή μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και φορέων,
τους κανόνες περί των ελέγχων συμμόρφωσης με τα πρότυπα
εμπορίας, κανόνες για τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη
διενέργεια των ελέγχων, καθώς και για το περιεχόμενο και τη
συχνότητα και το στάδιο εμπορίας κατά το οποίο γίνονται οι
έλεγχοι.

(98)

Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει επί
σης να καλύπτουν: στο πλαίσιο των ελέγχων που αφορούν
τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις
προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις, τις κοινοποιήσεις
που κάνουν τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή· τους κανόνες
για την αρχή που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του προϊόντος, ακόμη
και όταν η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη χώρα,
τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιούν τα κράτη μέλη για να
αποτρέπουν την παράνομη χρήση προστατευόμενων ονομα
σιών προέλευσης, προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
και προστατευόμενων παραδοσιακών ενδείξεων, τους ελέγ
χους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.
Θα πρέπει επίσης να καλύπτουν: κανόνες περί ελέγχων τήρη
σης των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, λεπτομε
ρείς διαδικαστικούς και τεχνικούς κανόνες για τον υπολογι
σμό και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω μη τήρη
σης των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης· κανόνες
για την κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη
στην Επιτροπή κατά το άρθρο 104· και μέτρα για τη δια
σφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας εάν νομι
σματικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται
με το εθνικό νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε
κίνδυνο·
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Επιπρόσθετα, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα
πρέπει επίσης να καλύπτουν: τη δέσμη δεικτών για την παρα
κολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ, κανόνες για τις
πληροφορίες που θα πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη
στην Επιτροπή για τους σκοπούς της παρακολούθησης και
της αξιολόγησης της ΚΓΠ· κανόνες για τη μορφή και το
χρονοδιάγραμμα της δημοσιοποίησης των δικαιούχων των
ταμείων, την ενιαία εφαρμογή της υποχρέωσης ενημέρωσης
των δικαιούχων για το γεγονός ότι τα δεδομένα τους θα
δημοσιοποιηθούν, και τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής
και των κρατών μελών στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των
δικαιούχων των ταμείων.

(100) Για την έκδοση ορισμένων εκτελεστικών πράξεων θα πρέπει

να χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία. Όσον
αφορά τις εκτελεστικές πράξεις που περιλαμβάνουν υπολογι
σμούς ποσών από την Επιτροπή, η συμβουλευτική διαδικα
σία επιτρέπει στην Επιτροπή να ανταποκριθεί πλήρως στην
ευθύνη της για τη διαχείριση του προϋπολογισμού και έχει
ως στόχο την αυξημένη αποτελεσματικότητα, προβλεψιμό
τητα και ταχύτητα, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών
και των δημοσιονομικών διαδικασιών. Όσον αφορά τις εκτε
λεστικές πράξεις στο πλαίσιο των πληρωμών που καταβάλ
λονται στα κράτη μέλη και τη διαδικασία εκκαθάρισης λογα
ριασμών, η συμβουλευτική διαδικασία επιτρέπει στην Επι
τροπή να ανταποκριθεί πλήρως στην ευθύνη της για τη
διαχείριση του προϋπολογισμού και τον έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών των εθνικών οργανισμών πληρωμών με στόχο
την έγκριση των λογαριασμών αυτών ή, στην περίπτωση
δαπανών που δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ενω
σιακούς κανόνες, τον αποκλεισμό των δαπανών αυτών από
την ενωσιακή χρηματοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης για την
έκδοση εκτελεστικών πράξεων.
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στις 15 Οκτωβρίου του έτους «N», οι διατάξεις για την
πιστοποίηση και την απόσυρση της πιστοποίησης των ανω
τέρω οργανισμών και συντονιστικών φορέων και των σχετι
κών εξουσιών της Επιτροπής οι διατάξεις για την δημοσιο
νομική διαχείριση των Ταμείων όπως η δημοσιονομική ορο
φή, το απόθεμα κρίσεων στον γεωργικό τομέα, η δημοσιο
νομική πειθαρχία, και οι διατάξεις για την διάθεση εσόδων
θα πρέπει να ισχύσουν νωρίτερα, δηλαδή από μια ημερομη
νία αντίστοιχη με την αρχή του οικονομικού έτους 2014,
ήτοι την 16 Οκτωβρίου 2013. Για τον ίδιο λόγο οι διατά
ξεις περί της διαδικασίας μηνιαίων πληρωμών από την Επι
τροπή στα κράτη μέλη και της τήρησης από τους καταβάλ
λοντες οργανισμούς πληρωμών των προθεσμιών πληρωμών
θα πρέπει να εφαρμόζονται στις δαπάνες που έγιναν από την
αρχή του οικονομικού έτους 2014, ήτοι 16 Οκτωβρίου
2013.
(105) Ο Ευρωπαίους Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να

γνωμοδοτήσει και εξέδωσε γνωμοδότηση (1).

(106) Επειδή οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να

επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, δεδομένων των
δεσμών που υπάρχουν μεταξύ αυτού και των άλλων μέσων
της ΚΓΠ και των περιορισμών ως προς τους δημοσιονομι
κούς πόρους των κρατών μελών σε μια διευρυμένη Ένωση,
μπορούν όμως να υλοποιηθούν καλύτερα σε ενωσιακό επί
πεδο λόγω των πολυετών εγγυήσεων της ενωσιακής χρημα
τοδότησης και με επικέντρωση στις προτεραιότητές της, η
Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικό
τητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονι
σμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στό
χων αυτών,

(101) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδο

σης εκτελεστικών πράξεων χωρίς εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 όσον αφορά τον καθορισμό του καθα
ρού υπολοίπου που διατίθεται για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και
την εκτέλεση συμπληρωματικών πληρωμών ή μειωμένων πλη
ρωμών στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης των μηνιαίων
πληρωμών.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
(102) Δεδομένου ότι η μετάβαση από τις διατάξεις των κανονισμών

που καταργούνται από τον παρόντα κανονισμό σε εκείνες
του παρόντος κανονισμού μπορεί να δημιουργήσει πρακτικές
και ειδικές δυσκολίες, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή
να θεσπίσει τα αναγκαία και δεόντως αιτιολογημένα μέτρα.

(103) Επειδή είναι επείγον να προετοιμασθεί η απρόσκοπτη εφαρ

μογή των προβλεπομένων μέτρων, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα δημοσίευσής του στην
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

(104) Δεδομένου ότι η περίοδος προγραμματισμού των προγραμ

μάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται βάσει
του παρόντος κανονισμού αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2014, θα πρέπει ο παρών κανονισμός να εφαρμόζεται από
την ημερομηνία αυτή. Ωστόσο, επειδή το γεωργικό δημοσιο
νομικό έτος καλύπτει τις δαπάνες που έγιναν και τα έσοδα
που εισεπράχθησαν και καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς
του προϋπολογισμού των ταμείων, από τους καταβάλλοντες
οργανισμούς πληρωμών για το οικονομικό έτος «N» που
αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους «N-1» και τελειώνει

Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για:
α) τη χρηματοδότηση των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής γεωρ
γικής πολιτικής(ΚΓΠ), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για
την αγροτική ανάπτυξη·
β) το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις·
γ) τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που πρέπει να συγκρο
τήσουν τα κράτη μέλη·
δ) το σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης·
ε) την εκκαθάριση λογαριασμών.
(1) ΕΕ C 35 της 9.2.2012, σ. 1.

20.12.2013
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Άρθρο 2

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ι

Γεωργικά Ταμεία
α) ως «γεωργός» νοείται ο γεωργός κατά την έννοια του άρθρου 4
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ·

Άρθρο 3
Ταμεία για τη χρηματοδότηση των γεωργικών δαπανών

β) «γεωργική δραστηριότητα» νοείται η γεωργική δραστηριότητα
κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013·

1.
Για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ οι οποίοι ορίζονται στη
ΣΛΕΕ, η χρηματοδότηση των διαφόρων μέτρων που εμπίπτουν στην
εν λόγω πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής ανάπτυξης,
εξασφαλίζεται από:

γ) «γεωργική έκταση» νοείται η γεωργική έκταση κατά την έννοια
του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

α) το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο εγγυήσεων-ΕΓΤΕ·

δ) ως «εκμετάλλευση» νοείται η εκμετάλλευση κατά την έννοια του
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·
ε) ως «άμεσες ενισχύσεις» νοούνται οι άμεσες ενισχύσεις κατά την
έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·
στ) ως «τομεακή γεωργική νομοθεσία» νοείται οποιαδήποτε εφαρμο
στέα πράξη εκδίδεται με βάση το άρθρο 43 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο
της ΚΓΠ και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση
ή εκτελεστική πράξη εκδίδεται με βάση τις πράξεις αυτές,
καθώς και το δεύτερο μέρος του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013 καθόσον εφαρμόζεται στο ΕΓΤΑΑ·
ζ) ως «παρατυπία» νοείται η οριζομένη στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβου
λίου.
2.
Για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, διαχείρισης και ελέγ
χου της ΚΓΠ, μπορούν να αναγνωρίζονται ως «ανωτέρα βία» και
«εξαιρετικές περιστάσεις» οι ακόλουθες ιδίως περιπτώσεις:
α) θάνατος του δικαιούχου·

β) το Ευρωπαϊκά γεωργικό ταμείο -ΕΓΤΑΑ.
2.
Το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ («τα ταμεία») εντάσσονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο προϋπολογισμός της
Ένωσης).
Άρθρο 4
Δαπάνες του ΕΓΤΕ
1.
Το ΕΓΤΕ αποτελεί αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης
μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης. Χρηματοδοτεί τις ακό
λουθες δαπάνες που εκτελούνται σύμφωνα με την ενωσιακή νομο
θεσία:
α) τα μέτρα για τη ρύθμιση ή τη στήριξη των γεωργικών αγορών·
β) τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στο
πλαίσιο της ΚΓΠ·
γ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε δράσεις ενημέρω
σης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική
αγορά της Ένωσης και σε τρίτες χώρες που υλοποιούνται από τα
κράτη μέλη βάσει προγραμμάτων που επιλέγονται από την Επι
τροπή, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 5·

β) μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία·
γ) σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά
στην εκμετάλλευση·
δ) καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που
χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων·

δ) τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στο καθεστώς προώ
θησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, κατ’ άρθρο 23
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και σε μέτρα που αφο
ρούν ασθένειες ζώων και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών κατ’ άρθρο 155 του ανωτέρω κανονισμού.
2.
Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τις ακόλουθες δαπάνες κατά τρόπο
άμεσο και σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία:

ε) επιζωοτία ή νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα
μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιού
χου·

α) την προώθηση γεωργικών προϊόντων απευθείας από την Επι
τροπή ή μέσω διεθνών οργανισμών·

στ) απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμε
τάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη κατά την ημέρα υπο
βολής της αίτησης·

β) τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία
με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη
συλλογή και τη χρησιμοποίηση γενετικών πόρων στη γεωργία·
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γ) την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργικών συστημάτων λογι
στικών πληροφοριών·
δ) τα συστήματα γεωργικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των
ερευνών με αντικείμενο τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων.
Άρθρο 5
Δαπάνες του ΕΓΤΑΑ
Το ΕΓΤΑΑ αποτελεί αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ
των κρατών μελών και της Ένωσης. Χρηματοδοτεί τη χρηματοδο
τική συνεισφορά της Ένωσης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυ
ξης που εφαρμόζονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.
Άρθρο 6
Άλλες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής βοήθειας
Τα ταμεία μπορούν, το καθένα, αναλόγως με το εάν πρόκειται για
θέμα που του αντιστοιχεί, να χρηματοδοτούν απευθείας, με πρωτο
βουλία της Επιτροπής και/ή για λογαριασμό της, τις δραστηριότη
τες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής στή
ριξης καθώς και αξιολόγησης, λογιστικού και άλλου ελέγχου που
είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της ΚΓΠ. Τα μέτρα αυτά περι
λαμβάνουν ειδικότερα:
α) τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάλυση, τη διαχείριση,
την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρ
μογή της ΚΓΠ καθώς και τα μέτρα που αφορούν την εφαρμογή
συστημάτων ελέγχου και την τεχνική και διοικητική βοήθεια·
β) την απόκτηση από την Επιτροπή των δορυφορικών εικόνων που
απαιτούνται για τους ελέγχους του άρθρου 21·
γ) τα μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή μέσω εφαρμογών
τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση
των γεωργικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 22·
δ) τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των
μεθόδων και τεχνικών μέσων πληροφόρησης, διασύνδεσης,
παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης
των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση
της ΚΓΠ·
ε) την παροχή πληροφοριών για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο
45·
στ) τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της
βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοι
χείων για τις πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ.·
ζ) κατά περίπτωση, την ίδρυση των εκτελεστικών οργανισμών σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 (1) του Συμβουλί
ου, οι οποίοι παρεμβαίνουν στο πλαίσιο της ΚΓΠ·
η) τα μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών, την ευαισθητοποί
ηση, την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή
(1 )

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου
2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών
που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχεί
ριση κοινοτικών προγραμμάτων (ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.)
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εμπειριών σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία λαμβάνονται στο πλαί
σιο της αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δημι
ουργίας δικτύου που συνδέει τα ενδιαφερόμενα μέρη·
θ) τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη, την καταχώριση
και την προστασία λογοτύπων στο πλαίσιο των ενωσιακών πολι
τικών ποιότητας και για την προστασία των συναφών δικαιω
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και για την απαραίτητη
εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΙ

Οργανισμοί πληρωμών και άλλοι οργανισμοί
Άρθρο 7
Διαπίστευση και ανάκληση της διαπίστευσης των οργανισμών
πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού
1.
Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες ή φορείς των κρα
τών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο
των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και το
άρθρο 5.
Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση των καθηκόντων αυτών
μπορεί να ανατεθεί σε άλλους φορείς.
2.
Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν ως οργανισμούς πληρωμών υπη
ρεσίες ή φορείς που διαθέτουν διοικητική οργάνωση και σύστημα
εσωτερικού ελέγχου τα οποία παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη
νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών καθώς και για
την κατάλληλη λογιστική καταχώρηση τους. Προς τον σκοπό
αυτό, οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να πληρούν τους ελάχιστους
όρους διαπίστευσης που θέτει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον,
τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την
παρακολούθηση.
Κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με τις συνταγματικές διατάξεις του,
περιορίζει τον αριθμό των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών σε
έναν κατ’ ανώτατο όριο σε εθνικό επίπεδο ή σε ένα ανά περιφέρεια.
Ωστόσο, σε περίπτωση που οι οργανισμοί πληρωμών ορίζονται σε
περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη, επιπροσθέτως, είτε διαπι
στεύουν έναν οργανισμό πληρωμών σε εθνικό επίπεδο για τα καθε
στώτα ενίσχυσης των οποίων, λόγω του χαρακτήρα τους, η διαχεί
ριση πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο είτε αναθέτουν τη διαχεί
ριση των εν λόγω καθεστώτων στους περιφερειακούς οργανισμούς
πληρωμών τους.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν
να διατηρήσουν τον αριθμό των οργανισμών πληρωμών που έχουν
διαπιστευτεί πριν 20ης Δεκεμβρίου 2013
Πριν από το τέλος του 2016, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τη λειτουργία
του συστήματος των οργανισμών πληρωμών στην Ένωση, συνοδευό
μενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.
3.
Έως την 15η Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του οικείου
οικονομικού έτους, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον διαπι
στευμένο οργανισμό πληρωμών καταρτίζει:
α) τους ετήσιους λογαριασμούς των δαπανών που πραγματοποι
ήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία έχουν
ανατεθεί στους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών τους,
μαζί με τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκκαθάριση λογα
ριασμών κατά το άρθρο 51·
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β) διαχειριστική δήλωση όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια
και την ειλικρίνεια των λογαριασμών και την ορθή λειτουργία
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, βάσει αντικειμενικών κρι
τηρίων, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των
σχετικών πράξεων ·
γ) ετήσια σύνοψη των τελικών εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και
των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης
ανάλυσης της φύσης και της έκτασης των λαθών και των αδυ
ναμιών που εντοπίστηκαν στα συστήματα καθώς και των διορ
θωτικών δράσεων που πρόκειται να ληφθούν ή σχεδιάζονται.
Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου μπορεί να παρατείνεται κατ’
εξαίρεση από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου το αργότερο, αν το
ζητήσει το κράτος μέλος.
4.
Σε περίπτωση διαπίστευσης περισσότερων του ενός οργανι
σμών πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει έναν δημόσιο οργανισμό
(«οργανισμός συντονισμού»), στον οποίο αναθέτει τα ακόλουθα
καθήκοντα:
α) τη συλλογή των στοιχείων που πρέπει να τίθενται στη διάθεση
της Επιτροπής και τη διαβίβασή τους σε αυτήν·
β) τη λήψη ή το συντονισμό, ανάλογα με την περίπτωση, μέτρων
για τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλείψεων κοινής φύσης και την
ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις επακόλουθες ενέργει
ες·
γ) την προώθηση και, όταν είναι εφικτό, την εξασφάλιση εναρμονι
σμένης εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.
Ο οργανισμός συντονισμού υπόκειται σε ειδική διαπίστευση από τα
κράτη μέλη όσον αφορά την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοι
χείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).
5.
Όταν ο διαπιστευμένος οργανισμός πληρωμών δεν πληροί ή
παύει να πληροί ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διαπίστευσης
της παραγράφου 2, το κράτος μέλος, με ιδία πρωτοβουλία ή κατό
πιν αίτησης της Επιτροπής, ανακαλεί τη διαπίστευση, εκτός εάν ο
οργανισμός πληρωμών προβεί στις απαιτούμενες προσαρμογές
εντός προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα
του προβλήματος.
6.
Οι οργανισμοί πληρωμών διαχειρίζονται και εξασφαλίζουν τον
έλεγχο των σχετιζόμενων με τη δημόσια παρέμβαση πράξεων για τις
οποίες είναι υπεύθυνοι και διατηρούν τη συνολική ευθύνη στον
τομέα αυτό.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1.
Για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος
που προβλέπεται στο άρθρο 7, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 111
σχετικά με:
α) τους ελάχιστους όρους για τη διαπίστευση των οργανισμών
πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 7 παράγραφος 2 και παράγραφος 4, αντίστοιχα·
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β) τις υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών όσον αφορά τη
δημόσια παρέμβαση καθώς και τους κανόνες σχετικά με το
περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά τη διαχείριση
και τον έλεγχο.
2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, κανόνες σχετικά με
τα εξής:
α) τις διαδικασίες για την έκδοση, ανάκληση και αναθεώρηση της
διαπίστευσης οργανισμών πληρωμών και οργανισμών συντονι
σμού καθώς και τις διαδικασίες για την εποπτεία της διαπίστευ
σης των οργανισμών πληρωμών·
β) τις εργασίες και τους ελέγχους στους οποίους βασίζεται η δια
χειριστική δήλωση των οργανισμών πληρωμών·
γ) τη λειτουργία του οργανισμού συντονισμού και την κοινοποίηση
στοιχείων στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγρα
φος 4.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέ
τασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 3.
Άρθρο 9
Οργανισμοί πιστοποίησης
1.
Ο οργανισμός πιστοποίησης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργα
νισμός ελέγχου που ορίζεται από το κράτος μέλος. Όταν ο οργανι
σμός ελέγχου είναι ιδιωτικός και όταν αυτό επιβάλλεται από το
εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, επιλέγεται από το κράτος
μέλος μέσω δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών. Αυτός
παρέχει γνωμοδότηση, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με διεθνώς
αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια
και την αλήθεια των ετήσιων λογαριασμών του οργανισμού πληρω
μών, την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του συστήματος ελέγχου,
καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών για τις
οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή. Στη γνωμοδότηση
αυτή αναφέρεται επίσης αν από την εξέταση τίθεται εν αμφιβόλω το
περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης.
O οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική εμπειρο
γνωμοσύνη. Λειτουργεί ανεξάρτητα από το οργανισμό πληρωμών
και τον οργανισμό συντονισμού και από την αρχή η οποία έχει
διαπιστεύσει τον οργανισμό αυτό.
2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
κανόνων σχετικά με τα καθήκοντα των οργανισμών πιστοποίησης,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων, καθώς και σχετικά με τα πιστο
ποιητικά και τις εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει
να συντάσσουν οι οργανισμοί αυτοί. Λαμβανομένης υπόψη της
ανάγκης για μέγιστη αποδοτικότητα των δοκιμαστικών ελέγχων
των πράξεων και των επαγγελματικών αποφάσεων λογιστικού ελέγ
χου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, οι εκτελεστικές
πράξεις θεσπίζουν επίσης:
α) τις αρχές ελέγχου στις οποίες βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις του
οργανισμού πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγη
σης των κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και του απαιτούμε
νου επιπέδου αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου,
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β) τις μεθόδους ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούν οι οργανι
σμοί πιστοποίησης, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών προτύπων
περί ελέγχων, για την έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους, συμπε
ριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης ενιαίου ολοκλη
ρωμένου υποδείγματος για κάθε πληθυσμό και, κατά περίπτωση,
της δυνατότητας να συνοδεύουν τους επιτόπιους ελέγχους των
οργανισμών πληρωμών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
Άρθρο 10
Παραδεκτό των πληρωμών που πραγματοποιούν οι οργανισμοί
πληρωμών
Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο
άρθρο 5 μπορούν να καλυφθούν από ενωσιακή χρηματοδότηση
μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανι
σμούς πληρωμών.
Άρθρο 11
Πληρωμή των δικαιούχων στο ακέραιο
Πλην αντιθέτων διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, οι πληρωμές
που αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

δ) τις απαιτήσεις σε επίπεδο δικαιούχων που καθορίζονται από τα
κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 3
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ ·
ε) τις απαιτήσεις σε επίπεδο δικαιούχων που καθορίζονται από τα
κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, ιδίως όσον αφορά την απαίτηση στο
άρθρο 14 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
3.
Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύ
σεις καλύπτει επίσης:
α) την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας·
β) τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών
καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών·
γ) τις ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίζονται από την εθνική νομο
θεσία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 και το
άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
·
δ) τα στοιχεία σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
και τον μετριασμό της, τη βιοποικιλότητα και την προστασία των
υδάτων, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 13

ΤΙΤΛΟΣ III
ΣΥΣΤΗΜΑ
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Άρθρο 12
Αρχή και πεδίο εφαρμογής
1.
Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα παροχής συμβουλών
στους δικαιούχους για τη διαχείριση των εκτάσεων και τη διαχεί
ριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («σύστημα παροχής συμβου
λών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»). Το εν λόγω σύστημα παροχής
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις διαχειρίζονται καθορισμέ
νοι δημόσιοι και/ή επιλεγμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί.
2.
Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύ
σεις καλύπτει τουλάχιστον:
α) τις υποχρεώσεις σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που απορ
ρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρό
τυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση των
γεωργικών εκτάσεων που αναφέρονται στον τίτλο VI κεφάλαιο Ι·
β) τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρα
κτικές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 3 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 καθώς και τη διατήρηση της γεωρ
γικής έκτασης όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ·
γ) τα μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευσης που προβλέπονται στα προ
γράμματα αγροτικής ανάπτυξης με στόχο τον εκσυγχρονισμό
των εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας,
την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό
στην αγορά καθώς και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας·

Ειδικές απαιτήσεις για το σύστημα παροχής συμβουλών σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις
1.
Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι σύμβουλοι που εργάζο
νται στο πλαίσιο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις να διαθέτουν επαρκή προσόντα και να επιμορφώνο
νται τακτικά.
2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον διαχωρισμό μεταξύ συμβου
λών και ελέγχου. Προς τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη της
εθνικής νομοθεσίας για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, τα
κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι επιλεγμένοι και οι καθορισμένοι
οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 να μην
κοινοποιούν σε πρόσωπα πέραν του δικαιούχου που διαχειρίζεται τη
σχετική εκμετάλλευση προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες και
στοιχεία που αποκτούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παροχής
συμβουλών που αναπτύσσουν, εκτός εάν στο πλαίσιο των δραστη
ριοτήτων τους διαπιστώνουν παρατυπία ή παράβαση η οποία καλύ
πτεται, βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, από υποχρέωση
πληροφόρησης των δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση αξιόποινων
πράξεων.
3.
Η αρμόδια εθνική αρχή διαβιβάζει, κυρίως με ηλεκτρονικά
μέσα, στον δυνητικό δικαιούχο τον κατάλληλο κατάλογο των καθο
ρισμένων και επιλεγμένων οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο
12 παράγραφος 1.
Άρθρο 14
Πρόσβαση στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις
Οι δικαιούχοι και οι γεωργοί που δεν λαμβάνουν στήριξη στο
πλαίσιο της ΚΓΠ μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα παροχής
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εθελοντική βάση.
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Με την επιφύλαξη του άρθρου 99 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, να καθορίζουν, σύμφωνα με
αντικειμενικά κριτήρια, τις κατηγορίες των δικαιούχων που έχουν
κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο σύστημα παροχής συμβουλών
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων
που λειτουργούν με περιορισμένους πόρους κατά την έννοια των
άρθρων 53, 55 και 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
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2.
Μέχρι να καταβληθούν από την Επιτροπή τα ποσά των μηνι
αίων πληρωμών, οι αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη των δαπανών
συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη ανάλογα με τις ανάγκες των
οικείων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών.
Άρθρο 18
Διαδικασία εκτέλεσης των μηνιαίων πληρωμών

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να δίνεται
προτεραιότητα στους γεωργούς εκείνους που έχουν την πλέον
περιορισμένη πρόσβαση σε άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες εκτός
του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

1.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 51 και 52, οι
μηνιαίες πληρωμές εκτελούνται από την Επιτροπή για τις δαπάνες
που πραγματοποίησαν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών στη
διάρκεια του μήνα αναφοράς.

Το σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξα
σφαλίζει την πρόσβαση των δικαιούχων σε συμβουλές που λαμβά
νουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσής τους.

2.
Οι μηνιαίες πληρωμές καταβάλλονται στο κράτος μέλος το
αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από
εκείνον στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες.
Οι δαπάνες των κρατών μελών από την 1η έως τις 15 Οκτωβρίου
εντάσσονται στον Οκτώβριο. Οι δαπάνες από τις 16 έως τις 31
Οκτωβρίου εντάσσονται στον Νοέμβριο.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθο
ρισμό κανόνων για την ενιαία εφαρμογή του συστήματος παροχής
συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με σκοπό την εξασφάλιση
της πλήρους λειτουργικότητας του.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
ΤΙΤΛΟΣ IV
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ι

3.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις μηνι
αίες πληρωμές που εκτελεί. βάση δήλωση δαπανών των κρατών
μελών και τα στοιχεία που της παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο
102 παράγραφος 1, λαμβάνοντας υπόψη τις μειώσεις ή αναστολές
που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 41 ή τυχόν άλλες διορθώσεις.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμ
βουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παρά
γραφος 2.
4.
Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις χωρίς
εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 116, σχετικά με συμπληρω
ματικές ή μειωμένες πληρωμές. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνεται
η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 κατά
την επόμενη συνεδρίασή της.

ΕΓΤΕ
Τμήμα 1
Χρηματοδότηση των δαπανών
Άρθρο 16
Δημοσιονομικό ανώτατο όριο
1.
Το ετήσιο ανώτατο όριο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ καθορίζε
ται από τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται για το ταμείο αυτό
στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.
2.
Σε περίπτωση που η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει προ
σθαφαίρεση από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς εφαρμογή της διαδικα
σίας του άρθρου 116, για τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου
που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ με βάση τα στοιχεία
που αναφέρονται στην εν λόγω νομοθεσία.
Άρθρο 17
Μηνιαίες πληρωμές
1.
Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των δαπανών
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τίθενται στη διάθεση
των κρατών μελών από την Επιτροπή με τη μορφή μηνιαίων πλη
ρωμών, με βάση τις δαπάνες των διαπιστευμένων οργανισμών πλη
ρωμών στη διάρκεια περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 19
Διοικητικές δαπάνες και δαπάνες προσωπικού
Οι δαπάνες που συνδέονται με τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα
προσωπικού των κρατών μελών και των δικαιούχων της ενίσχυσης
που παρέχεται από το ΕΓΤΕ δεν αναλαμβάνονται από το Ταμείο.
Άρθρο 20
Δαπάνες για τη δημόσια παρέμβαση
1.
Όταν στο πλαίσιο κοινής οργάνωσης της αγοράς δεν έχει
καθοριστεί ποσό ανά μονάδα για τη δημόσια παρέμβαση, το ΕΓΤΕ
χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό με βάση ίδια κατ’ αποκοπή ποσά σε
όλη την Ένωση, ιδίως για τους πόρους των κρατών μελών που
χρησιμοποιούνται για την αγορά προϊόντων, για τις φυσικές ενέρ
γειες που προκύπτουν από την αποθεματοποίηση και, κατά περί
πτωση, για τη μεταποίηση προϊόντων παρέμβασης.
2.
Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των δαπανών της
δημόσιας παρέμβασης από το ΕΓΤΕ, ανατίθεται στην Επιτροπή η
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με
το άρθρο 115 σχετικά με:
α) το είδος των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρημα
τοδότηση και τους όρους επιστροφής τους·
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β) τους όρους επιλεξιμότητας και τις μεθόδους υπολογισμού με
βάση τα στοιχεία που όντως διαπιστώνονται από τους οργανι
σμούς πληρωμών ή με βάση κατ’ αποκοπή ποσά, προσδιοριζό
μενα από την Επιτροπή, ή με βάση κατ’ αποκοπή ποσά ή μη κατ’
αποκοπή ποσά προβλεπόμενα από την τομεακή γεωργική νομο
θεσία.
3.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των πιστώσεων που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το ΕΓΤΕ, ανατί
θεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πρά
ξεις σύμφωνα με το άρθρο 115 για τον καθορισμό κανόνων για την
αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη δημόσια παρέμβαση και
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση απώλειας ή
υποβάθμισης των προϊόντων στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης
και τον προσδιορισμό των χρηματοδοτούμενων ποσών.
4.
H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για τον καθορισμό
των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτε
λεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.
Άρθρο 21
Απόκτηση δορυφορικών εικόνων
Ο κατάλογος των δορυφορικών εικόνων που απαιτούνται για τους
ελέγχους εγκρίνεται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σύμφωνα
με τις προδιαγραφές που συντάσσονται από κάθε κράτος μέλος.
Η Επιτροπή παρέχει τις εν λόγω δορυφορικές εικόνες δωρεάν στους
φορείς ελέγχου και στους παρόχους υπηρεσιών που έχουν εξουσιο
δοτηθεί από τους εν λόγω φορείς να τους εκπροσωπούν.
Η Επιτροπή παραμένει ο ιδιοκτήτης των δορυφορικών εικόνων και
τις ανακτά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Μπορεί επίσης να
προβλέψει την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των τεχνικών και
των μεθόδων εργασίας σε σχέση με την εποπτεία των γεωργικών
εκτάσεων με τηλεπισκόπηση.
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Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο
γ) αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για
την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανο
μένων των δορυφορικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, της
δημιουργίας υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού
τόπου, της εκπόνησης ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές
συνθήκες, της τηλεπισκόπησης για τη συμβολή στην παρακολού
θηση της υγείας του εδάφους και της επικαιροποίησης των γεωρ
γομετεωρολογικών και οικονομετρικών προτύπων. Εφόσον είναι
αναγκαίο, τα μέτρα αυτά υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με
εθνικά εργαστήρια και φορείς.
Άρθρο 23
Εκτελεστικές αρμοδιότητες
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθο
ρισμό:
α) κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6
στοιχεία β) και γ),
β) της διαδικασίας εκτέλεσης των μέτρων που αναφέρονται στα
άρθρα 21 και 22 για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων,
γ) του πλαισίου που διέπει την απόκτηση, τη βελτίωση και τη
χρησιμοποίηση των δορυφορικών εικόνων και των μετεωρολογι
κών δεδομένων και τις εφαρμοστέες προθεσμίες.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
Τμήμα 2
Δημοσιονομική πειθαρχία

Άρθρο 22

Άρθρο 24

Παρακολούθηση των γεωργικών πόρων

Τήρηση του ανώτατου ορίου

Τα μέτρα που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο
γ) έχουν ως στόχο να παράσχουν στην Επιτροπή τα μέσα για να
προβεί στα ακόλουθα:

1.
Οι πιστώσεις για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ δεν μπορούν σε
κανένα στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού και της εκτέ
λεσής του να υπερβαίνουν το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 16.

α) να διαχειρίζεται τις ενωσιακές γεωργικές αγορές σε ένα παγκό
σμιο πλαίσιο,
β) να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και γεωργοπεριβαλλοντική
παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομέ
νης της γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και της παρακολού
θησης της κατάστασης των καλλιεργειών, να μπορεί να προβαί
νει σε εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωρ
γική παραγωγή,
γ) να επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις εκτιμήσεις σε διεθνές
επίπεδο, όπως λ.χ. στο πλαίσιο των εν λόγω πρωτοβουλιών που
συντονίζονται από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών ή
άλλους διεθνείς οργανισμούς, και
δ) να συνεισφέρει στη διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών και
(ε) να εξασφαλίζει την τεχνολογική παρακολούθηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος.

Σε όλες τις νομοθετικές πράξεις που προτείνονται από την Επιτροπή
και εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
το Συμβούλιο ή την Επιτροπή και που έχουν επίδραση στον προϋ
πολογισμό του ΕΓΤΕ, τηρείται το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο
16.
2.
Όταν η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει για ένα κράτος μέλος
δημοσιονομικό ανώτατο όριο για τις γεωργικές δαπάνες σε ευρώ, οι
σχετικές δαπάνες επιστρέφονται στο εν λόγω κράτος μέλος εντός
του καθορισμένου σε ευρώ ανώτατου ορίου, και, ως επακόλουθο
της τυχόν εφαρμογής του άρθρου 41, ενδεχομένως ύστερα από
αναπροσαρμογή.
3.
Τα εθνικά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που ανα
φέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 διορ
θωμένα δια των αναπροσαρμογών σύμφωνα με το άρθρο 26 του
παρόντος κανονισμού, θεωρούνται δημοσιονομικά ανώτατα όρια σε
ευρώ.
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Άρθρο 25
Αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα
Δημιουργείται αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα με
σκοπό την παροχή πρόσθετης στήριξης του κλάδου σε περιπτώσεις
σοβαρών κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή δια
νομή («το αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα»), μέσω
της εφαρμογής, στην αρχή κάθε έτους, μείωσης των άμεσων ενι
σχύσεων με τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας του άρθρου
26.
Το συνολικό ποσό του αποθεματικού ανέρχεται σε 2 800 εκατομ
μύρια EUR με ισόποσες ετήσιες δόσεις 400 εκατομμυρίων EUR (σε
τιμές του 2011) για την περίοδο 2014-2020 και περιλαμβάνεται
σε τομέα του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου όπως ορίζεται
στο παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013.
Άρθρο 26
Δημοσιονομική πειθαρχία
1.
Για την εξασφάλιση της τήρησης των ετήσιων ανωτάτων ορίων
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013
για τη χρηματοδότηση των δαπανών της αγοράς και των άμεσων
ενισχύσεων, καθορίζεται ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενι
σχύσεων («ποσοστό αναπροσαρμογής») όταν οι προβλέψεις για τη
χρηματοδότηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται εντός του λόγω
επιμέρους ανώτατου ορίου για ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος
δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των ισχυόντων ετήσιων ανώ
τατων ορίων.
2.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο σχετικά με το ποσοστό αναπροσαρμογής το
αργότερο έως τις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους σε
σχέση με το οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό αναπροσαρμογής.
3.
Εάν το ποσοστό αναπροσαρμογής δεν έχει καθοριστεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου ενός
δεδομένου έτους, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για καθο
ρισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής και ενημερώνει πάραυτα το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.
4.
Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή δύναται, βάσει νέων
στοιχείων που έχει στη διάθεσή της, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις
για την προσαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής που καθορί
ζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.
5.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 169 παράγραφος 3 τέταρτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, τα κράτη
μέλη επιστρέφουν τις πιστώσεις που μεταφέρονται σύμφωνα με το
άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012 στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται,
κατά το οικονομικό έτος στο οποίο μεταφέρονται οι πιστώσεις,
στο ποσοστό προσαρμογής.
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χρηματοδότηση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτε
λεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδι
κασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.
7.
Όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, στον καθορισμό του
ποσοστού αναπροσαρμογής περιλαμβάνεται το ποσό για το αποθε
ματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο
25. Κάθε ποσό το οποίο δεν έχει διατεθεί για μέτρα διαχείρισης
κρίσεων έως το τέλος του οικονομικού έτους εκταμιεύεται σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 27
Διαδικασία δημοσιονομικής πειθαρχίας
1.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό
έτος N, τις προβλέψεις της για τα οικονομικά έτη N - 1, N και
N + 1.
2.
Εάν κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το
οικονομικό έτος N προκύψει ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί
υπέρβαση του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 για το οικο
νομικό έτος N, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο τα μέτρα που είναι αναγκαία
για την εξασφάλιση της τήρησης του ποσού αυτού.
3.
Οποιαδήποτε στιγμή, εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει κίν
δυνος υπέρβασης του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 16 και η
ίδια αδυνατεί να λάβει επαρκή μέτρα για να διορθώσει την κατά
σταση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτείνει άλλα μέτρα για
να εξασφαλιστεί η τήρηση του εν λόγω ποσού. Τα μέτρα αυτά
θεσπίζονται από το Συμβούλιο όταν η νομική βάση του σχετικού
μέτρου είναι το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ή από το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όταν η νομική βάση του
σχετικού μέτρου είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ.
4.
Εάν στο τέλος του οικονομικού έτους N οι αιτήσεις επιστρο
φών των κρατών μελών υπερβαίνουν ή είναι πιθανόν να υπερβούν
το ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 16, η Επιτροπή:
α) εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις κατ’ αναλογία προς τις αιτήσεις
που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη και εντός των ορίων
του διαθέσιμου προϋπολογισμού και εκδίδει εκτελεστικές πρά
ξεις για τον προσωρινό καθορισμό του ποσού των πληρωμών για
τον εξεταζόμενο μήνα,
β) το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου του οικονομικού έτους
N + 1, προσδιορίζει την κατάσταση όλων των κρατών μελών
όσον αφορά την ενωσιακή χρηματοδότηση για το οικονομικό
έτος N,

Η επιστροφή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο
στους τελικούς δικαιούχους στα κράτη μέλη όπου εφαρμόστηκε
δημοσιονομική πειθαρχία κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

γ) εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό του συνολικού
ποσού της ενωσιακής χρηματοδότησης, κατανεμημένο ανά κρά
τος μέλος με βάση ένα ενιαίο ποσοστό ενωσιακής χρηματοδό
τησης εντός των ορίων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσι
μος για τις μηνιαίες πληρωμές·

6.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον
καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στις
πιστώσεις που μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγρα
φος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 για τη

δ) προβαίνει στις ενδεχόμενες αντισταθμίσεις μεταξύ των κρατών
μελών, το αργότερο κατά την εκτέλεση των μηνιαίων πληρωμών
για τον Μάρτιο του έτους N + 1.
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Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και γ)
του πρώτου εδαφίου εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.
Άρθρο 28
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης
Για να μη σημειώνεται υπέρβαση του δημοσιονομικού ανώτατου
ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 16, η Επιτροπή εφαρμόζει
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης των δαπα
νών του ΕΓΤΕ σε μηνιαία βάση.

20.12.2013

Άρθρο 31
Κοινές διατάξεις για τις πληρωμές
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 οι πληρωμές από την Επιτροπή της συνει
σφοράς του ΕΓΤΑΑ που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος
κανονισμού δεν υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις.
Οι πληρωμές αυτές καταλογίζονται στην παλαιότερη ανοικτή δημο
σιονομική δέσμευση.

Για τον σκοπό αυτό, στην έναρξη κάθε οικονομικού έτους, η Επι
τροπή καθορίζει τις αναμενόμενες μηνιαίες δαπάνες, βασιζόμενη,
εάν το κρίνει απαραίτητο, στον μέσο όρο των μηνιαίων δαπανών
κατά τα τρία προηγούμενα έτη.

2.
Εφαρμόζεται το άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ)
αριθ. 966/2012.

Η Επιτροπή υποβάλλει περιοδικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συμβούλιο έκθεση όπου εξετάζει την εξέλιξη των δαπανών που
έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την αναμενόμενη και παραθέτει
εκτίμηση της προβλεπόμενης εκτέλεσης για το τρέχον οικονομικό
έτος.

Χρηματοδοτησή προγραμμάτων αγροτικήσ
ανάπτυξησ

Άρθρο 29

Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στις δαπάνες προγραμ
μάτων αγροτικής ανάπτυξης καθορίζεται για κάθε πρόγραμμα, εντός
των ανώτατων ορίων που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθε
σία σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς
1.
Κατά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού ή διορθωτι
κής επιστολής του σχεδίου προϋπολογισμού που αφορά τις γεωρ
γικές δαπάνες, η Επιτροπή χρησιμοποιεί για τον καθορισμό των
προβλέψεων του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ τη συναλλαγματική
ισοτιμία ευρώ/δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών που κατεγράφη
κατά μέσο όρο στην αγορά στη διάρκεια του πιο πρόσφατου τρι
μήνου που έληξε τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την έγκριση
του δημοσιονομικού εγγράφου από την Επιτροπή.
2.
Κατά την έγκριση σχεδίου διορθωτικού ή συμπληρωματικού
προϋπολογισμού ή διορθωτικής επιστολής του εν λόγω σχεδίου,
εφόσον τα έγγραφα αυτά αφορούν πιστώσεις για δράσεις που ανα
φέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), η Επιτροπή
χρησιμοποιεί:
α) τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/δολαρίου Ηνωμένων Πολι
τειών που κατεγράφη πραγματικά στην αγορά κατά μέσον όρο
από την 1η Αυγούστου του προηγουμένου οικονομικού έτους
έως το τέλος του πιο πρόσφατου τριμήνου που έληξε τουλάχι
στον είκοσι ημέρες πριν από την έγκριση του δημοσιονομικού
εγγράφου από την Επιτροπή και το αργότερο στις 31 Ιουλίου
του τρέχοντος οικονομικού έτους, και
β) ως πρόβλεψη για το υπόλοιπο οικονομικό έτος, τη μέση συναλ
λαγματική ισοτιμία που κατεγράφη πραγματικά στη διάρκεια του
πιο πρόσφατου τριμήνου που έληξε τουλάχιστον είκοσι ημέρες
πριν από την έγκριση του δημοσιονομικού εγγράφου από την
Επιτροπή.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΓΤΑΑ

Τμήμα 2

Άρθρο 32
Χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ

Άρθρο 33
Δημοσιονομικές δεσμεύσεις
Όσον αφορά τις ενωσιακές δημοσιονομικές δεσμεύσεις για τα προ
γράμματα αγροτικής ανάπτυξης εφαρμόζεται το άρθρο 76 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Τμήμα 3
Χρηματοδοτική
συνεισφορά
στα
προγράμματα αγροτικήσ ανάπτυξησ
Άρθρο 34
Διατάξεις που εφαρμόζονται στις πληρωμές για τα
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
1.
Οι πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση των
δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 τίθενται στη διάθεση των
κρατών μελών με τη μορφή προχρηματοδότησης, ενδιάμεσων πλη
ρωμών και πληρωμής υπόλοιπου, όπως περιγράφεται στο παρόν
τμήμα.
2.
Το συνολικό ποσό του αθροίσματος της προχρηματοδότησης
και των ενδιάμεσων πληρωμών δεν υπερβαίνει το 95 % της συνει
σφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.
Όταν καλυφθεί το ανώτατο όριο του 95 %, τα κράτη μέλη εξακο
λουθούν να διαβιβάζουν στην Επιτροπή αιτήσεις πληρωμής.

Τμήμα 1
Γενικέσ διατάξεισ για το εγταα

Άρθρο 35

Άρθρο 30

Ρυθμίσεις προχρηματοδότησης

Αποκλεισμός της διπλής χρηματοδότησης

1.
Μετά την απόφασή της για την έγκριση του προγράμματος
αγροτικής ανάπτυξης, η Επιτροπή καταβάλλει το αρχικό ποσό προ
χρηματοδότησης στο κράτος μέλος για ολόκληρη την περίοδο προ
γραμματισμού. Το εν λόγω αρχικό ποσό καταβάλλεται σε δόσεις ως
εξής:

Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν λαμβάνουν
καμία άλλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της
Ένωσης.
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α) το 2014: 1 % του ποσού στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη
την περίοδο προγραμματισμού στο πρόγραμμα και 1,5 % του
ποσού στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη την περίοδο προ
γραμματισμού στο πρόγραμμα, αν ένα κράτος μέλος λαμβάνει
χρηματοδοτική συνδρομή από το 2010 είτε σύμφωνα με τα
άρθρα 122 και 143 ΣΛΕΕ είτε από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρη
ματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ή λαμβάνει χρηματοδο
τική συνδρομή στις 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα
άρθρα 136 και 143 ΣΛΕΕ,

β) το 2015: 1 % του ποσού στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη
την περίοδο προγραμματισμού στο πρόγραμμα και 1,5 % του
ποσού στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη την περίοδο προ
γραμματισμού στο πρόγραμμα αν ένα κράτος μέλος λαμβάνει
χρηματοδοτική συνδρομή από το 2010 σύμφωνα με τα άρθρα
122 και 143 ΣΛΕΕ ή από το ΕΤΧΣ, ή λαμβάνει χρηματοδοτική
συνδρομή στις 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα άρθρα 136
και 143 ΣΛΕΕ,

γ) το 2016: 1 % του ποσού στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για ολόκληρη
την περίοδο προγραμματισμού στο πρόγραμμα.

Εάν ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης εγκριθεί το 2015 ή
αργότερα, οι πρώτες δόσεις καταβάλλονται κατά το έτος της εν
λόγω έγκρισης.

2.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη ή δεν υποβληθεί
καμία δήλωση δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής
ανάπτυξης εντός είκοσι τεσσάρων μηνών από την καταβολή του
πρώτου τμήματος της προχρηματοδότησης, το συνολικό ποσό
που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επι
τροπή.

3.
Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η προχρηματοδότηση διατί
θενται στο αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και αφαι
ρούνται από το ποσό των δημόσιων δαπανών που εμφαίνεται στην
τελική δήλωση δαπανών.

4.
Το συνολικό ποσό της προχρηματοδότησης εκκαθαρίζεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 51 του
παρόντος κανονισμού πριν περατωθεί το πρόγραμμα αγροτικής ανά
πτυξης.

Άρθρο 36
Ενδιάμεσες πληρωμές
1.
Ενδιάμεσες πληρωμές εκτελούνται για κάθε πρόγραμμα αγρο
τικής ανάπτυξης. Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού συγ
χρηματοδότησης για κάθε μέτρο στις δημόσιες δαπάνες που πραγ
ματοποιούνται για το μέτρο αυτό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2.
Με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολο
γισμού, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τις μειώσεις και τις αναστολές
που διενεργούνται βάσει του άρθρου 41, πραγματοποιεί ενδιάμεσες
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πληρωμές για την επιστροφή των δαπανών που έχουν πραγματοποι
ήσει οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών για την εκτέλεση των
προγραμμάτων.
3.
Κάθε ενδιάμεση πληρωμή εκτελείται από την Επιτροπή εφόσον
τηρούνται οι εξής υποχρεώσεις:
α) διαβίβαση στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης
από τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών σύμφωνα με το
άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·
β) μη υπέρβαση του συνολικού ποσού της συνεισφοράς του
ΕΓΤΑΑ σε καθένα από τα μέτρα για ολόκληρη την περίοδο
που καλύπτει το εξεταζόμενο πρόγραμμα·
γ) διαβίβαση στην Επιτροπή της τελευταίας ετήσιας έκθεσης προ
όδου σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγροτικής
ανάπτυξης.
4.
Εάν δεν πληρούται κάποιος από τους όρους της παραγράφου
3, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τον διαπιστευμένο οργανισμό
πληρωμών ή, εφόσον έχει οριστεί, τον οργανισμό συντονισμού. Εάν
δεν πληρούται ο όρος του στοιχείου α) ή του στοιχείου γ) της
παραγράφου 3, η δήλωση δαπανών δεν είναι παραδεκτή.
5.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 51 και 52, η
Επιτροπή εκτελεί την ενδιάμεση πληρωμή εντός 45 ημερών από την
καταχώριση δήλωσης δαπανών η οποία πληροί τους όρους της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
6.
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών καταρτίζουν και δια
βιβάζουν στην Επιτροπή απευθείας ή μέσω του οργανισμού συντο
νισμού, εφόσον έχει οριστεί τέτοιος οργανισμός, τις δηλώσεις ενδιά
μεσων δαπανών που συνδέονται με τα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης, εντός των προθεσμιών που καθορίζει η Επιτροπή:
H Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των
προθεσμιών για τις ενδιάμεσες δηλώσεις δαπανών των διαπιστευμέ
νων οργανισμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμ
φωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει άρθρο 116
παράγραφος 3.
Οι δηλώσεις δαπανών καλύπτουν τις δαπάνες των οργανισμών πλη
ρωμών κατά τη διάρκεια κάθε σχετικής περιόδου. Ωστόσο, όταν οι
δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 9 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 δεν μπορούν να δηλωθούν στην Επι
τροπή κατά τη σχετική περίοδο διότι η έγκριση τροποποίησης του
προγράμματος από την Επιτροπή εκκρεμεί, μπορούν να δηλωθούν
στις επόμενες περιόδους.
Οι δηλώσεις ενδιάμεσων δαπανών για τις δαπάνες που πραγματο
ποιούνται από τις 16 Οκτωβρίου και μετά καταλογίζονται στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
7.
Εφαρμόζεται
αριθ. 1303/2013.

το

άρθρο

83

του

κανονισμού

(ΕΕ)
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Άρθρο 37
Καταβολή του υπολοίπου και περάτωση του προγράμματος
1.
Το υπόλοιπο εξοφλείται από την Επιτροπή μετά την παρα
λαβή της τελευταίας ετήσιας έκθεσης προόδου σχετικά με την
εφαρμογή ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης με βάση το
ισχύον σχέδιο χρηματοδότησης, τους ετήσιους λογαριασμούς του
τελευταίου έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου προγράμματος
αγροτικής ανάπτυξης και την αντίστοιχη απόφαση εκκαθάρισης
λογαριασμών με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πιστώσεων του
προϋπολογισμού. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιτροπή το
αργότερο έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των
δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και καλύπτουν τις δαπάνες που πραγ
ματοποιούνται από τον οργανισμό πληρωμών έως την τελευταία
ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.
2.
Το υπόλοιπο εξοφλείται το αργότερο έξι μήνες μετά την
παραλαβή από την Επιτροπή των στοιχείων και εγγράφων που ανα
φέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και την εκκα
θάριση του τελευταίου ετήσιου λογαριασμού. Με την επιφύλαξη
του άρθρου 38 παράγραφος 5, τα ποσά που εξακολουθούν να
αποτελούν το αντικείμενο δημοσιονομικής δέσμευσης μετά την εξό
φληση του υπολοίπου αποδεσμεύονται από την Επιτροπή εντός έξι
μηνών.
3.
Η παράλειψη διαβίβασης στην Επιτροπή, εντός της προθε
σμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1, της τελευταίας ετήσιας
έκθεσης προόδου και των εγγράφων που απαιτούνται για την εκκα
θάριση των λογαριασμών του τελευταίου έτους εφαρμογής του
προγράμματος, συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση του υπο
λοίπου σύμφωνα με το άρθρο 38.
Άρθρο 38
Αυτόματη αποδέσμευση για τα προγράμματα αγροτικής
ανάπτυξης
1.
Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα το τμήμα της δημοσιονο
μικής δέσμευσης για ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το οποίο
δεν χρησιμοποιήθηκε για την προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες
πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή δήλωση
δαπανών που να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 36 παράγραφος
3 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του
τρίτου έτους μετά από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.
2.
Το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που είναι ακόμη
ανοικτό κατά την τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπα
νών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και για το οποίο δεν υποβλήθηκε
καμία δήλωση δαπανών εντός έξι μηνών μετά την εν λόγω ημερο
μηνία αποδεσμεύεται αυτόματα.
3.
Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυ
γής που έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η προθεσμία που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην αυτόματη αποδέσμευση
διακόπτεται ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές πράξεις
για τη διάρκεια της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής
προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή λαμβάνει αιτιολογημένη
κοινοποίηση από το κράτος μέλος το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου
του έτους N + 3.
4.
Κατά τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης δεν λαμ
βάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
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α) το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για το οποίο έχει
υποβληθεί δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η επιστροφή
αποτελεί το αντικείμενο μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή
στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,
β) το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων το οποίο δεν ήταν σε
θέση να καταβάλει ένας οργανισμός πληρωμών λόγω ανωτέρας
βίας, με σοβαρές συνέπειες για την εφαρμογή του προγράμμα
τος αγροτικής ανάπτυξης. Οι εθνικές αρχές που επικαλούνται
λόγους ανωτέρας βίας οφείλουν να αποδεικνύουν τις άμεσες
συνέπειές της στην εφαρμογή του συνόλου ή μέρους του προ
γράμματος.
Έως τις 31 Ιανουαρίου, το κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή
στοιχεία για τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο εξαιρέσεις όσον
αφορά το δηλωθέν ποσό μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους.
5.
Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σε εύθετο χρόνο εάν
υπάρχει κίνδυνος αυτόματης αποδέσμευσης. Τις ενημερώνει για το
επίμαχο ποσό, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της. Δίδεται στο κράτος μέλος προθεσμία δύο μηνών από
την παραλαβή της εν λόγω γνωστοποίησης για να συμφωνήσει στο
σχετικό ποσό ή να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή
προβαίνει στην αυτόματη αποδέσμευση το αργότερο εννέα μήνες
μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες που προβλέπονται στις παρα
γράφους 1 έως 3.
6.
Σε περίπτωση αυτόματης αποδέσμευσης, η συνεισφορά του
ΕΓΤΑΑ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μει
ώνεται για το συγκεκριμένο έτος κατά το ποσό της αυτόματης
αποδέσμευσης. Το κράτος μέλος καταρτίζει προς έγκριση από την
Επιτροπή αναθεωρημένο σχέδιο χρηματοδότησης για να κατανείμει
το ποσό κατά το οποίο μειώνεται η ενίσχυση μεταξύ των μέτρων.
Εάν δεν το πράξει, η Επιτροπή μειώνει κατ’ αναλογία τα ποσά που
διατίθενται για κάθε μέτρο.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΙΙ

Κοινές διατάξεις
Άρθρο 39
Γεωργικό οικονομικό έτος
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τις δηλώσεις δαπανών
και εσόδων σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση που καθορίζονται
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 6 στοι
χείο α), το γεωργικό οικονομικό έτος καλύπτει τις δαπάνες που
καταβλήθηκαν και τα έσοδα που εισπράχθηκαν και καταχωρίσθηκαν
στον προϋπολογισμό των ταμείων από τους οργανισμούς πληρωμών
όσον αφορά το οικονομικό έτος «N» το οποίο αρχίζει στις 16
Οκτωβρίου του έτους «N-1» και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του
έτους «N».
Άρθρο 40
Τήρηση των προθεσμιών πληρωμής
Όταν η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει προθεσμίες πληρωμής, κάθε
πληρωμή που πραγματοποιείται από τους οργανισμούς πληρωμών
προς τους δικαιούχους πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη της
προθεσμίας πληρωμής καθιστά τις πληρωμές μη επιλέξιμες για ενω
σιακή χρηματοδότηση, εκτός από τις περιπτώσεις, τους όρους και
τα όρια που πρέπει να καθοριστούν βάσει της αρχής της αναλογι
κότητας.
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Προκειμένου να καταστούν επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση
δαπάνες που γίνονται πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της προθε
σμίας πληρωμής, και να περιοριστεί ταυτοχρόνως ο δημοσιονομικός
αντίκτυπος, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 σχετικά με
παρεκκλίσεις από τον κανόνα του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 41
Μείωση και αναστολή των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών
1.
Εάν οι δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 102 επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποφανθεί ότι οι δαπάνες
πραγματοποιήθηκαν από οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι διαπιστευ
μένοι οργανισμοί πληρωμών, ότι οι προθεσμίες πληρωμής και τα
δημοσιονομικά ανώτατα όρια που καθορίσθηκαν από την ενωσιακή
νομοθεσία δεν τηρήθηκαν ή ότι οι εν λόγω δαπάνες με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσια
κούς κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να αναστείλει τις
μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές στο σχετικό κράτος μέλος στα
πλαίσια των εκτελεστικών πράξεων για τις μηνιαίες πληρωμές που
αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των
ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 36, αφού
δοθεί στο κράτος μέλος η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρή
σεις του.

Εάν οι δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
102 δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποφανθεί ότι οι δαπάνες
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, η Επι
τροπή ζητά από το σχετικό κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρω
ματικά στοιχεία και τις παρατηρήσεις του εντός ελάχιστης περιόδου
30 ημερών. Εάν το κράτος μέλος δεν απαντήσει στην αίτηση της
Επιτροπής εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν η απάντησή
του δεν κριθεί ικανοποιητική ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι
δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς
κανόνες, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να αναστείλει τις μηνιαίες
ή ενδιάμεσες πληρωμές στο σχετικό κράτος μέλος στα πλαίσια των
εκτελεστικών πράξεων για τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πλη
ρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 36.

2.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να
μειώνει ή να αναστέλλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές σε
ένα κράτος μέλος εάν ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του
εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε
δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά λόγω της σοβαρότητας ή της επανά
ληψης των διαπιστούμενων ελλείψεων ή εάν υφίστανται ανάλογες
σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα για την ανάκτηση των παράτυπων
πληρωμών και εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο ελλείψεις είναι συνεχείς και
αποτελούν την αιτία δύο τουλάχιστον εκτελεστικών πράξεων
δυνάμει του άρθρου 52, με τις οποίες οι δαπάνες του ενδιαφε
ρόμενου κράτους μέλους αποκλείονται από την ενωσιακή χρη
ματοδότηση, ή

β) η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το σχετικό κράτος μέλος δεν είναι σε
θέση να εφαρμόσει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα στο άμεσο
μέλλον, σύμφωνα με ένα σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προ
όδου εκπονούμενο σε συνεργασία με τη Επιτροπή.
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Η μείωση ή η αναστολή επιβάλλεται στη σχετική δαπάνη που
πραγματοποιείται από τον οργανισμό πληρωμών στον οποίο διαπι
στώνονται ελλείψεις για περίοδο που θα πρέπει να καθοριστεί στις
εκτελεστικές πράξεις του παρόντος εδαφίου και δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα μήνες. H εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί δια
εκτελεστικών πράξεων της Επιτροπής για περαιτέρω διάστημα που
δεν υπερβαίνει συνολικώς τους δώδεκα μήνες, εάν εξακολουθούν να
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη μείωση ή την αναστολή. Η
μείωση ή η αναστολή δεν παρατείνονται εάν δεν πληρούνται
πλέον οι όροι.
Οι εκτελεστικές πράξεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται με
τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 116 παράγραφος 2.
Πριν από την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων της παρούσας
παραγράφου, η Επιτροπή ενημερώνει το σχετικό κράτος μέλος για
την πρόθεσή της και του ζητά να αντιδράσει εντός ελάχιστης περιό
δου 30 ημερών.
Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις μηνιαίες πληρωμές του
άρθρου 18 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές του άρθρου
36 λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει
της παρούσας παραγράφου.
3.
Οι μειώσεις και οι αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου
επιβάλλονται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και με
την επιφύλαξη της εφαρμογής των άρθρων 51 και 52.
4.
Οι μειώσεις και οι αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 22 και 23 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Οι αναστολές που αναφέρονται στα άρθρα 19 και 22 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 εφαρμόζονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 42
Αναστολή πληρωμών σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής
Σε περιπτώσεις στις οποίες η τομεακή γεωργική νομοθεσία της
Ένωσης απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν, εντός καθορι
σμένης προθεσμίας, στοιχεία για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν
διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 59 και τα αποτελέσματά τους,
και εφόσον τα κράτη μέλη δεν τηρήσουν την προθεσμία αυτή, η
Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέ
ρονται στο άρθρο 18 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται
στο άρθρο 36, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή διέθεσε στα
κράτη μέλη εγκαίρως, πριν από την έναρξη της περιόδου αναφοράς,
το σύνολο των πληροφοριών, εντύπων και διευκρινίσεων που απαι
τούνται για τη συγκέντρωση των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Το
αναστελλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το 1,5 % των δαπανών για τις
οποίες δεν εστάλησαν εγκαίρως τα σχετικά στατιστικά στοιχεία.
Κατά την εφαρμογή της αναστολής, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα
με την αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια
της καθυστέρησης. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη αν η εκπρόθεσμη
υποβολή των στοιχείων θέτει σε κίνδυνο τον μηχανισμό απαλλαγής
για την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού. Προτού να ανα
στείλει τις μηνιαίες πληρωμές, η Επιτροπή το γνωστοποιεί εγγράφως
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στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η Επιτροπή επιστρέφει τα ανα
σταλέντα ποσά όταν λάβει τα στατιστικά στοιχεία από τα ενδιαφε
ρόμενα κράτη μέλη, εφόσον η παραλαβή τους γίνει το αργότερο
έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Άρθρο 43
Διάθεση των εσόδων
1.
Θεωρούνται ως «έσοδα» κατά την έννοια του άρθρου 21 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012:
α) τα ποσά τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 51 όσον
αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, και τα άρθρα 52
και 54, πρέπει να καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένω
σης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων·
β) τα ποσά τα οποία εισπράττονται ή ανακτώνται δυνάμει μέρους ΙΙ
τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου·
γ) τα ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί ως κυρώσεις σύμφωνα με
τους ειδικούς κανόνες που ορίζονται στην τομεακή γεωργική
νομοθεσία της Ένωσης, εκτός αν η νομοθεσία αυτή προβλέπει
ρητά ότι τα ποσά αυτά μπορούν να παρακρατηθούν από τα
κράτη μέλη·
δ) τα ποσά που αντιστοιχούν σε κυρώσεις που επιβάλλονται σύμ
φωνα με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης που ανα
φέρονται στον τίτλο VI κεφάλαιο ΙΙ, όσον αφορά τις δαπάνες
στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ·
ε) εγγυήσεις, χρηματικές καταθέσεις ή εγγυήσεις παρεχόμενες
δυνάμει ενωσιακής νομοθεσίας που θεσπίζεται στο πλαίσιο της
ΚΓΠ, εκτός της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες καταπίπτουν.
Ωστόσο, οι καταπίπτουσες εγγυήσεις που έχουν συσταθεί κατά
την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής ή στο πλαίσιο
διαγωνισμού με μόνο στόχο την εξασφάλιση της υποβολής
σοβαρών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους παρακρατού
νται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταβάλλονται
στον προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε περίπτωση επαναχρησιμο
ποίησης, διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση των δαπανών του
ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ, αντιστοίχως.
3.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλο
γιών, στα έσοδα ειδικού προορισμού που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1.
4.
Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, τα άρθρα 170 και 171 του κανονι
σμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 εφαρμόζονται, τηρουμένων
των αναλογιών, για τη λογιστική εγγραφή των εσόδων ειδικού προ
ορισμού που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 44
Τήρηση χωριστών λογαριασμών
Κάθε οργανισμός πληρωμών τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις
πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα
ταμεία.
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Άρθρο 45
Μέτρα ενημέρωσης
1.
Η παροχή πληροφοριών που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το
άρθρο 6 στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την επεξήγηση, την εφαρ
μογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση του κοινού
για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής, την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπειτα από κρί
σεις μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση των γεωργών
και λοιπών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές
περιοχές και την προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου,
καθώς και την κατανόησή του από τους πολίτες.
Στόχος είναι η συνεπής, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση
εντός και εκτός Ένωσης, ώστε να δίνεται μια ακριβής συνολική
εικόνα της πολιτικής της ΚΓΠ.
2.
Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να
αποτελούνται από:
α) ετήσια προγράμματα εργασίας ή αλλά ειδικά μέτρα που υπο
βάλλονται από τρίτους·
β) δραστηριότητες που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής.
Αποκλείονται τα μέτρα τα οποία απαιτούνται από τη νομοθεσία ή
τα μέτρα για τα οποία λαμβάνεται ήδη χρηματοδότηση στο πλαίσιο
άλλης δράσης της Ένωσης.
Για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοι
χείο β), η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από εξωτερικούς εμπει
ρογνώμονες.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλουν επίσης
στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραι
οτήτων της Ένωσης στο βαθμό που αυτές συνδέονται με τους
γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.
3.
Η Επιτροπή δημοσιεύει έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που πληροί τους όρους του κανο
νισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
4.
Τα μέτρα που προβλέπονται και λαμβάνονται δυνάμει του
παρόντος άρθρου κοινοποιούνται στην επιτροπή που αναφέρεται
στο άρθρο 116 παράγραφος 1.
5.
Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 46
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1.
Για να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που εισπράττουν οι
οργανισμοί πληρωμών για λογαριασμό του προϋπολογισμού της
Ένωσης κατά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται βάσει των
δηλώσεων δαπανών τις οποίες διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, ανατί
θεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 σχετικά με τους όρους υπό
τους οποίους πρέπει να συμψηφίζονται ορισμένες δαπάνες και
έσοδα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ταμείων.
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2.
Προκειμένου να κατανεμηθούν δίκαια μεταξύ των κρατών
μελών οι διαθέσιμες πιστώσεις, εάν ο ενωσιακός προϋπολογισμός
δεν έχει εγκριθεί έως την έναρξη του οικονομικού έτους ή εάν το
συνολικό ποσό των προγραμματισμένων δεσμεύσεων υπερβαίνει το
κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 170 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, ανατίθεται στην Επι
τροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα
με το άρθρο 115 του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις δια
τάξεις για τη μέθοδο που εφαρμόζεται στις δεσμεύσεις και στην
πληρωμή των ποσών.
3.
Προκειμένου να ελεγχθεί η συνοχή των στοιχείων που κοινο
ποιούν τα κράτη μέλη σχετικά με τις δαπάνες ή άλλες πληροφορίες
προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό, ανατίθεται στην Επιτροπή,
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης κοινοποίησης προς
την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 102, η εξουσία έκδοσης κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 για την ανα
βολή των κατά το άρθρο 42 μηνιαίων πληρωμών της Επιτροπής
προς τα κράτη μέλη όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ
και την εφαρμογή των όρων που διέπουν τη μείωση ή την αναστολή
των ενδιάμεσων πληρωμών της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη στο
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.
4.
Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας
κατά την εφαρμογή του άρθρου 42, ανατίθεται στην Επιτροπή η
αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 σχετικά με κανόνες όσον αφορά:
α) τον κατάλογο των μέτρων που εμπίπτουν στο άρθρο 42·
β) το ποσοστό της αναστολής των πληρωμών που αναφέρονται στο
εν λόγω άρθρο.
5.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον
καθορισμό περαιτέρω κανόνων για την υποχρέωση του άρθρου 44
καθώς και ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στα στοιχεία που
πρέπει να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς των οργανισμών
πληρωμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116
παράγραφος 3.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον
καθορισμό κανόνων όσον αφορά:
α) τους κανόνες για τη χρηματοδότηση και το λογιστικό πλαίσιο
των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποί
ησης και τις λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τα
ταμεία·
β) τους όρους και προϋποθέσεις εκτέλεσης της διαδικασίας αυτό
ματης αποδέσμευσης·
γ) τη διαδικασία και άλλες πρακτικές λεπτομέρειες για την ομαλή
λειτουργία του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παρά
γραφος 3.
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Εκκαθάριση λογαριασμών
Τμήμα Ι
Γενικέσ διατάξεισ
Άρθρο 47
Επιτόπιοι έλεγχοι της Επιτροπής
1.
Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη
μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικη
τικές διατάξεις ή με το άρθρο 287 ΣΛΕΕ ή κάθε ελέγχου που
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 ΣΛΕΕ ή βάσει του κανονι
σμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 (1) του Συμβουλίου, η Επιτροπή
δύναται να οργανώνει επιτόπιους ελέγχους στα κράτη μέλη με
σκοπό να εξακριβώνει κυρίως:
α) τη συμμόρφωση των διοικητικών πρακτικών προς τους ενωσια
κούς κανόνες·
β) την ύπαρξη των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και την
αντιστοιχία τους με τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το
ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ·
γ) τους όρους υπό τους οποίους εκτελούνται και ελέγχονται οι
πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ·
δ) αν ένας οργανισμός πληρωμών συμμορφώνεται με τα κριτήρια
διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και αν
το κράτος μέλος εφαρμόζει σωστά τις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 5.
Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή αναθέτει τη διενέργεια των
επιτόπιων ελέγχων εκ μέρους της ή οι υπάλληλοι της Επιτροπής
που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση
στα βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με τις δαπάνες που
χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων
των εγγράφων και των μεταστοιχείων που εγγράφονται σε ηλεκτρο
νικό μέσο.
Η εξουσία διενεργείας επιτοπίων ελέγχων δεν θίγει την εφαρμογή
εθνικών διατάξεων που επιφυλάσσουν ορισμένες ενέργειες σε φορείς
καθορισμένους από την εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των
ειδικών
διατάξεων
του
κανονισμού
(ΕΕ,
Ευρατόμ)
αριθ. 883/2013 (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, τα
εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή πρόσωπα να ενεργούν για
λογιαρισμό της δεν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, σε κατ’ οίκον
επισκέψεις ή επίσημες ανακρίσεις ατόμων με βάση τη νομοθεσία
του σχετικού κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πλη
ροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
(1) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης
Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διε
ξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρα
τυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις
έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπο
λέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 248 της 18.9.2013, σ. 1)

L 347/576

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, πριν από τον επιτόπιο έλεγχο,
το σχετικό κράτος μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια του
οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη
τον διοικητικό αντίκτυπο της διοργάνωσης των ελέγχων στους
οργανισμούς πληρωμών. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να μετέ
χουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής και εφόσον συμφωνεί το κράτος
μέλος, οι αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους διενεργούν
συμπληρωματικούς ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις πράξεις
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγ
χους μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής ή τα εξου
σιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα.

20.12.2013

πρόσβαση στις πληροφορίες και στα έγγραφα που προβλέπονται
στο παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115
προς συμπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν
τα κράτη μέλη βάσει του παρόντος κεφαλαίου.
2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
κανόνων σχετικά με:
α) τις διαδικασίες σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις των κρατών
μελών όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπονται στο παρόν
κεφάλαιο·

Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν συμφω
νίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητά τη βοήθεια των
αρχών των κρατών μελών αυτών σε ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.

β) τις διαδικασίες σχετικά με τις υποχρεώσεις συνεργασίας των
κρατών μελών για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48·

Άρθρο 48

γ) τις διαδικασίες και άλλους πρακτικούς διακανονισμούς σχετικά
με την υποχρέωση ενημέρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 48
παράγραφος 3·

Πρόσβαση στις πληροφορίες
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία των ταμείων και
λαμβάνουν όλα τα πρόσφορα μέτρα για να διευκολύνουν τους
ελέγχους τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμους στο πλαίσιο
της διαχείρισης της ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανο
μένων των επιτόπιων ελέγχων.

δ) τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες τηρούνται τα δικαιο
λογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 49, συμπεριλαμ
βανομένης της μορφής τους και της χρονικής περιόδου αποθή
κευσής τους.

2.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, κατόπιν αίτη
σης, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τις
οποίες θεσπίζουν για την εφαρμογή των ενωσιακών πράξεων που
σχετίζονται με την ΚΓΠ, εφόσον οι πράξεις αυτές έχουν δημοσιο
νομικές επιπτώσεις στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 3.

3.
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία
για τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που
διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβά
νονται σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ του παρόντος κεφαλαίου για την
ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε σχέση με τις
εν λόγω παρατυπίες και απάτες.

Άρθρο 51

Άρθρο 49
Πρόσβαση στα έγγραφα
Οι διαπιστευμένοι οργανισμοί πληρωμών φυλάσσουν τα δικαιολο
γητικά έγγραφα των πραγματοποιούμενων πληρωμών και τα
έγγραφα σχετικά με τη διενέργεια των διοικητικών και φυσικών
ελέγχων που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία και θέτουν τα εν
λόγω έγγραφα και στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής. Αυτά τα
δικαιολογητικά έγγραφα μπορούν να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική
μορφή υπό τους όρους που θέτει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 50
παράγραφος 2.
Όταν τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται από αρχή εξουσιοδοτημένη
από οργανισμό πληρωμών η οποία είναι επιφορτισμένη με την
έγκριση των δαπανών η αρχή αυτή διαβιβάζει στον διαπιστευμένο
οργανισμό πληρωμών εκθέσεις σχετικά με τον αριθμό και το αντι
κείμενο των διενεργηθέντων ελέγχων και με τα μέτρα που ελήφθη
σαν με βάση τα πορίσματά τους.
Άρθρο 50
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1.
Για να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή
των διατάξεων σχετικά με τους επιτόπιους ελέγχους και την

Τμήμα ΙΙ
Εκκαθάριση
Εκκαθάριση λογαριασμών
Πριν από τις 31 Μαΐου του έτους που έπεται του σχετικού οικο
νομικού έτους και με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί
σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η Επιτροπή
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, που περιέχουν την απόφασή της για
την εκκαθάριση λογαριασμών των διαπιστευμένων οργανισμών πλη
ρωμών («η απόφαση εκκαθάρισης»). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
καλύπτουν την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των
υποβαλλόμενων ετήσιων λογαριασμών και εκδίδονται με την επιφύ
λαξη των αποφάσεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του
άρθρου 52.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμ
βουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παρά
γραφος 2.
Άρθρο 52
Εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση
1.
Όταν διαπιστώσει ότι οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο
4 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 δεν πραγματοποιήθηκαν σύμ
φωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, με
την εφαρμοστέα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που αναφέρεται στο
άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 η Επιτροπή εκδί
δει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ποσών που πρέπει
να αποκλειστούν από την ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 2.
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2.
Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να αποκλειστούν με
βάση τη σοβαρότητα της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. Η Επι
τροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη το είδος της παράβασης και την
οικονομική ζημία που υπέστη η Ένωση. Βασίζει τον αποκλεισμό
στον προσδιορισμό των αχρεωστήτως δαπανηθέντων ποσών και, σε
περίπτωση ο υπολογισμός των εν λόγω ποσών απαιτεί δυσανάλογη
προσπάθεια, δύναται να εφαρμόζει διορθώσεις κατά παρεκβολή ή
κατ’ αποκοπήν. Οι κατ’ αποκοπήν διορθώσεις εφαρμόζονται μόνο
όταν, λόγω της φύσης της περίπτωσης ή επειδή το κράτος μέλος
δεν διαβίβασε στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν
είναι εφικτό, με μια λογική προσπάθεια, να προσδιοριστεί ακριβέ
στερα η οικονομική ζημία που υπέστη η Ένωση.

3.
Πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης απόρριψης της
χρηματοδότησης, τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής
και οι απαντήσεις του σχετικού κράτους μέλους κοινοποιούνται
εγγράφως και, κατόπιν, τα δύο μέρη επιχειρούν να καταλήξουν σε
συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Σε αυτό το σημείο
της διαδικασίας, δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αποδεί
ξουν ότι ο πραγματικός βαθμός της μη συμμόρφωσης είναι μικρό
τερος από αυτόν που εκτιμά η Επιτροπή.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το κράτος μέλος δύναται να ζητήσει την
έναρξη διαδικασίας με σκοπό να επιτευχθεί εντός τεσσάρων μηνών
συμβιβασμός των θέσεων των μερών. Τα αποτελέσματα της διαδι
κασίας αυτής ανακοινώνονται με έκθεση προς την Επιτροπή. H
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της έκθεσης προτού να
αποφασίσει τυχόν απόρριψη της χρηματοδότησης και αιτιολογεί
την απόφασή της αν αγνοήσει τις εν λόγω συστάσεις.

4.

Η απόρριψη χρηματοδότησης δεν μπορεί να αφορά:

α) δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και
πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την
έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων των επιθεωρήσεων στο
κράτος μέλος από την Επιτροπή·
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β) εθνικές ενισχύσεις για τις οποίες η Επιτροπή κίνησε τη διαδικα
σία που ορίζεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ή παρα
βάσεις για τις οποίες η Επιτροπή έχει στείλει επίσημη προειδο
ποιητική επιστολή στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 258
ΣΛΕΕ·
γ) παράβαση από το κράτος μέλος των υποχρεώσεών του δυνάμει
του τίτλου V κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, υπό τον
όρο ότι η Επιτροπή κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τα
πορίσματα των επιθεωρήσεων που διενήργησε, εντός 12 μηνών
από την παραλαβή της έκθεσης του κράτους μέλους που αφορά
τα αποτελέσματα των ελέγχων των σχετικών δαπανών.
Άρθρο 53
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
κανόνων σχετικά με:
α) την εκκαθάριση λογαριασμών που προβλέπεται στο άρθρο 51
όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την έκδοση
της απόφασης και την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανομένης της
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών
μελών καθώς και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται·
β) τη συμμόρφωση ως προς την εκκαθάριση που προβλέπεται στο
άρθρο 52 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
έκδοση της απόφασης και την εφαρμογή της, συμπεριλαμβανο
μένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και
των κρατών μελών και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται,
καθώς και της διαδικασία συμβιβασμού που προβλέπεται στο εν
λόγω άρθρο, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, των καθηκό
ντων, της σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του οργάνου
συμβιβασμού.
2.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 3.

β) δαπάνες για πολυετή μέτρα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμο
γής του άρθρου 4 παράγραφος 1 ή των προγραμμάτων του
άρθρου 5 και για τις οποίες η τελευταία υποχρέωση που υπέχει
ο δικαιούχος ανελήφθη νωρίτερα από 24μήνες πριν από την
έγγραφη ανακοίνωση των πορισμάτων των επιθεωρήσεων στο
κράτος μέλος από την Επιτροπή·

3.
Προκειμένου να είναι σε θέση η Επιτροπή να υπερασπίζεται
τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι οι
διατάξεις για τη συμμόρφωση ως προς την εκκαθάριση που προ
βλέπονται στο άρθρο 52 εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ανατίθεται
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
σύμφωνα με το άρθρο 115 σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδο
λογία για την εφαρμογή διορθώσεων.

γ) δαπάνες για μέτρα που προβλέπονται στα προγράμματα που
αναφέρονται στο άρθρο 5, εκτός από αυτά του στοιχείου β)
της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες η πληρωμή ή ενδε
χομένως η τελική πληρωμή από τον οργανισμό πληρωμών πραγ
ματοποιήθηκε νωρίτερα από 24 μήνες πριν από την έγγραφη
ανακοίνωση των πορισμάτων των επιθεωρήσεων στο ενδιαφερό
μενο κράτος μέλος από την Επιτροπή.

Τμήμα ΙΙΙ

5.

Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά:

α) παρατυπίες που καλύπτονται από το τμήμα ΙΙΙ του παρόντος
κεφαλαίου·

Παρατυπίεσ
Άρθρο 54
Κοινές διατάξεις
1.
Για κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ή ως επακόλουθο
παρατυπίας ή αμέλειας, τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση από τον
δικαιούχο εντός 18 μηνών αφότου εγκριθεί και, κατά περίπτωση,
παραληφθεί από τον οργανισμό πληρωμών ή τον αρμόδιο για την
ανάκτηση φορέα, έκθεση ελέγχου ή ανάλογο έγγραφο όπου διαπι
στώνεται ότι έχει διαπραχθεί παρατυπία. Τα αντίστοιχα ποσά κατα
γράφονται κατά τη στιγμή της αίτησης ανάκτησης στο βιβλίο οφει
λετών του οργανισμού πληρωμών.

L 347/578

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.
Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων
ετών από την ημερομηνία της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ
ετών αν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των
εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτη
σης βαρύνουν κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος και κατά 50 %
τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης
ότι το οικείο κράτος μέλος πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες
ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 58.
Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης, διαπιστωθεί με ορι
στική διοικητική ή δικαστική πράξη ότι δεν έχει διαπραχθεί παρα
τυπία, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δηλώνει στα ταμεία ως
δαπάνη τη δημοσιονομική επιβάρυνσή του δυνάμει του πρώτου
εδαφίου.
Εάν όμως, για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στο ενδια
φερόμενο κράτος μέλος, δεν είναι δυνατή η ανάκτηση εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο και το προς ανάκτηση
ποσό υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο EUR, η Επιτροπή μπορεί, κατό
πιν αιτήσεως του κράτους μέλους, να παρατείνει την προθεσμία έως
και κατά το ήμισυ της διάρκειας της αρχικής περιόδου.
3.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπο
ρούν να αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη διαδικασία ανάκτησης.
Μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις ακόλουθες περι
πτώσεις:
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5.
Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 52 παράγραφος 3, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις
για να αποκλείσει από την ενωσιακή χρηματοδότηση τα ποσά που
βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν το κράτος μέλος δεν τήρησε τις προθεσμίες που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1·
β) εάν θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται η απόφαση για τη μη συνέχιση
της διαδικασίας ανάκτησης που έχει ληφθεί από το κράτος
μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 3·
γ) εάν θεωρεί ότι η παρατυπία ή η μη ανάκτηση είναι αποτέλεσμα
παρατυπίας ή αμέλειας που μπορεί να καταλογιστεί στις διοικη
τικές αρχές ή σε άλλο επίσημο φορέα του κράτους μέλους.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμ
βουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παρά
γραφος 2.
Άρθρο 55
Ειδικές διατάξεις για το ΕΓΤΕ

α) εάν το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και των προβλεπόμενων
εξόδων ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, η προϋ
πόθεση αυτή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί:
i) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο
πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυ
σης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR, ή
ii) αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο
πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυ
σης, χωρίς τους τόκους, κυμαίνεται από 100 EUR έως
150 EUR και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει
κατώτατο όριο ίσο ή υψηλότερο από το προς ανάκτηση
ποσό βάσει της εθνικής του νομοθεσίας για τη μη κίνηση
διαδικασίας ανάκτησης εθνικών οφειλών.
β) εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω αφερεγγυότητας του οφει
λέτη ή των προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη για την
παρατυπία, η οποία αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και αναγνω
ριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του σχετικού κράτους
μέλους.
Σε περίπτωση που η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου ληφθεί πριν το οφειλόμενο ποσό απο
τελέσει αντικείμενο των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο
2, οι οικονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν τον προϋ
πολογισμό της Ένωσης.
4.
Το κράτος μέλος εγγράφει τις οικονομικές επιπτώσεις που το
βαρύνουν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
στους ετήσιους λογαριασμούς που πρέπει να διαβιβάζει στην Επι
τροπή σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο
iv). Η Επιτροπή εξακριβώνει την ορθότητα της εγγραφής και προ
βαίνει στις τυχόν αναγκαίες αναπροσαρμογές στο πλαίσιο της εκτε
λεστικής πράξης που προβλέπεται στο άρθρο 51.

Τα ποσά που ανακτώνται ως επακόλουθο παρατυπίας ή αμέλειας
και οι τόκοι τους οποίους αυτά αποφέρουν καταβάλλονται στους
οργανισμούς πληρωμών, οι οποίοι τα εγγράφουν στα έσοδα που
διατίθενται στο ΕΓΤΕ για το μήνα της πραγματικής είσπραξής τους.
Κατά την καταβολή στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως ανα
φέρεται στο πρώτο εδάφιο, το κράτος μέλος δύναται να παρακρατεί
το 20 % των αντιστοίχων ποσών ως κατ’ αποκοπή επιστροφή των
εξόδων ανάκτησης, με εξαίρεση τα ποσά που συνδέονται με παρα
τυπία ή αμέλεια που μπορεί να αποδοθεί στις διοικητικές υπηρεσίες
ή σε άλλους επίσημους οργανισμούς.
Άρθρο 56
Ειδικές διατάξεις για το ΕΓΤΑΑ
Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας ή αμέλειας στις πράξεις ή
στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη επιβάλλουν
δημοσιονομικές προσαρμογές ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της
αντίστοιχης ενωσιακής χρηματοδότησης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν
υπόψη το είδος και τη σοβαρότητα των παρατυπιών που διαπιστώ
νονται καθώς και το επίπεδο της οικονομικής ζημίας που υφίσταται
το ΕΓΤΑΑ.
Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ
που ακυρώνονται και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι αντίστοιχοι
τόκοι επαναδιατίθενται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα
ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από ακύρωση ή ανάκτηση
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος μέλος μόνο
για πράξεις που προβλέπονται στο ίδιο πρόγραμμα αγροτικής ανά
πτυξης και υπό τον όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις που
αποτέλεσαν το αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής. Μετά την
περάτωση ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, το κράτος
μέλος επιστρέφει τα ποσά που έχουν ανακτηθεί στον προϋπολογι
σμό της Ένωσης.
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Άρθρο 57
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
1.
Για να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή
των διατάξεων σχετικά τους όρους για την ανάκτηση των αχρεω
στήτως καταβληθέντων ποσών και των σχετικών τόκων, ανατίθεται
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
σύμφωνα με το άρθρο 115 σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις που
πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη.
2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
κανόνων σχετικά με:
α) τις διαδικασίες για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών και τόκων, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, και για την
ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με ανακτήσεις που εκκρεμούν·
β) τους τρόπους κοινοποίησης και ενημέρωσης από τα κράτη μέλη
προς την Επιτροπή σχετικά με τις υποχρεώσεις του παρόντος
τμήματος.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος 3.
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2.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα δια
χείρισης και ελέγχου για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη
νομοθεσία που διέπει τα καθεστώτα στήριξης της Ένωσης με σκοπό
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης οικονομικής ζημίας
στην Ένωση.
3.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διατάξεις που
θεσπίζουν και τα μέτρα που λαμβάνουν κατ’ εφαρμογή των παρα
γράφων 1 και 2.
Κάθε όρος που καθορίζεται από τα κράτη μέλη προς συμπλήρωση
των όρων που προβλέπονται στους ενωσιακούς κανόνες για τη
χορήγηση στήριξης χρηματοδοτούμενης από τα ταμεία θα πρέπει
να είναι δυνατόν να εξακριβωθεί.
4.
Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον
καθορισμό των αναγκαίων κανόνων που αποσκοπούν στην ενιαία
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και αφορούν τα εξής:
α) τις διαδικασίες, τις προθεσμίες και την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2,
β) την κοινοποίηση και την ενημέρωση από τα κράτη μέλη προς
την Επιτροπή σχετικά με την υποχρέωση της παραγράφου 3.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ι

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.

Γενικοί κανόνες
Άρθρο 58

Άρθρο 59

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Γενικές αρχές των ελέγχων

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, στο πλαίσιο της ΚΓΠ, όλες τις
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και λαμβάνουν
όλα τα άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, και ιδίως
για τα εξής:

1.
Πλην αντιθέτων διατάξεων, το σύστημα που εφαρμόζουν τα
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 περιλαμβάνει
συστηματικό διοικητικό έλεγχο όλων των αιτήσεων ενίσχυσης και
των αιτήσεων πληρωμής. Το εν λόγω σύστημα συμπληρώνεται από
επιτόπιους έλεγχους.

α) την εξακρίβωση της νομιμότητας και της κανονικότητας των
πράξεων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία·

2.
Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, η αρμόδια αρχή επι
λέγει το δείγμα ελέγχου από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εν μέρει τυχαίο δείγμα, προκειμένου
να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, και εν μέρει
δείγμα με βάση ανάλυση κινδύνου, που στοχεύει στους τομείς όπου
ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος.

β) την εξασφάλιση αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης ιδίως
όσον αφορά τους τομείς υψηλής επικινδυνότητας, που θα ενερ
γούν αποτρεπτικά, λαμβανομένου υπόψη του κόστους και των
οφελών καθώς και της αναλογικότητας των μέτρων·
γ) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση παρατυπιών και
περιπτώσεων απάτης·
δ) την επιβολή αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών
κυρώσεων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, ή ελλείψει
αυτής, με την εθνική νομοθεσία και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
την κίνηση νομικών διαδικασιών προς τον σκοπό αυτό·
ε) την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών με τους
τόκους και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την κίνηση νομικών δια
δικασιών προς τον σκοπό αυτό.

3.

Η αρμόδια αρχή συντάσσει έκθεση για κάθε επιτόπιο έλεγχο.

4.
Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, όλοι οι επιτόπιοι έλεγχοι που προ
βλέπονται από ενωσιακές διατάξεις όσον αφορά τις γεωργικές ενι
σχύσεις και τη στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη διενεργούνται ταυ
τόχρονα.
5.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων
ελέγχων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των
κινδύνων, το οποίο αυξάνουν όταν απαιτείται. Τα κράτη μέλη μπο
ρούν να μειώνουν το ελάχιστο επίπεδο όταν τα συστήματα διαχεί
ρισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά και τα ποσοστά σφάλματος
παραμένουν σε ανεκτό επίπεδο.
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6.
Σε περιπτώσεις που προβλέπει η Επιτροπή βάσει του άρθρου
62 παράγραφος 2 στοιχείο η), οι αιτήσεις ενίσχυσης και οι αιτήσεις
πληρωμής ή άλλες κοινοποιήσεις, αιτήσεις ή αιτήματα μπορούν να
διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους σε
περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια
αρχή.
7.
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή των εξαιρε
τικών περιστάσεων, η αίτηση ενίσχυσης ή η αίτηση πληρωμής απορ
ρίπτεται, εφόσον ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του εμποδίζει τη
διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
Άρθρο 60
Ρήτρα καταστρατήγησης
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα πλεονεκτήματα που προ
βλέπονται δυνάμει της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας δεν παρέχο
νται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι
δημιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των
πλεονεκτημάτων αυτών, αντίθετα με τους σκοπούς της νομοθεσίας
αυτής.
Άρθρο 61
Συμβατότητα των καθεστώτων στήριξης για τους σκοπούς των
ελέγχων στον αμπελοοινικό τομέα
Για τους σκοπούς της εφαρμογής των καθεστώτος στήριξης στον
αμπελοοινικό τομέα που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διοικητικές
διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται στα καθε
στώτα αυτά είναι σύμφωνες με το ολοκληρωμένο σύστημα που
αναφέρεται στο κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος τίτλου όσον αφορά τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηλεκτρονική βάση δεδομένων·
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α) τους κανόνες σχετικά με τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγ
χους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σε σχέση με την
τήρηση των υποχρεώσεων, δεσμεύσεων και κριτηρίων επιλεξιμό
τητας που απορρέουν από την εφαρμογή της ενωσιακής νομο
θεσίας·
β) τους κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων και
την υποχρέωση αύξησής του ή τη δυνατότητα μείωσής του που
προβλέπονται στο άρθρο 59 παράγραφος 5·
γ) τους κανόνες και τις μεθόδους υποβολής εκθέσεων σχετικά με
τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που διενεργούνται και τα
αποτελέσματά τους·
δ) τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων
συμμόρφωσης καθώς και το περιεχόμενο, τη συχνότητα και
το στάδιο εμπορίας στο οποίο εφαρμόζονται οι εν λόγω έλεγ
χοι·
ε) όσον αφορά την κάνναβη που αναφέρεται στο άρθρο 52 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τους κανόνες για τα ειδικά
μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους προσδιορισμού των επιπέδων
τετραϋδροκανναβινόλης·
στ) όσον αφορά το βαμβάκι που αναφέρεται στο άρθρο 56 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το σύστημα ελέγχων των
εγκεκριμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων·
ζ) όσον αφορά τον οίνο που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 τους κανόνες για τη μέτρηση των εκτάσεων
καθώς και για τους ελέγχους και τους κανόνες που διέπουν τις
ειδικές δημοσιονομικές διαδικασίες για τη βελτίωση των ελέγ
χων·

β) τα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων,
γ) τους διοικητικούς ελέγχους.
Οι διαδικασίες επιτρέπουν κοινή λειτουργία και ανταλλαγή δεδομέ
νων με το ολοκληρωμένο σύστημα.
Άρθρο 62
Αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά τους ελέγχους
1.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση των ελέγχων
είναι ορθή και αποτελεσματική και ότι η επαλήθευση των όρων
επιλεξιμότητας διενεργείται με αποτελεσματικό, αποδοτικό και συνε
κτικό τρόπο ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις και προστατεύει τα
οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 όσον αφορά πρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τις
τελωνειακές διαδικασίες, όταν το απαιτεί η ορθή διαχείριση του
συστήματος, και ιδίως σε σχέση με αυτές που ορίζονται στον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1).
2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
των αναγκαίων κανόνων που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του
παρόντος κεφαλαίου, και ιδίως:
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού
τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

η) τις περιπτώσεις στις οποίες αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις
πληρωμής ή άλλες κοινοποιήσεις, αιτήσεις ή αιτήματα μπορούν
να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή
τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 6·
θ) τις δοκιμές και τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται για
τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας προϊόντων για δημόσια
παρέμβαση και ιδιωτική αποθεματοποίηση καθώς και τη διεξα
γωγή διαγωνισμών τόσο για δημόσια παρέμβαση όσο και για
ιδιωτική αποθεματοποίηση.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
Άρθρο 63
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διοικητικές κυρώσεις
1.
Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα
κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που
αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που
προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, η ενίσχυση δεν
καταβάλλεται ή ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει, και, κατά περίπτωση,
δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυ
σης που αναφέρονται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013
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2.
Επίσης, εφόσον προβλέπεται από την τομεακή γεωργική νομο
θεσία, τα κράτη μέλη επιβάλλουν επίσης διοικητικές κυρώσεις, σύμ
φωνα με τους κανόνες των άρθρων 64 και 77, με την επιφύλαξη
των διατάξεων των άρθρων 91 έως 101 του τίτλου VI.

ε) όταν η μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας, συμπεριλαμ
βανομένης της περίπτωσης που λαμβάνει τη μορφή κατώτατου
ορίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παρά
γραφο 7 στοιχείο β)

3.
Τα ποσά, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τόκων, και τα
δικαιώματα ενίσχυσης τα οποία αφορά η ανάκληση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 και οι κυρώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 ανακτώνται με την επιφύλαξη του άρθρου 54
παράγραφος 3.

στ) άλλες περιπτώσεις όπου η επιβολή κύρωσης δεν είναι σκόπιμη,
οι οποίες ορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παρά
γραφο 6 στοιχείο β).

4.
Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 115 για τον καθορισμό των όρων για τη μερική ή ολική
ανάκληση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
5.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
λεπτομερών διαδικαστικών και τεχνικών κανόνων σχετικά με τα εξής:
α) την εφαρμογή και τον υπολογισμό της συνολικής ή μερικής
ανάκλησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
β) την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις
κυρώσεις, καθώς και τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώ
ματα ενίσχυσης και την επιβολή τόκου.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
Άρθρο 64
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
1.
Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 63 παρά
γραφος 2, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση μη συμμόρ
φωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της τομεακής γεωρ
γικής νομοθεσίας, πλην των προβλεπόμενων στα άρθρα 67 έως
78του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος τίτλου και στα άρθρα 91 έως
101 του τίτλου VI και όσων υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου
89 παράγραφοι 3 και 4.
2.

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:

3.
Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλλονται στους
δικαιούχους της ενίσχυσης ή της στήριξης και σε άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ή ενώσεων τέτοιων
δικαιούχων ή ·άλλων προσώπων,, που δεσμεύονται από τις υποχρε
ώσεις οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1.
4.
Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να λαμβάνουν τις ακόλου
θες μορφές:
α) μείωση του ποσού ενίσχυσης ή στήριξης που πρέπει να κατα
βληθεί σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρω
μής που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση ή σε σχέση με
περαιτέρω αιτήσεις· εν τούτοις όσον αφορά τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης, η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη της δυνατότητας αναστολής της στήριξης, όταν ανα
μένεται από τον δικαιούχο να διευθετήσει τη μη συμμόρφωση
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
β) καταβολή ποσού υπολογιζόμενου βάσει της ποσότητας και/ή της
διάρκειας της μη συμμόρφωσης ή αμφοτέρων,
γ) αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης, αναγνώρισης ή εξουσιοδό
τησης,
δ) ανάκληση του δικαιώματος συμμετοχής ή ωφέλειας από το
συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης ή άλλο
σχετικό μέτρο.
5.
Οι διοικητικές κυρώσεις είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες
σύμφωνα με τη σοβαρότητα, τον βαθμό, τη διάρκεια και την επα
νάληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης και τηρούν τα ακό
λουθα όρια:
α) το ποσό της διοικητικής κύρωσης που αναφέρεται στην παρά
γραφο 4 στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 200 % του ποσού της
αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής,

α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία,
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα, ως
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 6,

β) παρά τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α), όσον αφορά την αγρο
τική ανάπτυξη, το ποσό της διοικητικής κύρωσης που αναφέρε
ται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 100 % του
επιλέξιμου ποσού,

γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας
αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε
να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η
διοικητική κύρωση,

γ) το ποσό της διοικητικής κύρωσης που αναφέρεται στην παρά
γραφο 4 στοιχείο β) δεν υπερβαίνει ένα ύψος συγκρίσιμο προς
το ποσοστό που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου,

δ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια
αρχή ότι δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υπο
χρεώσεις της παραγράφου 1 ή εάν η αρμόδια αρχή πεισθεί
άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο,

δ) η αναστολή, η ανάκληση ή ο αποκλεισμός που αναφέρονται
στην παράγραφο 4 στοιχεία γ) και δ) μπορούν να διαρκούν
το πολύ τρία διαδοχικά έτη, περίοδος η οποία μπορεί να ανα
νεώνεται όταν διαπιστώνεται εκ νέου μη συμμόρφωση.
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6.
Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αφενός η αποτρεπτική
ισχύς των επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων και των κυρώσεων και αφε
τέρου η ιδιαιτερότητα κάθε καθεστώτος ενίσχυσης ή μέτρου στήρι
ξης που καλύπτει η τομεακή γεωργική νομοθεσία, ανατίθεται στην
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα
με το άρθρο 115 προσδιορίζοντας:
α) για κάθε καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο στήριξης και για καθένα
από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ορίζονται στην παράγραφο
3, από τον κατάλογο της παραγράφου 4 και εντός των ορίων
που τάσσονται στην παράγραφο 5, τη διοικητική κύρωση και το
ειδικό ποσοστό που επιβάλλεται από τα κράτη μέλη, μεταξύ
άλλων και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που δεν μπορούν
να ποσοτικοποιηθούν·
β) περιπτώσεις όπου οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο στ).
7.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για τη θέσπιση
λεπτομερών διαδικαστικών και τεχνικών κανόνων για την εναρμό
νιση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σχετικά με:

20.12.2013

αναστολή καθώς και σχετικά με το ποσοστό και τη διάρκεια της
αναστολής των πληρωμών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων για τη διαδικασία και άλλους όρους για την
ορθή λειτουργία της αναστολής των μηνιαίων πληρωμών που ανα
φέρεται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδί
δονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 116 παράγραφος 3.
Άρθρο 66
Εγγυήσεις
1.
Εφόσον προβλέπεται από την τομεακή γεωργική νομοθεσία,
τα κράτη μέλη ζητούν τη σύσταση εγγύησης με την οποία εξα
σφαλίζεται η καταβολή ή η κατάπτωση χρηματικού ποσού στην
αρμόδια αρχή αν δεν τηρηθεί συγκεκριμένη υποχρέωση δυνάμει
της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας.
2.
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει
εν όλω ή εν μέρει εάν δεν τηρηθεί μια συγκεκριμένη υποχρέωση ή
εάν τηρηθεί μόνο εν μέρει.

α) την επιβολή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων·
β) τους λεπτομερείς κανόνες για τον χαρακτηρισμό μιας περίπτω
σης μη συμμόρφωσης ως ήσσονος σημασίας, κατά τη θέσπιση
του κατώτατου ορίου, εκπεφρασμένο ως ονομαστική τιμή ή
ποσοστό του επιλέξιμου ποσού της ενίσχυσης ή στήριξης, το
οποίο όσον αφορά τη στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη δεν είναι
μικρότερο από 3 % ή όσον αφορά άλλη στήριξη δεν είναι
μικρότερο από 1 %·
γ) τους κανόνες για τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις
οποίες τα κράτη μέλη μπορούν, λόγω της φύσης των κυρώσεων,
να παρακρατούν τα ποσά που ανακτώνται ως κυρώσεις.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
Άρθρο 65
Αναστολή πληρωμών προς τα κράτη μέλη σε ειδικές
περιπτώσεις που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013
1.
Σε περίπτωση που ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 απαι
τεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν, εντός συγκεκριμένης προθε
σμίας, συγκεκριμένες πληροφορίες και τα κράτη μέλη δεν αποστεί
λουν ή δεν αποστείλουν εγκαίρως τις πληροφορίες αυτές ή απο
στείλουν λανθασμένες πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί να αναστεί
λει τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 18, υπό την
προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει καταστήσει διαθέσιμες εγκαίρως
στα κράτη μέλη τις πληροφορίες, τα έντυπα και τις διευκρινίσεις
που απαιτούνται. Το ποσό της αναστελλόμενης πληρωμής σχετίζεται
με τις δαπάνες για τα μέτρα της αγοράς για τα οποία δεν απε
στάλησαν ή δεν απεστάλησαν εγκαίρως οι απαιτούμενες πληροφο
ρίες ή απεστάλησαν λανθασμένες πληροφορίες.
2.
Για να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας
κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 σχετικά με τα μέτρα της αγοράς που υπόκεινται στην

3.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 για τον καθορισμό
κανόνων που εξασφαλίζουν μεταχείριση χωρίς διακρίσεις, ισότητα
και τήρηση της αναλογικότητας κατά τη σύσταση εγγύησης και:
α) για τον προσδιορισμό του υπεύθυνου μέρους στην περίπτωση μη
τήρησης μιας υποχρέωσης·
β) για τον καθορισμό ειδικών καταστάσεων στις οποίες η αρμόδια
αρχή δεν απαιτεί τη σύσταση εγγύησης·
γ) για τη θέσπιση των όρων που εφαρμόζονται στην προς σύσταση
εγγύηση και τον εγγυητή, καθώς και τους όρους για τη σύσταση
και την αποδέσμευση της εγγύησης·
δ) για τη θέσπιση των ειδικών όρων που εφαρμόζονται στη συστα
θείσα εγγύηση στο πλαίσιο προκαταβολών·
ε) για τον καθορισμό των συνεπειών της παράβασης των υποχρε
ώσεων για τις οποίες έχει συσταθεί εγγύηση, κατά τα προβλε
πόμενα στην παράγραφο 1, όπως, μεταξύ άλλων, την κατάπτωση
των εγγυήσεων, το ποσοστό μείωσης που ισχύει κατά την αποδέ
σμευση εγγυήσεων για επιστροφές, άδειες, προσφορές, συμμε
τοχή σε διαγωνισμούς ή συγκεκριμένες αιτήσεις και όταν δεν
έχει τηρηθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου μια υποχρέωση που καλύ
πτεται από τις εν λόγω εγγυήσεις, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υποχρέωσης, της ποσότητας που αφορά η παράβαση
της υποχρέωσης, της διάρκειας της υπέρβασης της προθεσμίας
εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε εκπληρωθεί η υποχρέωση και
του χρονικού σημείου κατάθεσης των στοιχείων που αποδει
κνύουν την εκπλήρωση της υποχρέωσης.
4.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον
καθορισμό κανόνων όσον αφορά:
α) τη μορφή της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί και τη διαδι
κασία για τη σύσταση της εγγύησης, την αποδοχή της και την
αντικατάσταση της αρχικής εγγύησης,
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β) τις διαδικασίες για την αποδέσμευση της εγγύησης,
γ) τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116
παράγραφος 3.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΙ

μικροκαλλιεργητές που αναφέρεται στον τίτλο V του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης που αναφέρονται
στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εφόσον η
ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο, και τα ειδικά μέτρα για
τη γεωργία υπέρ των μικρότερων νησιών του Αιγαίου που ανα
φέρονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εφόσον
η ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Άρθρο 68

Άρθρο 67

Στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος

Πεδίο εφαρμογής και χρησιμοποιούμενοι όροι

1.
Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοι
χεία:

1.
Κάθε κράτος μέλος συγκροτεί και διαχειρίζεται ένα ολοκλη
ρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου («ολοκληρωμένο σύστη
μα»).
2.
Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα στή
ριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 καθώς και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα
με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 28 έως
31, τα άρθρα 33, 34 και 40 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 35 παρ. 2 στοι
χεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, στα μέτρα που ανα
φέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 ούτε τυγχάνει εφαρμογής στα μέτρα που προ
βλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν
λόγω κανονισμού όσον αφορά τις δαπάνες εγκατάστασης.
3.
Στον βαθμό που είναι αναγκαίο, το ολοκληρωμένο σύστημα
εφαρμόζεται επίσης στον έλεγχο της πολλαπλής συμμόρφωσης που
αναφέρεται στον τίτλο VI.
4.
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Για τον σκοπό του παρόντος κεφαλαίου:

α) ως «αγροτεμάχιο» νοείται μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται
από έναν γεωργό και καλύπτει μία μόνο ομάδα καλλιεργειών.
Ωστόσο, όπου δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013
απαιτείται χωριστή δήλωση της χρήσης μιας έκτασης στο πλαί
σιο μιας μόνο ομάδας καλλιεργειών, η προαναφερθείσα χρήση
μειώνει και άλλο το αγροτεμάχιο, αν χρειασθεί. Τα κράτη μέλη
μπορούν να θέσουν πρόσθετα κριτήρια για την περαιτέρω οριο
θέτηση των αγροτεμαχίων·
β) «ως άμεση στρεμματική ενίσχυση» νοούνται το καθεστώς βασικής
ενίσχυσης, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και η
αναδιανεμητική ενίσχυση που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφά
λαιο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενίσχυση για
τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές που
αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013, η ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορι
σμούς που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενίσχυση για νέους αγρότες που
αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013, η προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που ανα
φέρεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 1, εφόσον η ενίσχυση καταβάλ
λεται ανά εκτάριο, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι που ανα
φέρεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2, το καθεστώς για τους

α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων·
β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων·
γ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενί
σχυσης·
δ) αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις πληρωμής·
ε) ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου·
στ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου
της στήριξης του άρθρου 67 παράγραφος 2 ο οποίος υποβάλ
λει αίτηση ενίσχυσης ή πληρωμής.
2.
Το ολοκληρωμένο σύστημα συμπεριλαμβάνει, κατά περίπτω
ση, σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων συγκροτηθέν
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (4).
3.
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον
αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου
συστήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη βοήθεια ειδικευμένων
οργανισμών ή προσώπων, προκειμένου να διευκολύνει τη συγκρό
τηση, την παρακολούθηση και τη χρήση του ολοκληρωμένου
συστήματος, ιδίως για τη χορήγηση τεχνικών συμβουλών στις αρμό
διες αρχές των κρατών μελών, εφόσον τις ζητούν.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, για τον καθορισμό ειδικών
μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμ
βουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23)
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδι
κών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 78 της 20.3.2013, σ. 41)
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του
βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ
L 5 της 9.1.2004, σ. 8).
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4.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα περαιτέρω μέτρα που
απαιτούνται για τη σωστή εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήμα
τος και παρέχουν μεταξύ τους την αμοιβαία συνδρομή που είναι
αναγκαία για τους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα κανο
νισμό.

20.12.2013

Με την επιφύλαξη του πρώτο εδαφίου, τα κράτη μέλη μπορούν να
χρησιμοποιούν τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή
δορυφορικής ορθοφωτογραφίας, με ομοιογενή πρότυπα που εξα
σφαλίζουν ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με χαρτογραφία κλίμα
κας 1:10 000 από το 2016 βάσει μακροχρόνιων συμβάσεων οι
οποίες έχουν συναφθεί πριν από τον Νοέμβριο του 2012.

Άρθρο 69
Ηλεκτρονική βάση δεδομένων
1.
Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων («η βάση δεδομένων») κατα
γράφει, για κάθε δικαιούχο της στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο
67 παράγραφος 2, τα δεδομένα που προκύπτουν από τις αιτήσεις
ενίσχυσης και πληρωμής.
Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, την πρόσβαση, μέσω της
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα δεδομένα που αφορούν
το τρέχον ημερολογιακό έτος και/ή περίοδο εμπορίας καθώς και τα
προηγούμενα δέκα έτη. Εντούτοις, στις περιπτώσεις που το επίπεδο
στήριξης των γεωργών επηρεάζεται από τα δεδομένα που σχετίζο
νται με τα ημερολογιακά έτη και/ή τις περιόδους εμπορίας από το
2000, η βάση δεδομένων επιτρέπει επίσης την αναζήτηση αυτών
των δεδομένων. Η βάση δεδομένων επιτρέπει επίσης την άμεση και
απευθείας πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τουλάχιστον τα
προηγούμενα τέσσερα διαδοχικά ημερολογιακά έτη και στα δεδο
μένα που αφορούν τους «μόνιμους βοσκοτόπους», όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ)
αριθ. 1120/2009 (1) στην αρχική του έκδοση, για περιόδους από
την ημερομηνία εφαρμογής του, τους «μόνιμους λειμώνες και μόνι
μους βοσκοτόπους», όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε σχέση του
λάχιστον με τα προηγούμενα πέντε διαδοχικά ημερολογιακά έτη.
Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη που προ
σχώρησαν στην Ένωση το 2004 ή αργότερα υποχρεούνται να εξα
σφαλίζουν την πρόσβαση στα δεδομένα μόνο από το έτος προσχώ
ρησής τους και μετά.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν αποκεντρωμένες
βάσεις δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι οι βάσεις αυτές,
καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή των δεδο
μένων και την πρόσβαση σε αυτά, σχεδιάζονται με ομοιογενή τρόπο
για όλη την επικράτεια του κράτους μέλους και είναι συμβατές
μεταξύ τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η διενέργεια ελέγχων δια
σταύρωσης.
Άρθρο 70

2.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα αναγνώρισης
αγροτεμαχίων περιέχει τμήμα αναφοράς για τις περιοχές οικολογι
κής εστίασης. Το τμήμα αναφοράς καλύπτει, ιδίως, τις συναφείς
ειδικές δεσμεύσεις και/ή τα συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποί
ησης του άρθρου 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 που είναι ισοδύναμα προς τις πρακτικές του
άρθρου 46 του προαναφερθέντος κανονισμού, προτού να παρασχε
θούν, το αργότερο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018, τα
έντυπα αιτήσεων του άρθρου 72 του παρόντος κανονισμού όσον
αφορά τις ενισχύσεις για τις επωφελείς για το κλίμα και το περι
βάλλον γεωργικές πρακτικές που προβλέπονται στα άρθρα 43 έως
46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.
Άρθρο 71
Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων
ενίσχυσης
1.
Το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων
ενίσχυσης επιτρέπει την επαλήθευση των δικαιωμάτων και τη διε
νέργεια ελέγχων διασταύρωσης με τις αιτήσεις ενίσχυσης και το
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.
2.
Το σύστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιτρέπει την
άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του
κράτους μέλους, στα δεδομένα που αφορούν τουλάχιστον τα προη
γούμενα τέσσερα διαδοχικά ημερολογιακά έτη.
Άρθρο 72
Αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις πληρωμής
1.
Κάθε έτος, ο δικαιούχος της στήριξης που αναφέρεται στο
άρθρο 67 παράγραφος 2 υποβάλλει αίτηση άμεσης ενίσχυσης ή
αίτηση πληρωμής για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζο
νται με την έκταση και τα ζώα, αναφέροντας κατά περίπτωση:

Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
1.
Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων συγκροτείται με βάση
χάρτες, κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες χαρτογραφικές αναφορές.
Χρησιμοποιούνται τεχνικές που βασίζονται σε ηλεκτρονικό σύστημα
γεωγραφικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της εναέριας ή
δορυφορικής ορθοφωτογραφίας, με ομοιογενή πρότυπα που εξα
σφαλίζουν ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με χαρτογραφία κλίμα
κας 1:10 000 και, από το 2016, κλίμακας 1:5 000, λαμβανομένου
παράλληλα υπόψη του περιγράμματος και της κατάστασης του
αγροτεμαχίου. Αυτό θα καθοριστεί σύμφωνα με τα υφιστάμενα
ενωσιακά πρότυπα.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου
2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος
ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στή
ριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 316 της 2.12.2009, σ. 1).

α) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης καθώς και τις μη γεωρ
γικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η στήριξη που αναφέρεται
στο άρθρο 67 παράγραφος 2·
β) τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν δηλωθεί για ενεργοποίηση·
γ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία προβλέπεται στον παρόντα κανο
νισμό ή απαιτείται για την εφαρμογή της σχετικής τομεακής
γεωργικής νομοθεσίας ή από το οικείο κράτος μέλος.
Όσον αφορά την άμεση στρεμματική ενίσχυση, κάθε κράτος μέλος
καθορίζει το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία
μπορεί να υποβληθεί αίτηση. Ωστόσο, το ελάχιστο μέγεθος δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 0,3 εκτάρια.

20.12.2013
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2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), τα κράτη
μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα αγροτεμάχια έκτασης έως 0,1
εκταρίου για τα οποία δεν υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης δεν χρει
άζεται να δηλώνονται, εφόσον η συνολική έκταση των αγροτεμαχίων
δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο και/ή μπορούν να αποφασίζουν ότι οι
γεωργοί που δεν υποβάλλουν αίτηση για άμεση στρεμματική ενί
σχυση δεν υποχρεούνται να δηλώνουν τα αγροτεμάχιά τους εφόσον
η συνολική έκτασή τους δεν υπερβαίνει το 1 εκτάριο. Σε όλες τις
περιπτώσεις, οι γεωργοί αυτοί δηλώνουν στις αιτήσεις τους ότι
έχουν στη διάθεσή τους αγροτεμάχια και αναφέρουν, κατόπιν αιτή
ματος των αρμόδιων αρχών, τη θέση τους,
3.
Τα κράτη μέλη παρέχουν, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα,
προεκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων με βάση τις εκτάσεις που καθορί
σθηκαν το προηγούμενο έτος καθώς και σχεδιαγράμματα στα οποία
εμφανίζεται η θέση των εκτάσεων αυτών.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αίτηση ενίσχυσης
και η αίτηση πληρωμής:
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Άρθρο 74
Επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας και των μειώσεων
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 59, τα κράτη μέλη, μέσω των οργανι
σμών πληρωμών ή των φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί να δρουν
εκ μέρους τους, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους για τις αιτήσεις
ενίσχυσης με σκοπό την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για
την ενίσχυση. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται από συμπληρωματι
κούς επιτόπιους ελέγχους.
2.
Για τους σκοπούς των επιτόπιων ελέγχων, τα κράτη μέλη
καταρτίζουν σχέδιο δειγματοληψίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και/ή των δικαιούχων.
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές τηλεπι
σκόπησης και τεχνικές του παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος
πλοήγησης (GNSS) ως μέσο για την πραγματοποίηση επιτόπιων
ελέγχων στα αγροτεμάχια.
4.
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων επιλεξιμότητας, εφαρμό
ζεται το άρθρο 63.

α) είναι έγκυρες εάν ο δικαιούχους επιβεβαιώσει την απουσία μετα
βολών σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης και την αίτηση πλη
ρωμής που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος,

Πληρωμή στους δικαιούχους

β) πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τις μεταβολές σε σχέση με την
αίτηση ενίσχυσης και την αίτηση πληρωμής που υποβλήθηκαν
για το προηγούμενο έτος.

1.
Οι πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 πραγματο
ποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου
ημερολογιακού έτους.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές
που προβλέπεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 η δυνατότητα αυτή δίδεται σε όλους τους ενδια
φερόμενους γεωργούς.
4.
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι μια ενιαία
αίτηση καλύπτει μερικά ή όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης
που αναφέρονται στο άρθρο 67 ή άλλα καθεστώτα και μέτρα
στήριξης.
5.
Κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ)
αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (1), ο υπολογισμός της ημερομη
νίας για την υποβολή ή την τροποποίηση αίτησης ενίσχυσης, αίτη
σης πληρωμής ή δικαιολογητικών, συμβάσεων ή δηλώσεων βάσει
του παρόντος κεφαλαίου προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις του
ολοκληρωμένου συστήματος. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιό
τητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο
115 σχετικά με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις προθεσμίες,
ημερομηνίες και διορίες, όταν η τελική ημερομηνία υποβολής αιτή
σεων ή τροποποιήσεων είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή.
Άρθρο 73
Σύστημα ταυτοποίησης των δικαιούχων
Το ενιαίο σύστημα για την καταγραφή της ταυτότητας κάθε
δικαιούχου της στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγρα
φος 2 εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης όλων των αιτήσεων
ενίσχυσης και πληρωμής που υποβάλλονται από τον ίδιο δικαιούχο.
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης
Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1).

Άρθρο 75

Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις εντός της
περιόδου αυτής.
Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη
μέλη μπορούν, πριν την 1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν την 16η
Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον
αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και έως 75 % όσον αφορά τη στήριξη
που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά το
άρθρο 67 παράγραφος 2.
Όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής
ανάπτυξης κατά το άρθρο 67 παράγραφος 2, η παρούσα παράγρα
φος εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρω
μής που υποβάλλονται από το έτος υποβολής αιτήσεων 2018,
εκτός από την πληρωμή των προκαταβολών έως το 75 % που
προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου.
2.
Οι πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν κατα
βάλλονται πριν ολοκληρωθεί η εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότη
τας, την οποία πραγματοποιεί το κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 74.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι προκαταβολές για στή
ριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης κατά το
άρθρο 67 παράγραφος 2 μπορούν να καταβάλλονται μετά την
ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 59
παράγραφος 1.
3.
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η Επιτροπή εκδίδει εκτελε
στικές πράξεις που είναι απαραίτητες και δικαιολογημένες για την
επίλυση ειδικών προβλημάτων που αφορούν την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις μπορεί να παρεκ
κλίνουν από τις παραγράφους 1 και 2, αλλά μόνο στον βαθμό και
για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία.
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Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 3.

20.12.2013

επιλέξιμης έκτασης διασκορπισμένα χαρακτηριστικά τοπίου και
δέντρα με συνολική έκταση που δεν υπερβαίνει ορισμένο ποσο
στό του αγροτεμαχίου αναφοράς, χωρίς απαίτηση χαρτογράφη
σής τους για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 76
Κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Άρθρο 77

1.
Για να εξασφαλίζεται ότι το ολοκληρωμένο σύστημα που
προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται με αποτελεσματικό
τητα, συνοχή και χωρίς διακρίσεις, προστατεύοντας τα οικονομικά
συμφέροντα της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115
σχετικά με:

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

α) τους ειδικούς ορισμούς που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η
εναρμονισμένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος,
πέραν
όσων
προβλέπονται
στον
κανονισμό
(ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
β) όσον αφορά τα άρθρα 67 έως 75, κανόνες για τα περαιτέρω
μέτρα τα οποία απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφω
σης με τις απαιτήσεις ελέγχου που ορίζονται στον παρόντα
κανονισμό ή στην τομεακή γεωργική νομοθεσία και τα οποία
πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη έναντι παραγωγών, υπη
ρεσιών, οργανισμών, οργανώσεων ή άλλων φορέων, όπως σφα
γείων ή ενώσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης
της ενίσχυσης, εφόσον ο παρών κανονισμός δεν προβλέπει σχε
τικές διοικητικές κυρώσεις· τα μέτρα αυτά πρέπει στο μέτρο του
δυνατού και τηρουμένων των αναλογιών να ακολουθούν τις
διατάξεις για τις κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 77 παρά
γραφοι 1 έως 5.
2.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυ
λίων στους δικαιούχους που προκύπτουν από τις αιτήσεις ενίσχυσης
που προβλέπονται στο άρθρο 72 και να επιτραπεί η επαλήθευση
της εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 σχετικά με τα ακόλουθα:
α) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους τεχνικούς κανόνες, μεταξύ
άλλων για την επικαιροποίηση των αγροτεμαχίων αναφοράς, τα
κατάλληλα όρια ανοχής, λαμβανομένου υπόψη του περιγράμμα
τος και της κατάστασης του αγροτεμαχίου, συμπεριλαμβανομέ
νων κανόνων για την ένταξη παρακείμενων σε αγροτεμάχιο χαρα
κτηριστικών τοπίου, καθώς και τις απαιτήσεις ποιότητας για το
σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων που προβλέπεται στο
άρθρο 70 και το σύστημα ταυτοποίησης δικαιούχων που προ
βλέπεται στο άρθρο 73·
β) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους τεχνικούς κανόνες και τις απαι
τήσεις ποιότητας για το σύστημα προσδιορισμού και καταγρα
φής των δικαιωμάτων ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 71·
γ) τους κανόνες για την καθιέρωση του ορισμού της βάσης υπο
λογισμού της ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τον
τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων περιπτώσεων στις οποίες επιλέ
ξιμες εκτάσεις περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοπίου ή δέντρα·
οι κανόνες αυτοί επιτρέπουν στα κράτη μέλη, για εκτάσεις που
αποτελούν μόνιμο βοσκότοπο, να θεωρούν αυτομάτως μέρος της

1.
Όσον αφορά τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 63 παρά
γραφος 2, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση μη συμμόρ
φωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των κανόνων στή
ριξης του άρθρου 67 παράγραφος 2.
2.

Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:

α) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία,
β) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα, ως
αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 6,
γ) όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας
αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε
να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η
διοικητική κύρωση,
δ) όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια
αρχή ότι δεν ευθύνεται για τη μη συμμόρφωση προς τις υπο
χρεώσεις της παραγράφου 1 ή εάν η αρμόδια αρχή πεισθεί
άλλως ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο,
ε) όταν η μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας, συμπεριλαμ
βανομένων των περιπτώσεων που λαμβάνονται υπό μορφή
κατώτατου ορίου που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα
με την παράγραφο 7 στοιχείο β)·
στ) άλλες περιπτώσεις όπου η επιβολή κύρωσης δεν είναι σκόπιμη,
οι οποίες ορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παρά
γραφο 7 στοιχείο β).
3.
Διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλλονται στους
δικαιούχους της ενίσχυσης ή της στήριξης, συμπεριλαμβανομένων
ομάδων ή ενώσεων αυτών, που δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις οι
οποίες προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1.
4.
Οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να λαμβάνουν τις ακόλου
θες μορφές:
α) μείωση του ποσού ενίσχυσης ή στήριξης που έχει καταβληθεί ή
πρόκειται να καταβληθεί σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης ή
την αίτηση πληρωμής που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση
και/ή σε σχέση με τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρω
μής για προηγούμενα ή επόμενα έτη·
β) καταβολή ποσού υπολογιζόμενου βάσει της ποσότητας και/ή της
διάρκειας της μη συμμόρφωσης,
γ) αποκλεισμός συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης
ή μέτρο στήριξης.
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5.
Οι διοικητικές κυρώσεις είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες
σύμφωνα με τη σοβαρότητα, το βαθμό, τη διάρκεια και την επανά
ληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης και τηρούν τα ακό
λουθα όρια:
α) το ποσό της διοικητικής κύρωσης η οποία αναφέρεται στην
παράγραφο 4 στοιχείο α) για ένα δεδομένο έτος δεν υπερβαίνει
το 100 % του ποσού της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης
πληρωμής,
β) το ποσό της διοικητικής κύρωσης που αναφέρεται στην παρά
γραφο 4 στοιχείο β) για ένα δεδομένο έτος δεν υπερβαίνει το
100 % του ποσού των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων
πληρωμής στις οποίες επιβάλλεται η κύρωση,
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α) την επιβολή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων·
β) τους λεπτομερείς κανόνες για τον χαρακτηρισμό μιας περίπτω
σης μη συμμόρφωσης ως ήσσονος σημασίας, κατά τον καθορι
σμό του κατώτατου ορίου αυτού, εκπεφρασμένο ως ονομαστική
τιμή ή ποσοστό της προσδιορισμένης έκτασης ή του επιλέξιμου
ποσού ενίσχυσης ή στήριξης, το οποίο δεν είναι μικρότερο από
0,5 %·
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116
παράγραφος 3.
Άρθρο 78
Εκτελεστικές αρμοδιότητες

γ) ο αποκλεισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο γ)
μπορεί να διαρκεί το πολύ τρία διαδοχικά έτη, περίοδος η οποία
μπορεί να ανανεώνεται όταν διαπιστώνεται εκ νέου μη συμμόρ
φωση.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

6.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 4 και 5, όσον αφορά
την ενίσχυση που αναφέρεται στο ν τίτλο III κεφάλαιο 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 οι διοικητικές κυρώσεις λαμβά
νουν τη μορφή μείωσης του ποσού των πληρωμών που έχει κατα
βληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

β) κανόνες όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής που
προβλέπονται στο άρθρο 72 καθώς και τις αιτήσεις δικαιωμά
των ενίσχυσης, όπως, μεταξύ άλλων, την καταληκτική ημερο
μηνία υποβολής αιτήσεων, απαιτήσεις ως προς τις ελάχιστες
πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, δια
τάξεις για τις τροποποιήσεις ή την ανάκληση αιτήσεων ενίσχυ
σης, εξαιρέσεις από την απαίτηση υποβολής αίτησης ενίσχυσης,
καθώς και διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρ
μόζουν απλουστευμένες διαδικασίες ή να διορθώνουν προφανή
σφάλματα·

Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παρούσα παρά
γραφο είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες βάσει της σοβαρότητας,
της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης της διαπιστούμενης
μη συμμόρφωσης.
Το ποσό των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων για ένα δεδομένο έτος
δεν υπερβαίνει το 0 % κατά τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής του
τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (έτη
υποβολής αιτήσεων 2015 και 2016), το 20 % για το τρίτο έτος
εφαρμογής (έτος υποβολής αιτήσεων 2017) και το 25 % από το
τέταρτο έτος εφαρμογής (έτος υποβολής αιτήσεων 2017) του
ποσού της ενίσχυσης το οποίο αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο
3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και θα εδικαιούτο ο
ενδιαφερόμενος γεωργός αν πληρούσε τις προϋποθέσεις για την
ενίσχυση αυτή.
7.
Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αφενός η αποτρεπτική
ισχύς των επιβαλλόμενων κυρώσεων και αφετέρου τα ειδικά χαρα
κτηριστικά κάθε καθεστώτος ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης που
αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή
η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 σε ό,τι αφορά:
α) τον προσδιορισμό — για κάθε καθεστώς ενίσχυσης ή μέτρο
στήριξης και για καθένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 3— αφενός της διοικητικής κύρωσης
από τον κατάλογο της παραγράφου 4 και εντός των ορίων που
τάσσονται στις παραγράφους 5 και 6 και αφετέρου του ειδικού
ποσοστού που επιβάλλεται από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων
και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που δεν μπορούν να ποσο
τικοποιηθούν,
β) περιπτώσεις όπου οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται,
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο στ).
8.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
λεπτομερών διαδικαστικών και τεχνικών κανόνων για την εναρμό
νιση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου σχετικά με:

α) τα βασικά χαρακτηριστικά, τους τεχνικούς κανόνες και τις απαι
τήσεις ποιότητας για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που
προβλέπεται στο άρθρο 69·

γ) κανόνες για τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, καθώς και της ορθό
τητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στην
αίτηση ενίσχυσης ή πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων κανόνων
για τα περιθώρια ανοχής στις μετρήσεις κατά τους επιτόπιους
ελέγχους·
δ) τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ενιαία εφαρ
μογή του παρόντος κεφαλαίου·
ε) κανόνες για τις περιπτώσεις μεταβίβασης εκμεταλλεύσεων που
συνοδεύονται από τη μεταβίβαση τυχόν υποχρέωσης που
αφορά την επιλεξιμότητα της σχετικής ενίσχυσης και δεν έχει
ακόμα εκπληρωθεί·
στ) κανόνες για την καταβολή των προκαταβολών που αναφέρονται
στο άρθρο 75.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΙΙ

Έλεγχος των συναλλαγών
Άρθρο 79
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
1.
Το παρόν κεφάλαιο καθορίζει ειδικούς κανόνες για τον
έλεγχο των εμπορικών εγγράφων των οντοτήτων εκείνων που είναι
δικαιούχοι ή οφειλέτες και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το
σύστημα χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ ή των αντιπροσώπων τους
(«επιχειρήσεις»), προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι συναλ
λαγές που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από
το ΕΓΤΕ έχουν όντως πραγματοποιηθεί και κατά πόσον έχουν εκτε
λεστεί ορθώς.
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2.
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα μέτρα που καλύ
πτονται από το ολοκληρωμένο σύστημα του κεφαλαίου ΙΙ του
παρόντος τίτλου. Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τροποποι
ήσεις της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας και να εξασφαλίζεται η
αποτελεσματικότητα του συστήματος εκ των υστέρων ελέγχων που
καθιερώνεται με το παρόν κεφάλαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 για τη θέσπιση καταλόγου μέτρων τα οποία, λόγω
του σχεδιασμού τους και των απαιτήσεων ελέγχου, δεν επιδέχονται
πρόσθετο εκ των υστέρων έλεγχο υπό τη μορφή εξέτασης εμπορι
κών εγγράφων και συνεπώς δεν υποβάλλονται στο σχετικό έλεγχο
δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.
3.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακό
λουθοι ορισμοί:
α) «εμπορικό έγγραφο»: κάθε βιβλίο, κατάλογος, σημείωση και
δικαιολογητικό έγγραφο, λογιστικό βιβλίο, αρχείο παραγωγής
και ποιότητας και η αλληλογραφία σχετικά με την επαγγελμα
τική δραστηριότητα της επιχείρησης, καθώς και τα εμπορικά
στοιχεία, υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικά αποθηκευμένων στοιχείων, εφόσον τα έγγραφα ή
στοιχεία αυτά έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις συναλλαγές
που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) «τρίτο μέρος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άμεση ή
έμμεση σχέση με τις συναλλαγές που γίνονται στο πλαίσιο του
συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ.
Άρθρο 80
Έλεγχος από τα κράτη μέλη
1.
Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε συστηματικούς ελέγχους των
εμπορικών εγγράφων των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον
χαρακτήρα των ελεγκτέων συναλλαγών. Τα κράτη μέλη φροντίζουν
ώστε η επιλογή των ελεγκτέων επιχειρήσεων να διασφαλίζει με τον
καλύτερο τρόπο την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και
ανίχνευσης των παρατυπιών. Η επιλογή λαμβάνει ιδίως υπόψη,
μεταξύ άλλων, την οικονομική σημασία των επιχειρήσεων στο
σύστημα αυτό καθώς και άλλους παράγοντες κινδύνου.
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α) συγκρίσεις με τα εμπορικά έγγραφα των προμηθευτών, των
πελατών, των μεταφορέων ή άλλων τρίτων μερών·
β) κατά περίπτωση, φυσικούς ελέγχους της ποσότητας και της
φύσης των αποθεμάτων·
γ) συγκρίσεις με καταχωρίσεις των χρηματοοικονομικών ροών που
προηγούνται ή έπονται συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του συστήματος χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ· και
δ) ελέγχους, σε σχέση με την τήρηση βιβλίων ή κεφαλαιακών κινή
σεων, που καταδεικνύουν ότι, τη στιγμή του ελέγχου, τα
έγγραφα που τηρεί ο οργανισμός πληρωμών ως απόδειξη της
καταβολής της ενίσχυσης στον δικαιούχο, είναι ακριβή.
2.
Συγκεκριμένα, εφόσον οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
τηρούν ειδικά λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις ενωσιακές ή εθνικές
διατάξεις, ο έλεγχος των βιβλίων αυτών περιλαμβάνει, σε κατάλλη
λες περιπτώσεις, τη σύγκρισή τους με τα εμπορικά έγγραφα και,
ενδεχομένως, τις πραγματικές ποσότητες των αποθεμάτων της επι
χείρησης.
3.
Κατά την επιλογή των ελεγκτέων συναλλαγών, πρέπει να λαμ
βάνεται πλήρως υπόψη ο βαθμός του κινδύνου που παρουσιάζουν.
Άρθρο 82
Πρόσβαση σε εμπορικά έγγραφα
1.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ή τρίτο μέρος διασφαλίζουν
την παροχή όλων των εμπορικών εγγράφων και των συμπληρωμα
τικών πληροφοριών στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους ή
στα εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό πρόσωπα. Τα ηλεκτρονικά
αποθηκευμένα στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε κατάλληλο υπόθε
μα.
2.
Οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο ή τα εξου
σιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό πρόσωπα μπορούν να αποκτούν
αποσπάσματα ή αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1.

2.
Στις κατάλληλες περιπτώσεις, ο έλεγχος που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 επεκτείνεται στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με
τα οποία συνδέονται οι επιχειρήσεις καθώς και σε οποιοδήποτε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως παρουσιάζει ενδια
φέρον στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων του άρθρου 81.

3.
Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια ελέγχου διενεργούμε
νου βάσει του παρόντος κεφαλαίου, τα εμπορικά έγγραφα που
φυλάσσονται από την επιχείρηση κρίνονται ανεπαρκή για τους σκο
πούς του ελέγχου, η επιχείρηση λαμβάνει οδηγίες να τηρεί στο
μέλλον τα αρχεία που απαιτούνται από το κράτος μέλος που
είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων
που καθορίζονται σε άλλους κανονισμούς όσον αφορά τον σχετικό
τομέα.

3.
Ο έλεγχος που διενεργείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των ελέγχων που
διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν την ημερομηνία από την οποία πρέπει
να τηρούνται τα εν λόγω αρχεία.

Άρθρο 81
Στόχοι του ελέγχου
1.
Η ακρίβεια των κυριότερων στοιχείων που υπόκεινται στον
έλεγχο επαληθεύεται με διασταυρωτικούς ελέγχους, που αφορούν
επίσης, εάν χρειαστεί, τα εμπορικά έγγραφα τρίτων μερών, σε
αριθμό ανάλογο με τον βαθμό του κινδύνου που παρουσιάζουν,
και συμπεριλαμβάνουν:

Όταν το σύνολο ή μέρος των εμπορικών εγγράφων τα οποία βάσει
του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο βρίσκε
ται σε επιχείρηση του ιδίου εμπορικού ομίλου, της ίδιας εταιρείας ή
της ίδιας σύμπραξης επιχειρήσεων που διευθύνεται σε ενιαία βάση
με την ελεγχόμενη εταιρεία, ανεξαρτήτως του αν βρίσκονται εντός ή
εκτός του εδάφους της Ένωσης, η ελεγχόμενη επιχείρηση πρέπει να
τα θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για τον έλεγχο υπαλλήλων, σε
τόπο και χρόνο που καθορίζονται από το κράτος μέλος που είναι
υπεύθυνο για τη διενέργεια του ελέγχου.

20.12.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοι που είναι
αρμόδιοι για τους ελέγχους έχουν δικαίωμα να προβαίνουν στην
κατάσχεση ή να διατάσσουν την κατάσχεση εμπορικών εγγράφων.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατά
ξεις και με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων της ποινικής
δικονομίας σχετικά με την κατάσχεση εγγράφων.
Άρθρο 83
Αμοιβαία συνδρομή
1.
Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τους σκο
πούς της διενέργειας των ελέγχων που προβλέπονται στο παρόν
κεφάλαιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν μια επιχείρηση ή τρίτο μέρος είναι εγκατεστημένο σε κρά
τος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή
έπρεπε να πραγματοποιηθεί η είσπραξη και/ή η καταβολή του
σχετικού ποσού·
β) όταν μια επιχείρηση ή τρίτο μέρος είναι εγκατεστημένο σε κρά
τος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο βρίσκονται τα απαραίτητα
για τον έλεγχο έγγραφα και πληροφορίες.
Η Επιτροπή μπορεί να συντονίζει κοινές δράσεις με αμοιβαία συν
δρομή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών.
2.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου που ακολουθεί το
οικονομικό έτος πληρωμής από το ΕΓΤΕ, τα κράτη μέλη αποστέλ
λουν στην Επιτροπή κατάλογο των εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα
επιχειρήσεων για τις οποίες το εν λόγω ποσό έχει ή θα έπρεπε να
έχει καταβληθεί ή εισπραχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
3.
Εφόσον για τον έλεγχο επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο
80, απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες σε άλλο κράτος
μέλος και ιδίως διασταυρωτικοί έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο
81, μπορούν να υποβάλλονται ειδικές αιτήσεις ελέγχου, δεόντως
αιτιολογημένες. Στην Επιτροπή αποστέλλεται γενική επισκόπηση των
εν λόγω ειδικών αιτήσεων, ανά τρίμηνο, εντός προθεσμίας ενός
μηνός από το τέλος του τριμήνου. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει
να της διαβιβαστεί αντίγραφο συγκεκριμένων αιτήσεων.
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α) τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν και την κατα
νομή τους ανά τομέα, με βάση τα σχετικά ποσά·
β) τα κριτήρια που έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση αυτού
του προγράμματος.
3.
Τα προγράμματα που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και
διαβιβάζονται στην Επιτροπή εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εάν,
εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων, η Επιτροπή δεν γνωστοποιήσει
τυχόν παρατηρήσεις της.
4.
Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών
στις τροποποιήσεις που επιφέρουν στο πρόγραμμα τα κράτη μέλη.
5.
Η Επιτροπή μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, να ζητεί να
συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα κράτους μέλους μια ιδιαίτερη κατη
γορία επιχειρήσεων.
6.
Οι επιχειρήσεις των οποίων το άθροισμα των εισπράξεων ή
των οφειλών ήταν κατώτερο των 40 000 EUR ελέγχονται, κατ’
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μόνο για ειδικούς λόγους
που αναφέρουν τα κράτη μέλη στο ετήσιο πρόγραμμά που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 ή από την Επιτροπή σε τυχόν προτεινό
μενη τροποποίηση του προγράμματος αυτού. Προκειμένου να λαμ
βάνονται υπόψη οι οικονομικές εξελίξεις, ανατίθεται στην Επιτροπή
η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με
το άρθρο 115 για την τροποποίηση του κατώτατου ορίου των
40 000 EUR.
Άρθρο 85
Ειδικές υπηρεσίες
1.
Σε κάθε κράτος μέλος, για την παρακολούθηση της εφαρμο
γής του παρόντος κεφαλαίου υπεύθυνη είναι μια ειδική υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες αυτές είναι υπεύθυνες ιδίως για:
α) την εκτέλεση των ελέγχων του παρόντος κεφαλαίου από υπαλ
λήλους που απασχολούνται άμεσα από αυτή την ειδική υπηρε
σία· ή
β) τον συντονισμό και τη γενική εποπτεία των ελέγχων που διενερ
γούνται από υπαλλήλους που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες.

Η αίτηση ελέγχου διεκπεραιώνεται το αργότερο έξι μήνες από την
παραλαβή της· τα αποτελέσματα του ελέγχου ανακοινώνονται αμελ
λητί στο αιτούν κράτος μέλος και την Επιτροπή. Η ανακοίνωση
προς την Επιτροπή αποστέλλεται ανά τρίμηνο, εντός προθεσμίας
ενός μηνός από το τέλος του τριμήνου.

Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να προβλέψουν μια κατανομή των
ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου μεταξύ ειδικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών υπηρεσιών,
εφόσον οι ειδικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τον συντονισμό
τους.

Άρθρο 84

2.
Η υπηρεσία ή οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου είναι οργανωμένες κατά
τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητες από τις υπηρεσίες ή τμήματα
υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη των πληρωμών και των ελέγχων
που διενεργούνται πριν από αυτές.

Προγραμματισμός
1.
Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το πρόγραμμα των ελέγχων που
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 80 κατά τη διάρκεια
της επόμενης περιόδου ελέγχου.
2.
Κάθε έτος, πριν από τις 15 Απριλίου, τα κράτη μέλη διαβι
βάζουν στην Επιτροπή το πρόγραμμά τους που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, διευκρινίζοντας:

3.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κεφα
λαίου, η ειδική υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμ
βάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και το οικείο κράτος μέλος παρέχει
στην ειδική υπηρεσία κάθε εξουσία που είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
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4.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επι
βολή κυρώσεων κατά των φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 86
Εκθέσεις
1.
Πριν από την 1η Ιανουαρίου που έπεται της περιόδου ελέγ
χου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή λεπτομερή έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.
2.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προβαίνουν τακτικά σε ανταλ
λαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 87
Πρόσβαση σε στοιχεία και έλεγχοι της Επιτροπής
1.
Σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις, οι
υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγρά
φων που καταρτίζονται ενόψει ή κατόπιν των ελέγχων που οργα
νώνονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου καθώς και στα
στοιχεία που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων όσων αποθηκεύο
νται σε συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά παρέ
χονται, κατόπιν αιτήσεως, σε κατάλληλο υπόθεμα.
2.
Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 80 διενεργούνται από
υπαλλήλους του κράτους μέλους. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν
να συμμετέχουν υπάλληλοι της Επιτροπής. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν
μπορούν να ασκούν μόνοι τους εξουσίες ελέγχου που υπάγονται
στην αρμοδιότητα των εθνικών υπαλλήλων. Ωστόσο, έχουν πρό
σβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα όπως και οι
υπάλληλοι του κράτους μέλους.
3.
Στην περίπτωση ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το
άρθρο 83, οι υπάλληλοι του κράτους μέλους που υπέβαλε την
αίτηση μπορούν να παρευρίσκονται, εφόσον συμφωνεί το κράτος
μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, στους ελέγχους που διε
νεργούνται στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και
να έχουν πρόσβαση τους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα όπως
και οι υπάλληλοι του εν λόγω κράτους μέλους.
Οι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους μέλους, οι οποίοι παρευρί
σκονται κατά τους ελέγχους στο κράτος μέλος στο οποίο απευθύ
νεται η αίτηση, είναι πάντοτε σε θέση να παρέχουν αποδείξεις
σχετικά με την επίσημη ιδιότητά τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται
πάντοτε από υπαλλήλους του κράτους μέλους στο οποίο υποβλή
θηκε η αίτηση.
4.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισμών (ΕΕ, Ευρα
τόμ) αριθ. 883/2013 και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, στο μέτρο
που οι σχετικές εθνικές διατάξεις ποινικής δικονομίας βάσει των
οποίων ορισμένες πράξεις ανατίθενται αποκλειστικά σε υπαλλήλους
ειδικά οριζόμενους από το εθνικό δίκαιο, δεν συμμετέχουν σε αυτές
τις πράξεις ούτε οι υπάλληλοι της Επιτροπής ούτε οι υπάλληλοι
του κράτους μέλους που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Σε κάθε
περίπτωση, δεν συμμετέχουν, ιδίως, σε κατ’ οίκον έρευνα ή σε
επίσημη ανάκριση προσώπων, στο πλαίσιο εφαρμογής του ποινικού
δικαίου του κράτους μέλους. Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις πλη
ροφορίες που συγκεντρώνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
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Άρθρο 88
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των
κανόνων για την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου,
και ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα:
α) τη διενέργεια του ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 80 όσον
αφορά την επιλογή των επιχειρήσεων, το ποσοστό και την
ημερομηνία του ελέγχου·
β) τη φύλαξη των εμπορικών εγγράφων και το είδος των εγγράφων
που πρέπει να φυλάσσονται ή τα στοιχεία που πρέπει να κατα
γράφονται·
γ) την υλοποίηση και τον συντονισμό των κοινών δράσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 83 παράγραφος 1·
δ) τις λεπτομέρειες και τις προδιαγραφές σχετικά με το περιεχό
μενο, τη μορφή και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, το
περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο κοινοποίησης, υποβολής
και ανταλλαγής των πληροφοριών που απαιτούνται στο πλαίσιο
του παρόντος κεφαλαίου·
ε) τους όρους και τα μέσα δημοσίευσης ή τους συγκεκριμένους
κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη διάδοση ή τη διάθεση από
την Επιτροπή στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των πλη
ροφοριών που απαιτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονι
σμού·
στ) τις αρμοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο
άρθρο 85·
ζ) το περιεχόμενο των εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 86.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Άλλες διατάξεις για τους ελέγχους και τις κυρώσεις
Άρθρο 89
Λοιποί έλεγχοι και κυρώσεις σχετικά με τους κανόνες
εμπορίας
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 τα οποία δεν επισημαίνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού δεν διατίθενται
στην αγορά ή αποσύρονται.
2.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που μπορούν να εκδο
θούν από την Επιτροπή, οι εισαγωγές στην Ένωση των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 189 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υπόκεινται σε ελέγχους για
να επαληθεύεται η τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρά
γραφο 1 του εν λόγω άρθρου.
3.
Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους, βασιζόμενους σε ανά
λυση κινδύνου, για την εξακρίβωση του κατά πόσον τα προϊόντα
που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 συμμορφώνονται προς τους κανόνες που καθορί
ζονται στο μέρος II τίτλος II κεφάλαιο I τμήμα I του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ/2013 και επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις κατά
περίπτωση.
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4.
Με την επιφύλαξη των πράξεων για τον αμπελοοινικό τομέα
που εκδίδονται βάσει του άρθρου 64, σε περίπτωση παράβασης των
ενωσιακών κανόνων στον εν λόγω τομέα, τα κράτη μέλη επιβάλλουν
αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές διοικητικές κυρώσεις.
Οι κυρώσεις αυτές δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρο
νται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και εφόσον η
μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας.
5.
Για την προστασία των ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων
καθώς και της ταυτότητας, της προέλευσης και της ποιότητας
των ενωσιακών οίνων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115
όσον αφορά:
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (1) και εξασφαλίζουν ότι κάθε επιχειρη
ματίας που πληροί τις υποχρεώσεις αυτές δικαιούται κάλυψη από
το σύστημα ελέγχων.
3.
Στο πλαίσιο της Ένωσης, η ετήσια επαλήθευση της τήρησης
των προδιαγραφών του προϊόντος κατά την παραγωγή και κατά ή
μετά τη συσκευασία του οίνου εξασφαλίζεται από την αρμόδια αρχή
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή από έναν ή περισσότερους
οργανισμούς ελέγχου, κατά την έννοια του άρθρου 2 δεύτερο
εδάφιο σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο οποίος
λειτουργεί ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα
κριτήρια του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισμού.
4.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α) τη δημιουργία αναλυτικής τράπεζας δεδομένων με ισοτοπικά
στοιχεία που θα συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης
και η οποία θα δημιουργηθεί με βάση δείγματα συλλεγόμενα
από τα κράτη μέλη·

α) τις ανακοινώσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην
ίδια·

β) κανόνες σχετικά με τους οργανισμούς ελέγχου και τη μεταξύ
τους αμοιβαία συνδρομή·

β) κανόνες για την αρχή που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της
συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του προϊόντος, ακόμη και
όταν η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη χώρα·

γ) κανόνες σχετικά με την από κοινού χρήση των διαπιστώσεων των
κρατών μελών.
6.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά
με, τα αναγκαία μέτρα για:
α) τις διαδικασίες όσον αφορά τις τράπεζες δεδομένων των κρατών
μελών και την αναλυτική τράπεζα δεδομένων με ισοτοπικά στοι
χεία που θα συμβάλει στον εντοπισμό της απάτης.
β) τις διαδικασίες όσον αφορά τη συνεργασία και συνδρομή μεταξύ
αρχών και φορέων ελέγχου·
γ) όσον αφορά την υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3,
κανόνες για τη διενέργεια των ελέγχων της συμμόρφωσης με τα
πρότυπα εμπορίας, κανόνες για τις αρχές που είναι αρμόδιες για
τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και για το περιεχόμενο, τη
συχνότητα και το στάδιο εμπορίας κατά το οποίο διενεργούνται
οι εν λόγω έλεγχοι.

γ) τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιούν τα κράτη μέλη για να
αποτρέπουν την παράνομη χρήση των προστατευόμενων ονομα
σιών προέλευσης, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
και των προστατευόμενων παραδοσιακών ενδείξεων·
δ) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν τα
κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
ΤΙΤΛΟΣ VI
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 91
Γενική αρχή

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116
παράγραφος 3.

1.
Εφόσον ο δικαιούχος που αναφέρεται στο άρθρο 92 δεν
τηρεί τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης του άρθρου 93,
του επιβάλλεται διοικητική κύρωση.

Άρθρο 90

2.
Η διοικητική κύρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
επιβάλλεται μόνο εφόσον η μη συμμόρφωση είναι αποτέλεσμα πρά
ξης ή παράλειψης αποδιδόμενης ευθέως στον σχετικό δικαιούχο και
εφόσον συντρέχει μία ή και οι δύο από τις ακόλουθες προϋποθέ
σεις:

Έλεγχοι που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις
γεωγραφικές ενδείξεις και τις προστατευόμενες παραδοσιακές
ενδείξεις
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να σταμα
τήσουν τις παράνομες χρήσεις των προστατευόμενων ονομασιών
προέλευσης, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και
των προστατευόμενων παραδοσιακών ενδείξεων που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

β) αφορά την έκταση της εκμετάλλευσης του δικαιούχου.

2.
Το κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη
για την εκτέλεση των ελέγχων σε σχέση με τις υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο μέρος 2 τίτλος II κεφάλαιο I τμήμα II του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

α) η μη συμμόρφωση αφορά τη γεωργική δραστηριότητα του
δικαιούχου·
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Όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις, ωστόσο, η κύρωση αυτή δεν
επιβάλλεται εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηση στήριξης για τη
σχετική έκταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο
α) και τα άρθρα 30 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
3.

Για τον σκοπό του παρόντος τίτλου:

α) ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των μονάδων παραγωγής
και των εκτάσεων τις οποίες διαχειρίζεται ο δικαιούχος που
αναφέρεται στο άρθρο 92 και οι οποίες βρίσκονται στην επι
κράτεια του ίδιου κράτους μέλους.
β) ως «απαίτηση» νοείται κάθε κανονιστική απαίτηση διαχείρισης
βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης που αναφέρεται στο παράρ
τημα ΙΙ στο πλαίσιο συγκεκριμένης πράξης, η οποία διαφέρει επί
της ουσίας από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση της ίδιας πράξης.
Άρθρο 92
Σχετικοί δικαιούχοι
Το άρθρο 91 εφαρμόζεται στους δικαιούχους που λαμβάνουν άμε
σες ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ενι
σχύσεις δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 και ετήσιες πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου
21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και
των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
Ωστόσο, το άρθρο 91 δεν εφαρμόζεται στους δικαιούχους που
συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που ανα
φέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Η
κύρωση που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται
ούτε στη στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 9
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
Άρθρο 93
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την 1η Ιανουαρίου 2004 εξασφαλίζουν ότι οι εκτάσεις που απο
τελούσαν μόνιμους βοσκοτόπους κατά την ημερομηνία που προ
βλεπόταν για τις αιτήσεις ενίσχυσης βάσει έκτασης του 2003 παρα
μένουν μόνιμοι βοσκότοποι εντός καθορισμένων ορίων. Τα κράτη
μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 εξασφαλίζουν ότι οι
εκτάσεις που αποτελούσαν μόνιμους βοσκοτόπους την 1η Μαΐου
2004 παραμένουν μόνιμοι βοσκότοποι εντός καθορισμένων ορίων.
Η Ρουμανία και η Βουλγαρία εξασφαλίζουν ότι οι εκτάσεις που
αποτελούσαν μόνιμους βοσκότοπους την 1η Ιανουαρίου 2007
παραμένουν μόνιμοι βοσκότοποι εντός καθορισμένων ορίων. Η Κρο
ατία εξασφαλίζει ότι οι εκτάσεις που αποτελούσαν μόνιμους βοσκο
τόπους την 1η Ιουλίου 2013 παραμένουν μόνιμοι βοσκότοποι
εντός καθορισμένων ορίων.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων
που πρόκειται να αναδασωθούν, εάν η αναδάσωση αυτή είναι συμ
βατή με το περιβάλλον και εξαιρούμενων των φυτειών χριστουγεν
νιάτικων δένδρων και ειδών ταχείας ανάπτυξης που καλλιεργούνται
βραχυπρόθεσμα.
4.
Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η παράγραφος 3, ανατί
θεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πρά
ξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 όσον αφορά τους κανόνες για τη
διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, ιδίως για την εξασφάλιση της
λήψης μέτρων με στόχο τη διατήρηση των εκτάσεων που αποτελούν
μόνιμους βοσκοτόπους στο επίπεδο των γεωργών, συμπεριλαμβανο
μένων των ατομικών υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούνται, όπως η
υποχρέωση εκ νέου μετατροπής εκτάσεων σε μόνιμους βοσκοτόπους
σε περίπτωση που διαπιστώνεται μείωση της αναλογίας τους.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων
των κρατών μελών αφενός και των γεωργών αφετέρου όσον αφορά
τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 για τη θέσπιση των όρων και των μεθόδων καθορισμού
της αναλογίας που πρέπει να διατηρείται μεταξύ μόνιμων βοσκοτό
πων και γεωργικών εκτάσεων.

Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης
1.
Οι κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης συνίστανται στις κανο
νιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την ενωσιακή
νομοθεσία και στα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλο
ντική κατάσταση των εκτάσεων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο,
όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, όσον αφορά τους ακόλου
θους τομείς:
α) περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση
των εκτάσεων·
β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών,
γ) καλή μεταχείριση των ζώων.
2.
Οι πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα II όσον αφορά
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης εφαρμόζονται με την
ισχύουσα μορφή τους και, σε περίπτωση οδηγιών, ως εφαρμόζονται
από τα κράτη μέλη.
3.
Επιπλέον, για τα έτη 2015 και 2016, οι κανόνες πολλαπλής
συμμόρφωσης περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση των μόνιμων
βοσκότοπων. Τα κράτη μέλη τα οποία ήταν ήδη μέλη της Ένωσης

5.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 3 και 4, ως «μόνιμοι
βοσκότοποι» νοούνται οι μόνιμοι βοσκότοποι ως ορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 στην
αρχική του έκδοση.
Άρθρο 94
Υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, συμπε
ριλαμβανομένων των εκτάσεων οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται
πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωρ
γική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για τους
δικαιούχους σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική
κατάσταση της γης με βάση το παράρτημα II, λαμβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων εκτάσεων,
όπως την κατάσταση του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες, τα
υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, τη χρήση της
γης, την αμειψισπορά, τις γεωργικές πρακτικές και τη διάρθρωση
των εκμεταλλεύσεων.
Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν στοιχειώδεις απαιτήσεις που δεν
προβλέπονται στο παράρτημα II.
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Άρθρο 95
Πληροφορίες προς τους δικαιούχους
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στους σχετικούς δικαιούχους, κατά
περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα, τον κατάλογο των απαιτήσεων
και των κανόνων που θα εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής εκμε
τάλλευσης καθώς και σχετικές σαφείς και ακριβείς πληροφορίες.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΙΙ

Σύστημα ελέγχου και διοικητικές κυρώσεις σχετικά με την
πολλαπλή συμμόρφωση
Άρθρο 96
Έλεγχοι της πολλαπλής συμμόρφωσης
1.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το
ολοκληρωμένο σύστημα που προβλέπεται στον τίτλο V κεφάλαιο II
και ιδίως στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ), ε) και
στ).
Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα συστή
ματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζουν την
τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης.
Τα συστήματα αυτά και ιδίως το σύστημα αναγνώρισης και κατα
γραφής των ζώων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την οδηγία
2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008 (1) και
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και (ΕΚ) αριθ. 21/2004,
πρέπει να είναι συμβατά με το ολοκληρωμένο σύστημα που αναφέ
ρεται στον τίτλο V κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
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Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη δια
δικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγρα
φος 3.
Άρθρο 97
Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
1.
Η διοικητική κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 επιβάλ
λεται όταν δεν τηρούνται οι κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης
κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους («το
σχετικό ημερολογιακό έτος») και εφόσον η εν λόγω μη συμμόρ
φωση αποδίδεται άμεσα στον δικαιούχο που υπέβαλε την αίτηση
ενίσχυσης ή πληρωμής κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογια
κού έτους.
Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε
δικαιούχους που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούν τους κανόνες πολ
λαπλής συμμόρφωσης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια περιόδου
τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του
ημερολογιακού έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε η πρώτη ενίσχυση
στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης για αναδιάρθρωση και
μετατροπή ή οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους
από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται του ημερολογιακού
έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση στο πλαίσιο των
προγραμμάτων στήριξης για τον πρώιμο τρύγο που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 («τα σχετικά έτη»).

2.
Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, πρότυπα, πράξεις ή
τομείς πολλαπλής συμμόρφωσης, τα κράτη μέλη δύνανται να απο
φασίζουν να διενεργούν διοικητικούς ελέγχους, ειδικότερα εκείνους
που προβλέπονται ήδη στο πλαίσιο των συστημάτων ελέγχου που
ισχύουν για την αντίστοιχη απαίτηση, πρότυπο, πράξη ή τομέα
πολλαπλής συμμόρφωσης.

2.
Στις περιπτώσεις μεταβίβασης έκτασης κατά τη διάρκεια του
σχετικού ημερολογιακού έτους ή των σχετικών ετών, η παράγραφος
1 εφαρμόζεται επίσης όταν η εν λόγω μη συμμόρφωση είναι το
αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης αποδιδόμενης ευθέως στο πρό
σωπο στο οποίο ή από το οποίο μεταβιβάστηκε η γεωργική έκταση.
Κατά παρέκκλιση από την πρώτη πρόταση, όταν το πρόσωπο στο
οποίο αποδίδεται ευθέως η πράξη ή παράλειψη έχει υποβάλει
αίτηση ενίσχυσης ή πληρωμής για το σχετικό ημερολογιακό έτος
ή τα σχετικά έτη, η διοικητική κύρωση επιβάλλεται με βάση τα
συνολικά ποσά των ενισχύσεων του άρθρου 92 που έχουν κατα
βληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν στο εν λόγω πρόσωπο.

3.
Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους για την
επαλήθευση της συμμόρφωσης των δικαιούχων προς τις υποχρεώ
σεις που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «μεταβίβαση»
νοείται οιαδήποτε συναλλαγή κατά την οποία γεωργική έκταση
παύει να βρίσκεται στη διάθεση του μεταβιβάζοντος.

4.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
κανόνων για τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα
τίτλο, περιλαμβανομένων κανόνων που επιτρέπουν τη συνεκτίμηση
των ακόλουθων παραγόντων στην ανάλυση κινδύνων:
α) τη συμμετοχή των γεωργών στο σύστημα παροχής συμβουλών
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του
παρόντος κανονισμού·

3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, με την επιφύλαξη
των κανόνων που θα θεσπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 101, τα
κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν τη μη επιβολή διοικητικής
κύρωσης ανά δικαιούχο και ανά ημερολογιακό έτος όταν το ύψος
της κύρωσης είναι ίσο ή μικρότερο των 100 EUR.

β) τη συμμετοχή των γεωργών σε ένα σύστημα πιστοποίησης εφό
σον αυτό καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις και τα σχετικά πρό
τυπα.

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να κάνει χρήση της επιλογής
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η αρμόδια αρχή προβαίνει
κατά το επόμενο έτος, βάσει δείγματος δικαιούχων, στις ενέργειες
που απαιτούνται για την επαλήθευση της λήψης διορθωτικών
μέτρων από τον δικαιούχο όσον αφορά τις περιπτώσεις μη συμμόρ
φωσης που έχουν διαπιστωθεί. Η διαπίστωση και η υποχρέωση
λήψης διορθωτικών μέτρων κοινοποιούνται στον δικαιούχο.

(1) Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την
αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων (ΕΕ L 213 της 8.8.2008,
σ. 31).

4.
Η επιβολή διοικητικής κύρωσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα
και την κανονικότητα των ενισχύσεων επί των οποίων επεβλήθη.
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Άρθρο 98
Επιβολή της διοικητικής κύρωσης στη Βουλγαρία, την
Κροατία και τη Ρουμανία
Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, οι διοικητικές κυρώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 91 επιβάλλονται το αργότερο από την 1η
Ιανουαρίου 2016 όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχεί
ρισης του παραρτήματος ΙΙ που αφορούν την καλή μεταχείριση των
ζώων.
Για την Κροατία, οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 91
επιβάλλονται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) που αναφέρο
νται στο παράρτημα ΙΙ:
α) από 1ης Ιανουαρίου 2014 για τις ΚΑΔ 1 έως ΚΑΔ 3 και ΚΑΔ 6
έως ΚΑΔ 8·
β) από 1ης Ιανουαρίου 2016 για τις ΚΑΔ 4, ΚΑΔ 5, ΚΑΔ 9 και
ΚΑΔ 10·
γ) από 1ης Ιανουαρίου 2018 για τις ΚΑΔ 11 έως ΚΑΔ 13.
Άρθρο 99
Υπολογισμός της διοικητικής κύρωσης
1.
Η διοικητική κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 91 επιβάλ
λεται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των πληρωμών
του άρθρου 92 που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί
στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης τις
οποίες έχει υποβάλει ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερο
λογιακού έτους της διαπίστωσης του προβλήματος.
Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών,
λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτή
ρας και η επανάληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης, καθώς
και τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4.
2.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που οφείλεται σε απλή αμέ
λεια, το ποσοστό της μείωσης δεν υπερβαίνει το 5 % και, σε περί
πτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης, το 15 %.
Τα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτήσουν σύστημα έγκαιρης προ
ειδοποίησης για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οι οποίες, λόγω
της μικρής σοβαρότητας, έκτασης και διάρκειάς τους, δεν οδηγούν,
σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, σε μείωση ή αποκλεισμό.
Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να κάνει χρήση αυτής της δυνα
τότητας, η αρμόδια αρχή απευθύνει προειδοποίηση στον δικαιούχο,
κοινοποιώντας στο δικαιούχο τη διαπίστωση του προβλήματος και
την υποχρέωσή του να λάβει επανορθωτικά μέτρα. Σε περίπτωση
που σε επακόλουθο έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανορθωθεί η
μη συμμόρφωση, εφαρμόζεται αναδρομικά η μείωση σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο.
Ωστόσο, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συνιστούν άμεσο
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων οδηγούν
πάντοτε σε μείωση ή αποκλεισμό.
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στους δικαιούχους που λαμ
βάνουν για πρώτη φορά προειδοποίηση πρόσβαση κατά προτεραι
ότητα στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύ
σεις.
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3.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ προθέσεως, το ποσοστό
μείωσης δεν είναι κατ’ αρχήν μικρότερο του 20 %, μπορεί να φθάνει
έως τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενί
σχυσης και μπορεί να εφαρμόζεται για ένα ή περισσότερα ημερο
λογιακά έτη.
4.
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των μειώσεων και
αποκλεισμών για ένα ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει το συνο
λικό ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.
Άρθρο 100
Ποσά που προκύπτουν από την πολλαπλή συμμόρφωση
Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν το 25 % των ποσών που
προκύπτουν από την επιβολή των μειώσεων και των αποκλεισμών
που αναφέρονται στο άρθρο 99.
Άρθρο 101
Αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά τον υπολογισμό και
την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
1.
Για να εξασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυλίων στους
δικαιούχους και η εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης κατά
τρόπο αποδοτικό, συνεκτικό και χωρίς διακρίσεις, ανατίθεται στην
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα
με το άρθρο 115 όσον αφορά:
α) τη θέσπιση εναρμονισμένης βάσης για τον αναφερόμενο στο
άρθρο 99 υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων λόγω μη
τήρησης των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, λαμβανομένων
υπόψη των μειώσεων λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας·
β) τους όρους για τον υπολογισμό και την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων λόγω μη τήρησης των κανόνων πολλαπλής συμμόρ
φωσης, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση
αποδίδεται άμεσα στον δικαιούχο.
2.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό
λεπτομερών διαδικαστικών και τεχνικών κανόνων σχετικά με τον
υπολογισμό και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που ανα
φέρονται στα άρθρο 97 έως 99, μεταξύ άλλων και όσον αφορά
τους δικαιούχους που αποτελούν ομάδα προσώπων σύμφωνα με τα
άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116 παράγραφος
3.
ΤΙΤΛΟΣ VII
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΆΛΑΙΟ Ι

Κοινοποίηση
Άρθρο 102
Κοινοποίηση πληροφοριών
1.
Επιπλέον των διατάξεων που προβλέπονται στους τομεακούς
κανονισμούς, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ακό
λουθα στοιχεία, δηλώσεις και έγγραφα:
α) όσον αφορά τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών και
τους διαπιστευμένους οργανισμούς συντονισμού:
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i) την πράξη διαπίστευσής τους,
ii) την ιδιότητά τους (διαπιστευμένος οργανισμός πληρωμών ή
διαπιστευμένος οργανισμός συντονισμού),
iii) ενδεχομένως, την ανάκληση της διαπίστευσής τους·
β) όσον αφορά του οργανισμούς πιστοποίησης:
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2.
Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων που αφορούν δικα
στικές διαδικασίες, τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια
του ελέγχου που προβλέπεται στον τίτλο V κεφάλαιο ΙΙΙ προστα
τεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Οι εν λόγω πληροφορίες
δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο άτομο
εκτός εκείνων τα οποία, λόγω των καθηκόντων τους στα κράτη
μέλη ή στα όργανα της Ένωσης, απαιτείται να λάβουν γνώση
αυτών με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 104

i) την επωνυμία τους,

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

ii) τη διεύθυνσή τους ·
γ) όσον αφορά τις δράσεις οι οποίες συνδέονται με τις πράξεις που
χρηματοδοτούνται από τα ταμεία:
i) τις δηλώσεις δαπανών, που ισχύουν επίσης ως αιτήσεις πλη
ρωμών, υπογεγραμμένες από το διαπιστευμένο οργανισμό
πληρωμών ή το διαπιστευμένο οργανισμό συντονισμού και
συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα στοιχεία,
ii) τις προβλέψεις των χρηματοδοτικών απαιτήσεών τους, όσον
αφορά το ΕΓΤΕ και, στην περίπτωση του ΕΓΤΑΑ, την επι
καιροποίηση των προβλέψεων για τις δηλώσεις δαπανών που
πρόκειται να υποβληθούν στη διάρκεια του έτους και τις
προβλέψεις για τις δηλώσεις δαπανών για το επόμενο οικο
νομικό έτος,
iii) τη διαχειριστική δήλωση και τους ετήσιους λογαριασμούς
των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών,
iv) ετήσια σύνοψη των αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων
λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που διενεργήθηκαν
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις λεπτομερείς διατά
ξεις που προβλέπονται στους οικείους τομεακούς κανόνες.
Οι ετήσιοι λογαριασμοί των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών
που καλύπτουν τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ υποβάλλονται στο επίπεδο
του κάθε προγράμματος.
2.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν λεπτομερώς την Επιτροπή σχε
τικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καλή γεωργική και
περιβαλλοντική κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 94 και τις
λεπτομέρειες του συστήματος παροχής συμβουλών στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις που αναφέρεται στον τίτλο ΙΙΙ.
3.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά την Επιτροπή για την
εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος που αναφέρεται στον
τίτλο V κεφάλαιο II. Η Επιτροπή διοργανώνει συνεδριάσεις ανταλ
λαγής απόψεων για το θέμα αυτό με τα κράτη μέλη.
Άρθρο 103
Εμπιστευτικότητα
1.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να διασφαλίσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοι
χείων που γνωστοποιούνται ή λαμβάνονται στο πλαίσιο των ενερ
γειών ελέγχου και εκκαθάρισης των λογαριασμών κατ’ εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού.
Οι κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (Ευρα
τόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 εφαρμόζονται επί των στοιχείων αυτών.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθο
ρισμό κανόνων όσον αφορά:
α) τη μορφή, το περιεχόμενο, τη συχνότητα, τις προθεσμίες και
τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους διαβιβάζο
νται ή τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής:
i) οι δηλώσεις δαπανών και οι καταστάσεις προβλεπόμενων
δαπανών καθώς και οι ενημερώσεις τους, συμπεριλαμβανο
μένων των εσόδων ειδικού προορισμού,
ii) η διαχειριστική δήλωση και οι ετήσιοι λογαριασμοί των
οργανισμών πληρωμών καθώς και τα αποτελέσματα όλων
των διαθέσιμων λογιστικών ελέγχων και των ελέγχων που
διενεργήθηκαν,
iii) οι εκθέσεις πιστοποίησης των λογαριασμών,
iv) τα στοιχεία ταυτότητας των διαπιστευμένων οργανισμών
πληρωμών, των διαπιστευμένων οργανισμών συντονισμού
και των οργανισμών πιστοποίησης,
v) οι λεπτομερείς κανόνες συνυπολογισμού και πληρωμής των
δαπανών που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία,
vi) οι κοινοποιήσεις των δημοσιονομικών αναπροσαρμογών στις
οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των πράξεων
ή προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των ανακεφαλαι
ωτικών καταστάσεων των διαδικασιών ανάκτησης τις οποίες
κινούν τα κράτη μέλη λόγω διαπίστωσης παρατυπιών,
vii) τα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 58·
β) τις λεπτομέρειες που διέπουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και
εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και τη
δημιουργία συστημάτων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων
του είδους, της μορφής και του περιεχομένου των δεδομένων
που θα υφίστανται επεξεργασία από αυτά τα συστήματα και των
αντίστοιχων κανόνων αποθήκευσής τους·
γ) την κοινοποίηση στην Επιτροπή, από τα κράτη μέλη, των πλη
ροφοριών, των εγγράφων, των στατιστικών και των εκθέσεων
καθώς και τις προθεσμίες και τους τρόπους κοινοποίησης των
στοιχείων αυτών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη
διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 116
παράγραφος 3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Χρήση του ευρώ
Άρθρο 105
Γενικές αρχές
1.
Τα ποσά που εμφαίνονται στις αποφάσεις της Επιτροπής για
την έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τα ποσά των
υποχρεώσεων και των πληρωμών της Επιτροπής καθώς και τα ποσά
των βεβαιωμένων ή πιστοποιημένων δαπανών και των δηλώσεων
δαπανών των κρατών μελών εκφράζονται και καταβάλλονται σε
ευρώ.
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αφορούν την οργάνωση της αγοράς ή το εν λόγω ποσό, ανατίθεται
στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων
σύμφωνα με το άρθρο 115 οι οποίες θα περιλαμβάνουν κανόνες
για τις εν λόγω γενεσιουργούς αιτίες και τη συναλλαγματική ισο
τιμία που πρέπει να χρησιμοποιείται. Η ειδική γενεσιουργός αιτία
προσδιορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής, το συντομότερο δυνατόν,
των προσαρμογών των συναλλαγματικών ισοτιμιών·
β) ομοιότητα των γενεσιουργών αιτιών για ανάλογες πράξεις που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οργάνωσης της αγοράς,

2.
Οι τιμές και τα ποσά που καθορίζονται στην τομεακή γεωρ
γική νομοθεσία εκφράζονται σε ευρώ.

γ) συνοχή μεταξύ των γενεσιουργών αιτιών για τις διάφορες τιμές
και ποσά που αφορούν την οργάνωση της αγοράς,

Χορηγούνται ή εισπράττονται σε ευρώ στα κράτη μέλη τα οποία
έχουν υιοθετήσει το ευρώ και σε εθνικό νόμισμα στα υπόλοιπα
κράτη μέλη.

δ) πρακτική δυνατότητα και αποτελεσματικότητα των ελέγχων
εφαρμογής των κατάλληλων συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Άρθρο 106
Συναλλαγματική ισοτιμία και γενεσιουργός αιτία
1.
Οι τιμές και τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 105 παρά
γραφος 2 στα κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ
μετατρέπονται στο εθνικό τους νόμισμα βάσει συναλλαγματικής
ισοτιμίας.
2.

Η γενεσιουργός αιτία για την συναλλαγματική ισοτιμία είναι:

α) η εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής ή εξαγω
γής, όσον αφορά τα ποσά που εισπράττονται ή χορηγούνται στις
συναλλαγές με τις τρίτες χώρες,
β) το γεγονός με το οποίο επιτυγχάνεται ο οικονομικός στόχος της
πράξης, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
3.
Όταν μια άμεση ενίσχυση βάσει του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 καταβάλλεται σε δικαιούχο σε άλλο νόμισμα
πλην του ευρώ, τα κράτη μέλη μετατρέπουν στο εθνικό νόμισμα
το εκφρασμένο σε ευρώ ποσό της ενίσχυσης, με βάση την τελευταία
ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την 1η
Οκτωβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να
αποφασίζουν, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, να πραγμα
τοποιήσουν τη μετατροπή βάσει του μέσου όρου των ισοτιμιών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια του μήνα που
προηγείται της 1ης Οκτωβρίου του έτους για το οποίο χορηγείται η
ενίσχυση. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή ορί
ζουν και δημοσιεύουν τον μέσο όρο αυτό πριν από την 1η Δεκεμ
βρίου του εν λόγω έτους.
4.
Όσον αφορά το ΕΓΤΕ, κατά την κατάρτιση των δηλώσεων
δαπανών τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ εφαρ
μόζουν την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία με εκείνη την οποία χρη
σιμοποίησαν όταν πραγματοποίησαν τις πληρωμές προς τους
δικαιούχους ή όταν εισέπραξαν έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος κεφαλαίου.
5.
Για να προσδιοριστεί η γενεσιουργός αιτία που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 ή για να καθοριστεί για ειδικούς λόγους που

6.
Για να μην εφαρμόζουν τα κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθε
τήσει το ευρώ διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες αφενός κατά
τη λογιστική εγγραφή των εσόδων που εισπράττουν ή των ενισχύ
σεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους σε νόμισμα άλλο πλην
του ευρώ και αφετέρου κατά την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών
των οργανισμών πληρωμών, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 115
οι οποίες θα περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που εφαρμόζεται για την κατάρτιση των δηλώσεων δαπα
νών και την εγγραφή των πράξεων δημόσιας αποθεματοποίησης
στους λογαριασμούς του οργανισμού πληρωμών.
Άρθρο 107
Μέτρα διασφάλισης και παρεκκλίσεις
1.
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη
διασφάλιση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας εάν νομισμα
τικές πρακτικές εξαιρετικού χαρακτήρα που συνδέονται με το εθνικό
νόμισμα θα μπορούσαν να τη θέσουν σε κίνδυνο. Οι εν λόγω
εκτελεστικές πράξεις μπορούν να παρεκκλίνουν από τους υφιστάμε
νους κανόνες μόνο κατά την απολύτως αναγκαία χρονική περίοδο.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 3.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο κοινοποιούνται αμέ
σως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και στα κράτη
μέλη.
2.
Σε περίπτωση που νομισματικές πρακτικές εξαιρετικού χαρα
κτήρα που συνδέονται με το εθνικό νόμισμα ενδέχεται να θέσουν σε
κίνδυνο την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας, ανατίθεται στην
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμ
φωνα με το άρθρο 115 για να προβλεφθεί παρέκκλιση από το
παρόν τμήμα, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν μια χώρα ακολουθεί ασυνήθεις συναλλαγματικές πρακτικές,
όπως την εφαρμογή πολλαπλών συναλλαγματικών ισοτιμιών, ή
εφαρμόζει συμφωνίες αντιπραγματισμού,
β) όταν κάποιες χώρες έχουν νόμισμα το οποίο δεν έχει εισαχθεί
στις επίσημες αγορές συναλλάγματος ή των οποίων η εξέλιξη
ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις στις συναλλαγές.
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Άρθρο 108
Χρήση του ευρώ από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν
υιοθετήσει
1.
Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος που δεν έχει υιοθετήσει
το ευρώ αποφασίζει να καταβάλει τις δαπάνες που απορρέουν από
την τομεακή γεωργική νομοθεσία σε ευρώ και όχι στο εθνικό του
νόμισμα, το κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα ώστε η χρησιμοποίηση
του ευρώ να μην παρέχει συστηματικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση
με τη χρησιμοποίηση του εθνικού νομίσματος.
2.
Το κράτος μέλος κοινοποιεί τα σχεδιαζόμενα μέτρα στην
Επιτροπή πριν να τεθούν σε ισχύ. Τα μέτρα δεν θα εφαρμόζονται
ενόσω το κράτος μέλος δεν έχει λάβει την έγκριση της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εκθέσεις και αξιολόγηση
Άρθρο 109
Ετήσια δημοσιονομική έκθεση
Πριν από το τέλος του Σεπτεμβρίου του έτους που ακολουθεί κάθε
οικονομικό έτος, η Επιτροπή συντάσσει δημοσιονομική έκθεση σχε
τικά με τη διαχείριση των ταμείων κατά το προηγούμενο οικονομικό
έτος και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ
βούλιο.
Άρθρο 110
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ΚΓΠ
1.
Καθορίζεται κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης
με στόχο τη μέτρηση της απόδοσης της ΚΓΠ και ιδίως:
α) των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013
β) των μέτρων στήριξης της αγοράς που προβλέπονται στον κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
γ) των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανο
νισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και,
δ) των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των μέτρων με
βάση εκθέσεις που συντάσσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις των κανονισμών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η
Επιτροπή συντάσσει πολυετές σχέδιο αξιολόγησης με περιοδικές
αξιολογήσεις συγκεκριμένων μέσων τις οποίες θα διεξάγει η ίδια.
Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης, ανα
τίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πρά
ξεων σύμφωνα με το άρθρο 115 σχετικά με το περιεχόμενο και τη
δημιουργία του πλαισίου.
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β) τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη δράση για την
κλιματική αλλαγή, με έμφαση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπί
ου, τη βιοποικιλότητα, το έδαφος και τα ύδατα·
γ) την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη, με έμφαση στην αγροτική απα
σχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και τη φτώχεια στις αγροτι
κές περιοχές.
Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τη δέσμη δεικτών
ειδικά για τους στόχους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Οι εν
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 3.
Οι δείκτες συνδέονται με τη διάρθρωση και τους στόχους της
πολιτικής και επιτρέπουν την αξιολόγηση της προόδου, της αποτε
λεσματικότητας και της αποδοτικότητας της πολιτικής σε σχέση με
τους εν λόγω στόχους.
3.
Το πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης απηχεί τη διάρ
θρωση της ΚΓΠ ως εξής:
α) για τις άμεσες ενισχύεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1307/2013 τα μέτρα στήριξης της αγοράς που προβλέπο
νται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή παρακολουθεί τις πράξεις
αυτές βάσει εκθέσεων των κρατών μελών σύμφωνα με τους
κανόνες που θεσπίζονται στους εν λόγω κανονισμούς. Η Επι
τροπή καταρτίζει πολυετές σχέδιο αξιολόγησης με περιοδικές
αξιολογήσεις των διάφορων πράξεων που θα πρέπει να διενερ
γούνται υπό την ευθύνη της Επιτροπής. Οι αξιολογήσεις διενερ
γούνται εγκαίρως από ανεξάρτητους αξιολογητές·
β) η παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων στο πλαί
σιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης θα διενεργούνται σύμ
φωνα με τα άρθρα 67 έως 79 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013
Η Επιτροπή μεριμνά ώστε ο συνδυασμένος αντίκτυπος όλων των
μέσων της ΚΓΠ κατά την παράγραφο 1 να μετράται και να εκτιμά
ται σε σχέση με τους κοινούς στόχους της παραγράφου 2. Η
απόδοση της ΚΓΠ όσον αφορά την υλοποίηση των κοινών στόχων
της μετράται και εκτιμάται βάσει κοινών δεικτών αντίκτυπου και
όσον αφορά την υλοποίηση των υποκείμενων ειδικών στόχων
βάσει δεικτών αποτελεσμάτων. Με βάση τα στοιχεία που περιέχονται
στις αξιολογήσεις της ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των αξιολογήσεων
των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και άλλες σχετικές
πηγές πληροφοριών, η Επιτροπή καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με τη
μέτρηση και εκτίμηση της κοινής απόδοσης όλων των μέσων της
ΚΓΠ.

2.
Η απόδοση των μέτρων της ΚΓΠ που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 υπολογίζεται σε σχέση με τους ακόλουθους στόχους:

4.
Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχε
τικών μέτρων. Αν είναι δυνατό, οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε
καθιερωμένες πηγές δεδομένων, όπως το Δίκτυο Γεωργικής Λογι
στικής Πληροφόρησης και η Eurostat.

α) τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με έμφαση στο γεωργικό εισό
δημα, τη γεωργική παραγωγικότητα και τη σταθερότητα των
τιμών·

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες σε δεδομένα και τις
συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και ιδίως τη
χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς όταν ενδείκνυται.
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Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανό
νων για τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη
μέλη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης αποφυγής οποιουδήποτε
περιττού διοικητικού φόρτου, καθώς και κανόνων για τις ανάγκες σε
δεδομένα και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων. Οι
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 3.
5.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 μια πρώτη έκθεση σχετικά
με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η οποία θα περιλαμβάνει
τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά την απόδοση της ΚΓΠ. Μια
δεύτερη έκθεση, που θα περιλαμβάνει εκτίμηση της απόδοσης της
ΚΓΠ, υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV

Διαφάνεια
Άρθρο 111
Δημοσιοποίηση των δικαιούχων
1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ετήσια εκ των υστέρων
δημοσιοποίηση των δικαιούχων των ταμείων. Η δημοσιοποίηση
περιλαμβάνει:
α) με την επιφύλαξη του άρθρου 112 πρώτο εδάφιο του παρόντος
κανονισμού, το όνομα του δικαιούχου, ως εξής:
i) το ονοματεπώνυμο, στην περίπτωση που είναι φυσικό πρό
σωπο·
ii) την πλήρη εταιρική επωνυμία όπως έχει καταχωριστεί, στην
περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο με αυτό
νομη νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του
οικείου κράτους μέλους·
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πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), τα προς δημοσιοποίηση ποσά αντιστοι
χούν στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανο
μένης της ενωσιακής και της εθνικής συνεισφοράς.
Άρθρο 112
Κατώτατο όριο
Τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιούν το όνομα του δικαιούχου όπως
προβλέπει στο άρθρο 111 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)
του παρόντος κανονισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το σύστημα για τους μικρο
καλλιεργητές που προβλέπεται στον τίτλο V του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 εφόσον το ποσό της ενίσχυσης που
έλαβε ο δικαιούχος εντός ενός έτους είναι ίσο ή μικρότερο
από το ποσό που ορίζει το κράτος μέλος σύμφωνα με το
άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο ή το άρθρο 49 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού·
β) για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν το σύστημα για τους
μικροκαλλιεργητές που προβλέπεται στον τίτλο V του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης που
έλαβε ο δικαιούχος εντός ενός έτους είναι ίσο ή μικρότερο από
1 250 EUR.
Στην περίπτωση που καλύπτεται από το πρώτο εδάφιο στοιχείο α),
τα ποσά που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το
άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και κοινοποιού
νται στην Επιτροπή δυνάμει του εν λόγω κανονισμού δημοσιοποι
ούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζο
νται δυνάμει του άρθρου 114.
Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος
άρθρου τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρο
νται στο άρθρο 111 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β), γ)
και δ) και ο δικαιούχος ταυτοποιείται με έναν κωδικό. Τα κράτη
μέλη αποφασίζουν τη μορφή του εν λόγω κωδικού.
Άρθρο 113

iii) την πλήρη επωνυμία της ένωσης όπως έχει καταχωρηθεί ή
την επισήμως αναγνωρισμένη επωνυμία, στην περίπτωση που
ο δικαιούχος είναι ένωση χωρίς δική της νομική προσωπι
κότητα·
β) τον δήμο στον οποίο κατοικεί ή είναι εγγεγραμμένος ο δικαιού
χος και, εφόσον υπάρχει, τον ταχυδρομικό κώδικα ή το μέρος
του ταχυδρομικού κώδικα που προσδιορίζει τον δήμο·
γ) τα ποσά των ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε κάθε χρηματοδο
τούμενο από τα ταμεία μέτρο τα οποία έλαβε κάθε δικαιούχος
κατά το αντίστοιχο οικονομικό έτος·
δ) τη φύση και την περιγραφή των χρηματοδοτούμενων από ένα εκ
των ταμείων μέτρων στο πλαίσιο των οποίων χορηγήθηκε η
αναφερόμενη στο στοιχείο γ) ενίσχυση.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διατίθενται σε
έναν ιστότοπο ανά κράτος μέλος. Παραμένουν διαθέσιμες επί μια
διετία από την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης.
2.
Όσον αφορά τις ενισχύσεις που αντιστοιχούν σε χρηματοδο
τούμενα από το ΕΓΤΑΑ μέτρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1

Ενημέρωση των δικαιούχων
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους δικαιούχους ότι τα στοιχεία τους
θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 και ότι τα στοιχεία
ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές
ελέγχου και διερεύνησης της Ένωσης και των κρατών μελών προς
τον σκοπό της διαφύλαξης των οικονομικών συμφερόντων της Ένω
σης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όσον αφορά τα
προσωπικά δεδομένα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους δικαιούχους
για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας
δεδομένων και για τις ισχύουσες διαδικασίες για την άσκηση των
εν λόγω δικαιωμάτων.
Άρθρο 114
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανό
νων σχετικά με:
α) τη μορφή, συμπεριλαμβανόμενου του τρόπου παρουσίασης ανά
μέτρο, και το χρονοδιάγραμμα της δημοσιοποίησης, που προ
βλέπονται στα άρθρα 111 και 112·
β) την ενιαία εφαρμογή του άρθρου 113·
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γ) τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 3.
ΤΙΤΛΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 115
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέ
ρεται στα άρθρα 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66,
72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 και 120
ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέ
ρεται στα άρθρα 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66,
72, 76, 77, 79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110, και 120
ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο επτά ετών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή
συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων το αργό
τερο εννέα μήνες πριν από το πέρας της επταετίας. Η ανάθεση
αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας,
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιτεθεί
στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη
λήξη κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 8, 20, 40, 46,
50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77, 79, 84, 89, 93,
101, 106, 107, 110, και 120 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η
απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης των αρμοδιο
τήτων που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση
παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της από
φασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει
την εγκυρότητα καμιάς από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πρά
ξεις.
4.
Μόλις εκδίδει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού
λιο.
5.
Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα
άρθρα 8, 20, 40, 46, 50, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 76, 77,
79, 84, 89, 93, 101, 106, 107, 110 και 120 αρχίζει να ισχύει
μόνο αν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση
της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν,
πριν από την παρέλευση εν λόγω χρονικού διαστήματος, το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την
Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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Για τους σκοπούς των άρθρων 15, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 77,
78, 89, 90, 96, 101 και 104, όσον αφορά ζητήματα που σχετίζο
νται με τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη ή την κοινή
οργάνωση των αγορών, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή
γεωργικών ταμείων, την επιτροπή άμεσων ενισχύσεων, την επιτροπή
αγροτικής ανάπτυξης και/ή την επιτροπή για την κοινή οργάνωση
των γεωργικών αγορών που συνιστώνται με τον παρόντα κανονισμό,
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αντι
στοίχως. Πρόκειται για επιτροπές κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.
Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμό
ζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3.
Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμό
ζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Σε περίπτωση πράξεων αναφερόμενων στο άρθρο 8, εάν η επιτροπή
δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής
πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 117
Επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων
1.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συλλέγουν προσωπικά δεδο
μένα για τον σκοπό της εκπλήρωσης των αντίστοιχων υποχρεώσεών
τους όσον αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, τον λογιστικό έλεγχο,
καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση δυνάμει του παρό
ντος κανονισμού, ιδίως δε των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον
τίτλο II κεφάλαιο II, στον τίτλο III, στον τίτλο IV κεφάλαια III και
IV, στους τίτλους V και VI και στον τίτλο VII κεφάλαιο III, καθώς
και για στατιστικούς λόγους, και δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα
αυτά κατά τρόπο ασύμβατο προς τον σκοπό αυτόν.
2.
Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς
παρακολούθησης και αξιολόγησης δυνάμει του τίτλου VII κεφάλαιο
III, καθώς και για στατιστικούς λόγους, τα δεδομένα καθίστανται
ανώνυμα και υφίστανται επεξεργασία μόνον σε συγκεντρωτική μορ
φή.
3.
Τα προσωπικά δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με
τους κανόνες της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 45/2001. Ειδικότερα, τα δεδομένα αυτά δεν αποθηκεύονται
σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των οικείων προσώπων
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαραίτητο για τους
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για τους οποίους υφί
στανται περαιτέρω επεξεργασία, λαμβανομένων υπόψη των ελάχι
στων περιόδων διατήρησης που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις
του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.

Διαδικασία επιτροπής

4.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους ότι τα
προσωπικά δεδομένα τους μπορούν να υποστούν επεξεργασία από
εθνικούς και ενωσιακούς φορείς σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
ότι, στο πλαίσιο αυτό, απολαύουν των δικαιωμάτων που καθορίζο
νται στους περί προστασίας των δεδομένων κανόνες της οδηγίας
95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 αντιστοίχως.

1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή γεωργικών ταμεί
ων. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 182/2011.

5.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των άρθρων
111 έως 114.

Άρθρο 116
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Άρθρο 118
Επίπεδο εφαρμογής
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή προγραμμάτων
και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού στο επίπεδο που θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με το
θεσμικό, νομικό και οικονομικό πλαίσιο εκάστου κράτους μέλους
και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του παρόντος κανονισμού και
των σχετικών ενωσιακών κανόνων.
Άρθρο 119
Κατάργηση
1.
Οι κανονισμοί (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 καταργούνται.
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προς εκείνες του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στην Επιτροπή
η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το
άρθρο 115 για τις περιπτώσεις για τις οποίες μπορούν να υπάρξουν
παρεκκλίσεις από τους κανόνες του παρόντος κανονισμού ή προ
σθήκες στους κανόνες αυτούς.

Άρθρο 121
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
1.
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ωστόσο, το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και
οι σχετικοί εκτελεστικοί κανόνες παραμένουν σε εφαρμογή έως την
31η Δεκεμβρίου 2014.

2.
Ωστόσο, οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται από τις κάτωθι
αναφερόμενες ημερομηνίες:

2.
Οι παραπομπές στους κανονισμούς που καταργούνται νοού
νται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμ
φωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

α) τα άρθρα 7, 8, 16, 25, 26 και 43 από τις 16 Οκτωβρίου
2013·

Άρθρο 120

β) τα άρθρα 18 και 40, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται,
από τις 16 Οκτωβρίου 2013·

Μεταβατικά μέτρα
Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις των
καταργούμενων κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 118

γ) το άρθρο 52 από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

V. JUKNA

EL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΌ ΤΗς, ΤΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟς 3
ΣΤΟΙΧΕΊΟ Δ)
Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της:
— Στοιχεία για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις σχετικές περιοχές και για τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από τις σχετικές γεωργικές πρακτικές, καθώς και για τη συμβολή του γεωργικού τομέα στον μετριασμό μέσω
βελτιωμένων γεωργικών και γεωργοδασοκομικών πρακτικών και μέσω της ανάπτυξης έργων για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην εκμετάλλευση.
— Στοιχεία που βοηθούν τους γεωργούς να προγραμματίζουν τις επενδύσεις τους στη θωράκιση των γεωργικών συστημάτων
τους έναντι της αλλαγής του κλίματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να γνωρίζουν ποιους πόρους της Ένωσης μπορούν
να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό· ειδικότερα, στοιχεία για την προσαρμογή των γεωργικών γαιών στις κλιματικές
διακυμάνσεις και στις μακροπρόθεσμες μεταβολές, καθώς και στοιχεία για την υιοθέτηση πρακτικών γεωπονικών μέτρων για
την αύξηση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων στις πλημμύρες και στις ξηρασίες και πληροφορίες για τη
βελτίωση των επίπεδων του άνθρακα στο έδαφος στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Για τη βιοποικιλότητα:
— Στοιχεία για τη θετική σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και ανθεκτικότητας των αγροοικοσυστημάτων, την εξάπλωση του
κινδύνου και τη σχέση μεταξύ μονοκαλλιεργειών και πιθανότητας αποτυχίας/ζημίας της καλλιέργειας από ζιζάνια και ακραία
κλιματικά φαινόμενα.
— Στοιχεία σχετικά με την καλύτερη δυνατή πρόληψη της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών και τους λόγους για τους
οποίους αυτό είναι σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητά του έναντι της
κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκρίζωσης,
εφόσον συνεπάγονται πρόσθετο κόστος.
Για την προστασία των υδάτων:
— Στοιχεία σχετικά με βιώσιμα και χαμηλής κατανάλωσης αρδευτικά συστήματα και σχετικά με τον τρόπο βελτιστοποίησης των
τροφοδοτούμενων με όμβρια ύδατα συστημάτων με στόχο την ενθάρρυνση της αποδοτικής χρήσης των υδάτων.
— Στοιχεία για τη μείωση της χρήσης των υδάτων στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των καλλιεργειών, για τη
βελτίωση του χούμου με στόχο τη μεγαλύτερη συγκράτηση των υδάτων και για τη μείωση των αρδευτικών αναγκών.
Γενικά
— Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων (εφαρμοστέα στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,
τη βιοποικιλότητα και την προστασία των υδάτων, ως αναφέρονται στο παρόν παράρτημα).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΚΑΔ:

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης

ΚΓΠΚ: Πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση
Τομέας

Περιβάλλον,
κλιματική
αλλαγή και
καλή γεωργική
κατάσταση των
εκτάσεων

Κύριο θέμα

Ύδατα

ΚΑΔ 1

Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμ
βρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρο
ρύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991,
σ. 1)

ΚΓΠΚ 1

Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορρευμά
των (1)

ΚΓΠΚ 2

Τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση υδάτων για
άρδευση, εφόσον προβλέπεται

ΚΓΠΚ 3

Προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση: απαγό
ρευση της απευθείας απόρριψης στα υπόγεια ύδατα και
μέτρα για την πρόληψη της έμμεσης ρύπανσης των υπογείων
υδάτων μέσω της απόρριψης επικίνδυνων ουσιών στο έδαφος
και της διήθησής τους μέσω του εδάφους, όπως παρατίθε
νται στο παράρτημα της οδηγίας 80/68/ΕΟΚ στην έκδοσή
της που βρίσκεται σε ισχύ κατά την τελευταία ημέρα ισχύος
της, όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα

ΚΓΠΚ 4

Ελάχιστη εδαφοκάλυψη

ΚΓΠΚ 5

Ελάχιστη διαχείριση γαιών που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές
συνθήκες της τοποθεσίας με σκοπό τον περιορισμό της διά
βρωσης

ΚΓΠΚ 6

Διατήρηση των επιπέδων της οργανικής ύλης του εδάφους
μέσω κατάλληλων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της
απαγόρευσης της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών,
εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας (2)

ΚΑΔ 2

Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της δια
τηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010,
σ. 7).

Άρθρο 3
παράγραφος 1
και παράγρα
φος 2 στοιχείο
β), άρθρο 4
παράγραφοι 1,
2 και 4

ΚΑΔ 3

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου
1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της
22.7.1992, σ. 7)

Άρθρο 6
παράγραφοι 1
και 2

Τοπίο, στοι
χειώδες επί
πεδο συντή
ρησης

GAEC 7

Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, συμπεριλαμβα
νομένων, κατά περίπτωση, των φυτικών φρακτών, λιμνών,
τάφρων, δενδροστοιχιών, ομαδικών ή μεμονωμένων, παρυφών
αγρών και αναβαθμίδων, συμπεριλαμβανομένης της απαγό
ρευσης της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την
περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών,και, προ
αιρετικά, μέτρα για την αποφυγή χωροκατακτητικών φυτικών
ειδών

Ασφάλεια
τροφίμων

ΚΑΔ 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002,
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31
της 1.2.2002, σ. 1)

Έδαφος και
αποθήκευση
άνθρακα

Βιοποικιλότη
τα

Δημόσια υγεία
και υγεία των
ζώων και των
φυτών

Απαιτήσεις και πρότυπα

Άρθρα 4 και 5

Άρθρα 14 και
15, άρθρο 17
παράγραφος
1 (3) και άρθρα
18, 19 και 20
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Κύριο θέμα

Απαιτήσεις και πρότυπα

ΚΑΔ 5

Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου
1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων
ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αντα
γωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς
λόγους και για την κατάργηση των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ,
88/146/ ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996,
σ. 3)

Άρθρο 3 στοι
χεία α), β), δ)
και ε), και
άρθρα 4, 5
και 7

ΚΑΔ 6

Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου
2008, για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων
(ΕΕ L 213 της 8.8.2008, σ. 31)

Άρθρα 3, 4
και 5

ΚΑΔ 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97(ΕΕ L 204 της
11.8.2000, σ. 1)

Άρθρα 4 και 7

ΚΑΔ 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης
και καταγραφής των αιγοπροβάτων και την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών
92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ(ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

Άρθρα 3, 4
και 5

Ασθένειες των
ζώων

ΚΑΔ 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για
τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλει
ψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών
(ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1)

Άρθρα 7, 11,
12, 13 και 15

Φυτοπρο-στα
τευτικά προϊ
όντα

ΚΑΔ 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009,
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009,
σ. 1)

Άρθρο 55
πρώτη και
δεύτερη περίο
δος

Καλή μετα
χείριση των
ζώων

ΚΑΔ 11

Οδηγία 2008/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμ
βρίου 2008, για τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την
προστασία των μόσχων (ΕΕ L 10 της 15.1.2009, σ. 7)

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 12

Οδηγία 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμ
βρίου 2008, για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστα
σία των χοίρων (ΕΕ L 47 18.2.2009, σ. 5)

Άρθρα 3 και 4

ΚΑΔ 13

Οδηγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου
1998, σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία
(ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σ. 23)

Άρθρο 4

Ταυτοποίηση
και κατα
γραφή των
ζώων

Καλή μεταχεί
ριση των ζώων
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(1) Τόσο εντός όσο και εκτός των ευάλωτων περιοχών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, οι
ζώνες ανάσχεσης για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις σχετικά με τους όρους
για τη διασπορά λιπασμάτων στο έδαφος κοντά σε υδατορρεύματα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο Α παράγραφος 4 της οδηγίας
91/676/ΕΟΚ και πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 4 της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
(2) Η απαίτηση αυτή μπορεί να περιοριστεί σε γενική απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, αλλά τα κράτη μέλη δύνανται να
αποφασίσουν να θεσπίσουν περαιτέρω απαιτήσεις.
(3) Όπως εφαρμόζεται ιδίως με:
— το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 37/2010,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004: άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράρτημα Ι μέρος Α τίτλος ΙΙ παράγραφος 4 στοιχεία ζ), η) και ι),
παράγραφος 5 στοιχεία στ) και η) και παράγραφος 6· τίτλος ΙΙΙ παράγραφος 8 στοιχεία α), β), δ) και ε) και παράγραφος 9 στοιχεία α) και
γ),
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004: το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα IX κεφάλαιο 1 τίτλος I παράγραφος 1
στοιχεία β), γ), δ) και ε), τίτλος I παράγραφος στοιχείο α) σημεία i), ii), iii), στοιχείο β) σημεία i) και ii) και στοιχείο γ), τίτλος I παράγραφος
3, τίτλος I παράγραφος 4, τίτλος I παράγραφος 5, τίτλος ΙΙ ενότητα Α παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 και τίτλος II ενότητα B παράγραφος 1
στοιχεία α) και δ), παράγραφος 2 και παράγραφος 4 στοιχεία α) και β)· και παράρτημα III τμήμα X κεφάλαιο 1 παράγραφος 1,
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005: άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράρτημα I μέρος Α τίτλος I παράγραφος 4 στοιχεία ε) και ζ) και
τίτλος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και ε)· άρθρο 5 παράγραφος 5· παράρτημα III παράγραφοι 1 και 2· και άρθρο 5 παράγραφος 6, και
— τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005: άρθρο 18.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΊΑΣ
1. Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 352/78
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 352/78

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 43(1)(ε)

Άρθρο 2

Άρθρο 43(2)

Άρθρο 3

Άρθρο 46(1)

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6

—

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/98

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

—

Άρθρο 2

Άρθρα 105(2) και 106

Άρθρο 3

Άρθρο 106

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6

—

Άρθρο 7

Άρθρο 107

Άρθρο 8

Άρθρο 108

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10

—

Άρθρο 11

—

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 814/2000

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 45(1)

Άρθρο 2

Άρθρο 45(2)

Άρθρο 3

—

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

—

Άρθρο 6

—

Άρθρο 7

—

Άρθρο 8

Άρθρο 45(5)

Άρθρο 9

—

Άρθρο 10

Άρθρα 45(4) και 116

Άρθρο 11

—
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4. Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1290/2005
Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 814/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 102

Άρθρο 9

Άρθρο 58

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 16

Άρθρο 13

Άρθρο 19

Άρθρο 14

Άρθρο 17

Άρθρο 15

Άρθρο 18

Άρθρο 16

Άρθρο 40

Άρθρο 17

Άρθρο 41(1)

Άρθρο 17α

Άρθρο 41(2)

Άρθρο 18

Άρθρο 24

Άρθρο 19

Άρθρο 27

Άρθρο 20

Άρθρο 28

Άρθρο 21

Άρθρο 29

Άρθρο 22

Άρθρο 32

Άρθρο 23

Άρθρο 33

Άρθρο 24

Άρθρο 34

Άρθρο 25

Άρθρο 35

Άρθρο 26

Άρθρο 36

Άρθρο 27

Άρθρο 41(1)

Άρθρο 27α

Άρθρο 41(2)

Άρθρο 28

Άρθρο 37

Άρθρο 29

Άρθρο 38

Άρθρο 30

Άρθρο 51

Άρθρο 31

Άρθρο 52

Άρθρο 32

Άρθρα 54 και 55

Άρθρο 33

Άρθρα 54 και 56

Άρθρο 34

Άρθρο 43
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Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 814/2005

Παρών κανονισμός

Άρθρο 35

—

Άρθρο 36

Άρθρο 48

Άρθρο 37

Άρθρο 47

Άρθρο 38

—

Άρθρο 39

—

Άρθρο 40

—

Άρθρο 41

Άρθρο 116

Άρθρο 42

—

Άρθρο 43

Άρθρο 109

Άρθρο 44

Άρθρο 103

Άρθρο 44a

Άρθρο 113(1)

Άρθρο 45

Άρθρα 105(1) και 106(3) και (4)

Άρθρο 46

—

Άρθρο 47

Άρθρο 119

Άρθρο 48

Άρθρο 120

Άρθρο 49

Άρθρο 121

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 485/2008

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 79

Άρθρο 2

Άρθρο 80

Άρθρο 3

Άρθρο 81

Άρθρο 4

—

Άρθρο 5

Άρθρο 82(1), (2) και (3)

Άρθρο 6

Άρθρο 82(4)

Άρθρο 7

Άρθρο 83

Άρθρο 8

Άρθρο 103(2)

Άρθρο 9

Άρθρο 86

Άρθρο 10

Άρθρο 84

Άρθρο 11

Άρθρο 85

Άρθρο 12

Άρθρο 106(3)

Άρθρο 13

—

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

Άρθρο 87

Άρθρο 16

—

Άρθρο 17

—
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Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πολλαπλή συμμόρ
φωση
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούν την Επιτροπή να παρακολουθήσει τη μεταφορά και την
εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2000/60/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου
2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με
σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να προτείνει,
μετά την εφαρμογή των οδηγιών αυτών από όλα τα κράτη μέλη και τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων που είναι
άμεσα εφαρμοστέες στους γεωργούς, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του συγκεκριμένου κανονισμού
προκειμένου να περιληφθούν στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης τα σχετικά τμήματα της οδηγίας.

L 347/607

