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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 448/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Μαρτίου 2001

για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου
όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στην παρέµβαση που χορηγείται στο

πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου, της 21ης
Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 2,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 147 της
συνθήκης,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή γεωργικών διαρθρώσεων
αγροτικής ανάπτυξης,

Μετά από διαβούλευση µε την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέρ-
γειας,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 επιβάλλει στα κράτη µέλη να πραγµατοποιούν
δηµοσιονοµικές διορθώσεις σε σχέση µε επιµέρους ή συστη-
µατικές παρατυπίες, καταργώντας το σύνολο ή µέρος της
κοινοτικής συνδροµής.

(2) Για να διασφαλιστεί οµοιόµορφη εφαρµογή της ανωτέρω
διάταξης σε όλο τον κοινοτικό χώρο, είναι ανάγκη να θεσπι-
στούν διατάξεις για τον καθορισµό αυτών των διορθώσεων
και την ενηµέρωση της Επιτροπής.

(3) Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για το ποσό των
δηµοσιονοµικών διορθώσεων στις οποίες η Επιτροπή δύνα-
ται να προβεί βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 στις περιπτώσεις όπου
το κράτος µέλος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
που υπέχει βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 1 ή του
άρθρου 38.

(4) Θα πρέπει να θεσπισθούν λεπτοµερείς διατάξεις βάσει του
άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999 και θα πρέπει να προβλεφθεί η εφαρµογή της
ίδιας διαδικασίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 38 παράγραφος 5 του κανονισµού.

(5) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1865/90 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1990, σχετικά µε τους τόκους υπερηµερίας που
καταβάλλονται σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής
της συνδροµής των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (2) θα πρέπει να
αντικατασταθεί. Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 1865/90 θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρµόζονται
στην παρέµβαση που χορηγείται για την περίοδο 1994-
1999, δυνάµει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του
Συµβουλίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3193/94 (4).

(6) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη
των διατάξεων που διέπουν την ανάκτηση των κρατικών
ενισχύσεων που ορίζονται στο άρθρο 14 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, της 22ας Μαρτίου
1999, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (5).

(7) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση των περιφερειών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Αντικείµενο

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όσον αφορά τη διαδικασία
διενέργειας δηµοσιονοµικών διορθώσεων στη συνδορµή που χορη-
γείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και την οποία διαχειρίζονται τα
κάτη µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις που πραγµατοποιούν τα κράτη µέλη

Άρθρο 2

1. Αν πρόκειται για συστηµατική παρατυπία, πρέπει να εξετάζο-
νται, βάσει του άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999, όλες οι πράξεις που ενδέχεται να έχουν επηρεα-
σθεί σχετικά.

2. Όταν καταργείται, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει η κοινοτική
συνδροµή, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τη φύση και τη
σοβαρότητα των παρατυπιών, καθώς και τις δηµοσιονοµικές απώ-
λειες των ταµείων.

3. Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, υπό µορφή
παραρτήµατος της τελευταίας τριµηνιαίας αναφοράς εκάστου έτους
που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επι-
τροπής (6), κατάλογο των διαδικασιών κατάργησης που έχουν κι-
νηθεί το προηγούµενο έτος, µαζί µε πληροφορίες σχετικά µε τα
µέτρα που έχουν ήδη θεσπιστεί ή που, ανάλογα µε την περίπτωση,
απαιτείται ακόµη να θεσπιστούν, για να προσαρµοστούν τα συστή-
µατα διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 3

1. Σε περίπτωση που πρέπει να ανακτηθούν ποσά ως συνέπεια
κατάργησης δυνάµει τον άρθρου 39 παράγραφος 1 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η αρµόδια υπηρεσία ή φορέας κινούν

(1) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 170 της 3.7.1990, σ. 35.
(3) ΕΕ L 185 της 15.7.1988, σ. 9. (5) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.
(4) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 11. (6) ΕΕ L 178 της 12.7.1994, σ. 43.
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διαδικασίες ανάκτησης, ενηµερώνοντας σχετικά τις αρχές πληρωµών
και διαχείρισης. Οι ανακτήσεις αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται
και να καταγράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής (1).

2. Η συνδροµή των Ταµείων που έχει καταργηθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, απαγορεύεται να επαναχρησιµοποιείται για την
πράξη ή τις πράξεις που ήταν το αντικείµενο της διόρθωσης·
απαγορεύεται επίσης να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που πραγµα-
τοποιείται δηµοσιονοµική διόρθωση για συστηµατικό σφάλµα, για
τις πράξεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί αυτό το συστηµατικό
σφάλµα. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, µε την έκθεση
η οποία αναφέρεται στο ως άνω άρθρο 2 παράγραφος 3, σχετικά
µε τις αποφάσεις ή προτάσεις τους για επαναχρησιµοποίηση των
πόρων που έχουν καταργηθεί και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, για
τροποποίηση του δηµοσιονοµικού σχεδίου της ενίσχυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Οι δηµοσιονοµικές διορθώσεις που πραγµατοποιούνται από την
Επιτροπή

Άρθρο 4

1. Το ποσό της δηµοσιονοµικής διόρθωσης που πραγµατοποιεί-
ται από την Επιτροπή δυνάµει τον άρθρου 39 παράγραφος 3 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, που αφορά τις επιµέρους ή
συστηµατικές παρατυπίες, θα αξιολογηθεί, όπου αυτό είναι δυνατό
και εφαρµόσιµο, βάσει µεµονωµένων φακέλων και θα ισούται µε το
ποσό της δαπάνης που χρεώθηκε αδικαιολόγητα στα Ταµεία,
σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας.

2. Όταν δεν είναι δυνατό ή εφικτό να υπολογιστεί επακριβώς το
ποσό της παράτυπης δαπάνης ή όταν η εξ ολοκλήρου ακύρωση της
εν λόγω παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη και συνεπώς η
Επιτροπή επιβάλλει δηµοσιονοµικές διορθώσεις κατά παρεκβολή ή
κατ’ αποκοπή, ενεργεί ως εξής:

α) σε περίπτωση παρεκβολής, χρησιµοποιεί ως αφετηρία ένα αντι-
προσωπευτικό δείγµα δοσοληψιών µε παρόµοια χαρακτηριστικά·

β) σε περίπτωση αποκοπής, εκτιµά την σηµασία παράβασης των
κανονισµών όπως επίσης την έκταση και τις δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις της διαπιστωθείσης παρατυπίας.

3. Όταν η Επιτροπή βασίζει τη θέση της στα γεγονότα που
έχουν διαπιστωθεί από ελεγκτές που δεν είναι µέλη των υπηρεσιών
της, εξάγει τα συµπεράσµατά της σε συνάρτηση µε δηµοσιονοµικές
επιπτώσεις αυτών των γεγονότων, αφού θα έχει εξετάσει τα µέτρα
που έχουν ληφθεί από το οικείο κράτος µέλος δυνάµει του άρθρου
39 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τις
εκθέσεις που έχουν διαβιβαστεί δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1681/94, και όποιες απαντήσεις έχουν ληφθεί από το κράτος
µέλος.

Άρθρο 5

1. Το οικείο κράτος µέλος διαθέτει προθεσµία δύο µηνών για να
απαντήσει σε αίτηση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 39
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, για να
υποβάλει τα σχόλιά του και, κατά περίπτωση, να πραγµατοποιήσει
διορθώσεις, εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις που η
Επιτροπή δύναται να παρατείνει την προθεσµία.

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει δηµοσιονοµικές
διορθώσεις κατά παρεκβολή ή κατ’ αποκοπή, δίνεται στο κράτος
µέλος η ευκαιρία να αποδείξει, µέσω εξέτασης των σχετικών
φακέλων, ότι η πραγµατική σοβαρότητα της παρατυπίας ήταν
µικρότερη από την εκτίµηση της Επιτροπής. Το κράτος µέλος, σε
συµφωνία µε την Επιτροπή, δύναται να περιορίσει το πεδίο της
εξέτασης σε ένα κατάλληλο ποσοστό ή ένα δείγµα των σχετικών
φακέλων. Εκτός από δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η χρο-
νική παράταση που χορηγείται για αυτή την εξέταση δεν µπορεί να
υπερβεί περαιτέρω την περίοδο δύο µηνών µετά τη δίµηνη περίοδο
πού αναφέρεται στην παράγραφο 1. Τα αποτελέσµατα αυτής της
εξέτασης εξετάζονται µε τον τρόπο που προσδιορίζεται στο δεύ-
τερο εδάφιο του άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/1999. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη κάθε αποδεικτικό
στοιχείο που παρέχεται από το κράτος µέλος εντός των προαναφε-
ρόµενων προθεσµιών.

3. Όταν το κράτος µέλος έχει αντιρρήσεις σχετικά µε τις
παρατηρήσεις πού διατύπωσε η Επιτροπή και λαµβάνει χώρα
ακρόαση δυνάµει του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 39 παράγρα-
φος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, η τρίµηνη προθε-
σµία εντός της οποίας αποφασίζει η Επιτροπή δυνάµει τον άρθρου
39 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού αρχίζει να υπολογίζε-
ται από την ηµεροµηνία της ακρόασης.

Άρθρο 6

Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει διακόψει τις πληρωµές δυνά-
µει του άρθρου 38 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, η Επιτροπή και το οικείο κράτος µέλος καταβάλλουν
προσπάθειες για επίτευξη συµφωνίας εντός της πεντάµηνης προθε-
σµίας που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5 του ανωτέρω
κανινισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τα χρονικά όρια που
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του παρό-
ντος κανονισµού. Εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία εφαρµόζεται η
παράγραφος 3 του άρθρου 5.

Άρθρο 7

1. Κάθε οφειλόµενη επιστροφή στην Επιτροπή δυνάµει του άρ-
θρου 39 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
πραγµατοποιείται πριν από την ηµεροµηνία λήξης που ορίζεται
στην εντολή είσπραξης που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπο-
λογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ηµεροµηνία οφειλής,
καθορίζεται έως το τέλος του δεύτερου µήνα που ακολουθεί την
έκδοση της εντολής.

2. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ως προς την επιστροφή, επι-
βάλλεται πληρωµή τόκων υπερηµερίας από την ηµεροµηνία λήξης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έως την ηµεροµηνία πληρωµής.
Το σχετικό επιτόκιο είναι υψηλότερο κατά µιάµιση µονάδα από το
επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις κύριες
συναλλαγές της αναχρηµατοδότησης την πρώτη εργάσιµη ηµέρα
του µήνα στον οποίο εµπίπτει η ηµεροµηνία λήξης.

3. Η δηµοσιονοµική διόρθωση, δυνάµει του άρθρου 39 παρά-
γραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, δεν απαλλάσσει
το κράτος µέλος από την υποχρέωσή του να επιδιώξει ανακτήσεις
δυνάµει του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισµού, ούτε τις διατάξεις σχετικά µε την ανάκτηση
της κρατικής βοήθειας όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.(1) ΕΕ L 63 της 3.3.2001, σ. 21.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8

Ο κανονισµός (EOΚ) αριθ. 1865/90 καταργείται.

Εξακολουθεί ωστόσο να εφαρµόζεται για τις µορφές παρέµβασης που χορηγήθηκαν για την περίοδο 1994-1999,
βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την έβδοµη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2001.

Για την Επιτροπή

Michel BARNIER

Μέλος της Επιτροπής


