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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βρυξέλλες, 12 ∆εκεμβρίου 2013 

Η Επιτροπή ανακτά 335 εκατ. ευρώ από τα κράτη μέλη 
για δαπάνες στο πλαίσιο της ΚΓΠ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά σήμερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης 
λογαριασμών, την ανάκτηση κονδυλίων της κοινοτικής γεωργικής πολιτικής συνολικού 
ύψους 335 εκατ. ευρώ, τα οποία δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, 
επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της 
σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 304 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή λόγω 
πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα 
για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ), η δε Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των 
κονδυλίων από τα κράτη μέλη. 
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Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις 
Με βάση την τελευταία αυτή απόφαση, θα ανακτηθούν ποσά από 15 κράτη μέλη: 
Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική ∆ημοκρατία, Γερμανία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία και Σουηδία. Οι 
σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής: 

•  141,8 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 141,5 εκατ. ευρώ) 
καταλογίζονται στη Γαλλία για αδυναμίες αναφορικά με την πολλαπλή 
συμμόρφωση 

•  78,8 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 66,6 εκατ. ευρώ) 
καταλογίζονται στην Ελλάδα για αδυναμίες όσον αφορά την κατανομή δικαιωμάτων 

•  24,3 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 24,1 εκατ. ευρώ) 
καταλογίζονται στις Κάτω Χώρες για αδυναμίες αναφορικά με τη λειτουργία του 
συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), τους επιτόπιους ελέγχους και τον 
υπολογισμό πληρωμών και κυρώσεων 

•    22,2 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 21,0 εκατ. ευρώ) 
καταλογίζονται στην Ελλάδα για αδυναμίες όσον αφορά την πολλαπλή 
συμμόρφωση 

•    17,7 εκατ. ευρώ (δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 10,9 εκατ. ευρώ) 
καταλογίζονται στη Γαλλία για αδυναμίες όσον αφορά την αναγνώριση 
οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών. 

Κατόπιν την απόφασης (T-2/11) του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου κατά προηγούμενης 
απόφασης της Επιτροπής, θα επιστραφούν στην Πορτογαλία 0,5 εκατ. ευρώ.   

                                          
1 Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις είναι μικρότερες λόγω των ποσών που έχουν ήδη ανακτηθεί ή επιστραφεί από 
το κράτος μέλος. 
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Ιστορικό 
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων στο 
πλαίσιο της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οικείων οργανισμών πληρωμών. Είναι, επίσης, 
υπεύθυνα για τους ελέγχους, π.χ. για τον έλεγχο των αιτήσεων για άμεσες ενισχύσεις που 
υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους τον χρόνο για να 
εξακριβώσει αν οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που λαμβάνουν για την 
αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά, ενώ της έχει δοθεί η εξουσία να ανακτά 
τα οφειλόμενα κονδύλια, εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος 
από το κράτος μέλος δεν διασφαλίζουν τη σωστή διάθεση των πόρων της ΕΕ.  

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εκκαθάρισης των 
ετήσιων λογαριασμών, βλ. MEMO/12/109 και το ενημερωτικό φυλλάδιο "Managing the 
agriculture budget wisely" (Συνετή διαχείριση του γεωργικού προϋπολογισμού), το οποίο 
υπάρχει στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf. 

Αναλυτικά στοιχεία των διορθώσεων, ανά κράτος μέλος και ανά τομέα, περιλαμβάνονται 
στους συνημμένους πίνακες (Παραρτήματα I και II). 

 

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Fanny Dabertrand  (+32 2 299 06 25) 
Roger Waite  (+32 2 296 14 04) 
 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/109&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf
mailto:Fanny.Dabertrand@ec.europa.eu
mailto:Roger.Waite@ec.europa.eu


 4

Παράρτημα I : Εκκαθάριση λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (ως προς τη 
συμμόρφωση)  

      Απόφαση 43: ∆ιορθώσεις ανά κράτος μέλος (σε εκατ. ευρώ) 

Τομέας και αιτιολόγηση της διόρθωσης Ποσό της 
διόρθωσης 

Ποσό της 
δημοσιονομικής 
επίπτωσης της 
διόρθωσης2 

Αυστρία    

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
αδυναμιών όσον αφορά το ΣΑΑ-ΣΓΠ, τη λειτουργία των 
επιτόπιων ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και 
πληρωμών 

3,63 3,63 

Βέλγιο    

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω υπέρβασης 
των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων 

0,84 0,00 

Τσεχική ∆ημοκρατία    

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
διοικητικών σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της δημοσιονομικής εκκαθάρισης για το 2012 

0,12 0,12 

Γερμανία    

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
ελλείψεων στο ΣΑΑ-ΣΓΠ και λανθασμένου περιθωρίου 
ανοχής μετρήσεων κατά τους επιτόπιους ελέγχους 

0,15 0,15 

Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
εκπρόθεσμων πληρωμών 

0,01 0,00 

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
σημαντικού σφάλματος που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της 
εκκαθάρισης λογαριασμών του έτους 2009 

0,14 0,14 

Ισπανία    

Οπωροκηπευτικά: προτεινόμενη διόρθωση για 
συγκεκριμένη μη επιλέξιμη δαπάνη, για ελλείψεις στους 
ελέγχους του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης και για 
αδικαιολόγητες εφάπαξ ενισχύσεις για δαπάνες 
προσωπικού οργανώσεων παραγωγών 

7,78 7,78 

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους 

3,13 3,13 

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους 

1,27 1,27 

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
ελλείψεις κατά την κατανομή των δικαιωμάτων 

7,73 7,73 

Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων, 
εκπρόθεσμων πληρωμών, μη επιλέξιμων δαπανών και 
ανάκτησης της εισφοράς γάλακτος 

3,56 Επιστροφή ποσού 
1,19 

                                          
2 Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες διορθώσεις 
και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων και 
εκπρόθεσμων πληρωμών 

0,29 0,00 

Φινλανδία    

Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου: προτεινόμενη διόρθωση 
για αδικαιολόγητες πληρωμές μη επιλέξιμων ζώων και 
αδυναμίες όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους 

0,31 0,31 

Αγροτική ανάπτυξη: προτεινόμενη διόρθωση για μη 
επιλέξιμες επενδύσεις σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό και για 
αδυναμίες στην εξακρίβωση του εύλογου του κόστους των 
επενδύσεων 

0,94 0,93 

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων 

0,07 0,00 

Γαλλία    

Οπωροκηπευτικά: προτεινόμενη διόρθωση για αδυναμίες 
όσον αφορά την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών 
οπωροκηπευτικών. 

17,70 10,94 

Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση για τον 
μη καθορισμό και μη έλεγχο 2 προτύπων GAEC (καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση), λόγω ελλιπών 
ελέγχων όσον αφορά ορισμένες κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑ∆) και λόγω επιεικούς συστήματος 
κυρώσεων 

141,82 141,49 

Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
εκπρόθεσμων πληρωμών 

0,36 0,00 

Λοιπές διορθώσεις: διόρθωση προτεινόμενη λόγω 
σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη δημοσιονομική 
εκκαθάριση για το 2009 

0,06 0,06 

Ελλάδα    

Οπωροκηπευτικά - Επεξεργασία τομάτας: προτεινόμενη 
διόρθωση για ελλείψεις στους ελέγχους αντιστοιχίας, τους 
πραγματικούς ελέγχους των εκτάσεων, τους διοικητικούς 
και λογιστικούς ελέγχους των παραγωγών και των τελικών 
προϊόντων, τους πραγματικούς και λογιστικούς ελέγχους 
των αποθεμάτων 

3,36 3,36 

Πριμοδότηση ζωικού κεφαλαίου: προτεινόμενη διόρθωση 
για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους, απουσία ελέγχου 
όσον αφορά την περίοδο υποχρεωτικής κατοχής ζώων για 
το καθεστώς προβατοειδών, καθώς και ελλείψεις στο 
σύστημα επιβολής κυρώσεων, στους ελέγχους εποπτείας 
και στις αδικαιολόγητες πληρωμές προς μεμονωμένους 
αιτούντες για το καθεστώς βοοειδών   

1,59 1,55 

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
ελλείψεις όσον αφορά την κατανομή δικαιωμάτων 

78,81 66,63 

Πολλαπλή συμμόρφωση: προτεινόμενη διόρθωση για τον 
μη καθορισμό και τον μη έλεγχο 2 προτύπων GAEC (καλή 
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση), για ελλιπείς 
ελέγχους όσον αφορά ορισμένες κανονιστικές απαιτήσεις 
διαχείρισης (ΚΑ∆), για ελλιπείς εκθέσεις ελέγχου και για 
επιεικές σύστημα κυρώσεων 

22,23 21,04 
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Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση για 
εκπρόθεσμες πληρωμές, υπέρβαση των ανώτατων 
δημοσιονομικών ορίων και διόρθωση για την εισφορά 
γάλακτος 
 

3,36 Επιστροφή ποσού 
0,09 

Ουγγαρία    

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω γνωστού 
σφάλματος που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της 
δημοσιονομικής εκκαθάρισης για το 2011 

0,34 0,34 

Ιρλανδία    

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων 

0,04 0,00 

Λουξεμβούργο   

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
αδυναμίες όσον αφορά το Σύστημα Αναγνώρισης 
Αγροτεμαχίων-Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(ΣΑΑ-ΣΓΠ), απουσία αναδρομικών ανακτήσεων μετά την 
επικαιροποίηση του ΣΑΑ-ΣΓΠ και ελλείψεις όσον αφορά 
τον υπολογισμό πληρωμών και προστίμων 

0,22 0,22 

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων 

0,01 0,00 

Λετονία   

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων 

0,01 0,00 

Κάτω Χώρες   

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
αδυναμίες αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), τους επιτόπιους 
ελέγχους και τον υπολογισμό πληρωμών και κυρώσεων 

24,33 24,14 

Στρεμματικές ενισχύσεις: προτεινόμενη διόρθωση για 
ανακρίβεια του συστήματος ΣΑΑ-ΣΓΠ 

5,80 5,80 

Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
εκπρόθεσμων πληρωμών 

0,12 0,00 

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω μη 
χρέωσης και μη αναφοράς χρεωστικών τόκων όσον αφορά 
ορισμένες περιπτώσεις παρατυπιών 

5,28 5,28 

Πορτογαλία    

POSEI: επιστροφή βάσει της απόφασης του ∆ικαστηρίου 
στην υπόθεση T-2/11 

Επιστροφή 
ποσού 0,51 

Επιστροφή 
ποσού 0,51 

Ρουμανία    

Εκπρόθεσμες πληρωμές: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
εκπρόθεσμων πληρωμών 
 
 

0,07 0,00 
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Σουηδία   

Άλλες διορθώσεις: προτεινόμενη διόρθωση λόγω 
υπέρβασης των ανώτατων δημοσιονομικών ορίων 

0,02 0,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 334,98 304,26 
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Παράρτημα II : Εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ  

    Απόφαση 43: ∆ιορθώσεις ανά τομέα (σε εκατ. ευρώ) 

Τομέας Ποσό της διόρθωσης Ποσό της δημοσιονομικής 
επίπτωσης της διόρθωσης3 

      

Στρεμματικές ενισχύσεις / 
Αροτραίες καλλιέργειες 

283,70 269,99 

    

Άρθρο 69 του κανονισμού 
1782/2003 

1,80 1,77 

    

∆ημοσιονομικός έλεγχος 9,54 -0,61 
    

Οπωροκηπευτικά 28,84 22,08 
    

Παρατυπίες 5,28 5,28 
    

Πριμοδότηση ζωικού 
κεφαλαίου 

0,01 0,01 

   

Γαλακτοκομικά προϊόντα -0,14 0,00 
   

POSEI -0,51 -0,51 
  

Αγροτική ανάπτυξη 6,37 6,17 
    
Ειδική στήριξη (άρθρο 68 του 
κανονισμού 73/2009) 

0,09 0,09 

   
ΣΥΝΟΛΟ 334,98 304,26 

 

                                          
3 Στις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διόρθωσης συνυπολογίζονται οι προηγούμενες επικαλυπτόμενες 
διορθώσεις και τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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