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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1914/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό

ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου, της 18ης
Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που εισήχθησαν με
τον κανονισμό (ΕΚ) 1405/2006 και της πείρας που αποκτήθηκε,
και για λόγους απλούστευσης της νομοθεσίας, οι κανονισμοί της
Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2837/93 της 18ης Οκτωβρίου 1993 περί
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των ελαιώ-
νων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας (2), (ΕΟΚ) αριθ.
2958/93 της 27ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση των κοινών
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93
του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού με
ορισμένα γεωργικά προϊόντα (3), (ΕΚ) αριθ. 3063/93 της 5ης
Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανο-
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις
ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού ειδικής ποιότητας (4), (ΕΚ)
αριθ. 3175/94 της 21ης Δεκεμβρίου 1994 για λεπτομέρειες εφαρ-
μογής του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού σε προϊόντα σιτηρών
των μικρών νήσων του Αιγαίου Πελάγους και για τον καθορισμό
του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού (5), (ΕΚ) αριθ.
1517/2002 της 23ης Αυγούστου 2002 για τις λεπτομέρειες εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου για
τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς
όφελος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά
την καλλιέργεια ορισμένων γεωργικών προϊόντων, πατάτας κατα-
νάλωσης και πατάτας προς σπορά (6), (ΕΚ) αριθ. 1999/2002 της
8ης Νοεμβρίου 2002 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση ειδι-
κών μέτρων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των
μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους (7), και (ΕΚ) αριθ.
2084/2004 της 6ης Δεκεμβρίου 2004 για την παρέκκλιση από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2837/93 όσον αφορά την προθεσμία
πληρωμής της ενίσχυσης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις
παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά
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(1) ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 260 της 19.10.1993, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2384/2002 (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 124).
(3) ΕΕ L 267 της 28.10.1993, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1820/2002 (ΕΕ L 276 της 12.10.2002, σ. 22).
(4) ΕΕ L 274 της 6.11.1993, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 780/2002 (ΕΕ L 123 της 9.5.2002, σ. 32).
(5) OJ L 335 της 23.12.1994, σ. 54. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία

με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2119/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 20).
(6) ΕΕ L 228 της 24.8.2002, σ. 12.
(7) ΕΕ L 308 της 9.11.2002, σ. 11.



του Αιγαίου Πελάγους (1), κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν και
να αντικατασταθούν από έναν και μόνο κανονισμό για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1405/2006.

(2) Πρέπει να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του ειδι-
κού καθεστώτος εφοδιασμού και των μέτρων στήριξης των τοπι-
κών γεωργικών προϊόντων, τα οποία προβλέπονται από τον κανο-
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1405/2006.

(3) Πρέπει να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες καθορισμού του
ποσού των ενισχύσεων για τον εφοδιασμό με προϊόντα στο πλαί-
σιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού. Οι κανόνες αυτοί θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πρόσθετο κόστος εφοδιασμού
που επιβαρύνει τα μικρά νησιά του Αιγαίου λόγω του απόκεν-
τρου και νησιωτικού χαρακτήρα τους, και το οποίο αποτελεί
σοβαρό μειονέκτημα για τα εν λόγω νησιά.

(4) Η διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης για τον εφοδιασμό με
προϊόντα δυνάμει του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού πρέπει να
γίνεται μέσω πιστοποιητικού, καλούμενου «πιστοποιητικό ενίσχυ-
σης», το οποίο βασίζεται στο έντυπο του πιστοποιητικού εισαγω-
γής.

(5) Η διαχείριση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού απαιτεί την
καθιέρωση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού ενίσχυσης, οι οποίοι θα παρεκκλίνουν από τους
συνήθεις κανόνες που εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγω-
γής δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτρο-
πής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμο-
γής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής
και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (2).

(6) Η διαχείριση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού πρέπει να επι-
τρέπει την επίτευξη διττού στόχου. Ήτοι, αφενός, να ευνοεί την
ταχεία έκδοση των πιστοποιητικών, ιδίως με την κατάργηση της
γενικής υποχρέωσης για σύσταση εγγύησης εκ των προτέρων, και
την ταχεία καταβολή της ενίσχυσης για τον εφοδιασμό με προϊό-
ντα. Αφετέρου δε να εξασφαλίζει τον έλεγχο και την παρακο-
λούθηση των εμπορικών πράξεων και να παρέχει στις διαχειρι-
στικές αρχές τα μέσα εκείνα που είναι αναγκαία προς διασφάλιση
της επίτευξης των στόχων του καθεστώτος, δηλαδή ειδικότερα να
εξασφαλίζεται ο ομαλός εφοδιασμός με ορισμένα γεωργικά
προϊόντα και να αντισταθμίζονται οι επιπτώσεις της γεωγραφικής
θέσης των μικρών νησιών του Αιγαίου μέσω της πραγματικής
μετακύλισης των παρεχομένων πλεονεκτημάτων έως το στάδιο
της διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που προορίζονται για
τον τελικό χρήστη.

(7) Ένα από τα μέσα αυτά είναι η καταχώριση των επιχειρηματιών
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο του ειδικού
καθεστώτος εφοδιασμού. Η καταχώριση αυτή πρέπει να παρέχει
το δικαίωμα υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς, με την προϋπό-
θεση της τήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τις
κοινοτικές και εθνικές ρυθμίσεις. Η καταχώριση πρέπει να απο-
τελεί δικαίωμα του αιτούντος, εφόσον αυτός πληροί ορισμένες
αντικειμενικές προϋποθέσεις, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στις
ανάγκες διαχείρισης του καθεστώτος.

(8) Οι λεπτομερείς κανόνες διαχείρισης του ειδικού καθεστώτος εφο-
διασμού πρέπει να διασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο των ποσοτήτων
που καθορίζονται στα προβλεπόμενα ισοζύγια εφοδιασμού, ο
επιχειρηματίας που έχει καταχωρισθεί λαμβάνει πιστοποιητικό
για τα προϊόντα και τις ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο
της εμπορικής συναλλαγής που πραγματοποιεί για λογαριασμό
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(1) OJ L 360 της 7.12.2004, σ. 19.
(2) ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 410/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 7).



του, κατόπιν προσκομίσεως των εγγράφων που βεβαιώνουν το
αληθές της εμπορικής πράξης και την καταλληλότητα της αίτη-
σης για το πιστοποιητικό.

(9) Για την παρακολούθηση των εμπορικών πράξεων που υπάγονται
στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η
υποχρέωση απόδειξης της περάτωσης, εντός σύντομων προθε-
σμιών, της πράξης εφοδιασμού που καλύπτεται από το πιστο-
ποιητικό, καθώς και η απαγόρευση εκχώρησης των δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων που παρέχονται στον δικαιούχο του εν λόγω
πιστοποιητικού.

(10) Τα αποτελέσματα των πλεονεκτημάτων που χορηγούνται υπό
μορφή κοινοτικής ενίσχυσης πρέπει να μετακυλίονται στο επί-
πεδο του κόστους παραγωγής καθώς και στο επίπεδο των
τιμών μέχρι το στάδιο του τελικού χρήστη. Πρέπει, ως εκ τούτου,
να ελέγχεται η πραγματική επίπτωση.

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ορίζει ότι τα προϊόντα τα
οποία απολαύουν του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού μπορούν
να εξάγονται προς τρίτες χώρες ή να αποστέλλονται προς την
υπόλοιπη Κοινότητα μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένοι προς
καθορισμό όροι. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπισθούν
λεπτομερείς κανόνες. Ενδείκνυται ιδίως να καθοριστούν οι μέγι-
στες ποσότητες μεταποιημένων προϊόντων που μπορούν να απο-
τελέσουν αντικείμενο παραδοσιακών εξαγωγών ή αποστολών.

(12) Για να προστατευθούν οι καταναλωτές και τα εμπορικά συμφέ-
ροντα των επιχειρηματιών, θα πρέπει να αποκλεισθούν από το
ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, κατά την πρώτη διάθεση στο εμπό-
ριο το αργότερο, τα προϊόντα που δεν είναι ποιότητας υγιούς,
ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, κατά την
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής,
της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωρ-
γικά προϊόντα (1), και να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα για τις
περιπτώσεις όπου δεν τηρείται η διάταξη αυτή.

(13) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθορίσουν τους λεπτομερείς
διοικητικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη διαχείριση και
την παρακολούθηση του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού. Επι-
πλέον, για να διασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση του καθεστώ-
τος αυτού, πρέπει να καθορισθούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά
με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται. Πρέπει επίσης να
καθοριστούν διοικητικές κυρώσεις ικανές να εγγυηθούν την
εύρυθμη λειτουργία των εφαρμοζόμενων μηχανισμών.

(14) Πρέπει, για να ελέγχεται η εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος,
να προβλεφθούν περιοδικές ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών
προς την Επιτροπή.

(15) Πρέπει να καθοριστούν, για κάθε καθεστώς ενίσχυσης της τοπι-
κής παραγωγής, το περιεχόμενο της αίτησης και τα έγγραφα που
πρέπει να επισυνάπτονται ως δικαιολογητικά για την εξέτασή
της.

(16) Όταν οι εν λόγω αιτήσεις ενίσχυσης περιέχουν προφανή σφάλ-
ματα, πρέπει να μπορούν να διορθώνονται οποιαδήποτε στιγμή.

(17) Η τήρηση των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων ενί-
σχυσης και για την τροποποίηση των αιτήσεων ενίσχυσης είναι
απαραίτητη, για να μπορούν οι εθνικές διοικήσεις να προγραμ-
ματίζουν και στη συνέχεια να διενεργούν αποτελεσματικούς
ελέγχους της ορθότητας των αιτήσεων ενίσχυσης της τοπικής
παραγωγής. Πρέπει επομένως να καθοριστούν οι προθεσμίες,
μετά τη λήξη των οποίων δεν είναι πλέον παραδεκτές οι αιτήσεις.
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(1) ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).



Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται μείωση, για να ενθαρρύνονται
οι δικαιούχοι να τηρούν τις προθεσμίες.

(18) Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν εν όλω
ή εν μέρει τις αιτήσεις ενίσχυσης για την τοπική παραγωγή
οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει
ακόμη ενημερώσει τον δικαιούχο παραγωγό σχετικά με σφάλ-
ματα που περιέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ούτε του έχει κοι-
νοποιήσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, από τον οποίο προ-
κύπτουν σφάλματα σε σχέση με το μέρος το οποίο αφορά η
απόσυρση.

(19) Πρέπει να ελέγχεται αποτελεσματικά η συμμόρφωση προς τις
διατάξεις για τα καθεστώτα ενίσχυσης που υπάγονται στο ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Για το σκοπό αυτό,
είναι αναγκαίο να καθοριστούν επακριβώς τα κριτήρια και οι
τεχνικές διαδικασίες για την διεξαγωγή των διοικητικών και επι-
τόπιων ελέγχων. Όπου ενδείκνυται, η Ελλάδα πρέπει να συνδυά-
ζει ταυτόχρονα τους διαφόρους ελέγχους που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό με αυτούς που προβλέπονται από άλλες κοι-
νοτικές διατάξεις.

(20) Πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων που πρέ-
πει να ελέγχονται επιτόπου στο πλαίσιο των διαφόρων καθεστώ-
των ενίσχυσης.

(21) Το δείγμα του ελάχιστου ποσοστού επιτόπιων ελέγχων πρέπει να
επιλέγεται εν μέρει βάσει ανάλυσης κινδύνων και εν μέρει
τυχαία. Πρέπει να προσδιορισθούν οι βασικοί παράγοντες που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ανάλυση κινδύνων.

(22) Η διαπίστωση σημαντικών παρατυπιών πρέπει να επιφέρει
αύξηση του επιπέδου των επιτόπιων ελέγχων κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος και του επομένου έτους, για να επιτευχθεί ένα
αποδεκτό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την ορθότητα των
σχετικών αιτήσεων ενίσχυσης.

(23) Προκειμένου να διενεργούνται αποτελεσματικοί επιτόπιοι έλεγ-
χοι, είναι σημαντικό να ενημερώνεται το προσωπικό που διενερ-
γεί τους ελέγχους για το λόγο της επιλογής των συγκεκριμένων
δικαιούχων για επιτόπιο έλεγχο. Η Ελλάδα πρέπει να τηρεί
αρχεία με αυτές τις πληροφορίες.

(24) Για να είναι σε θέση οι εθνικές αρχές καθώς και κάθε αρμόδια
κοινοτική αρχή να παρακολουθούν τους διενεργούμενους επιτό-
πιους ελέγχους, είναι αναγκαίο να συντάσσεται έκθεση ελέγχου η
οποία να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για τους ελέγ-
χους. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο ή τον αντι-
πρόσωπό του να υπογράφει την έκθεση. Εντούτοις, σε περίπτωση
ελέγχων με τηλεπισκόπηση, πρέπει να επιτραπεί στην Ελλάδα να
παρέχει τη δυνατότητα αυτή μόνο στις περιπτώσεις που ο έλεγ-
χος αποκαλύπτει παρατυπίες. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το είδος
του διενεργούμενου επιτόπιου ελέγχου, στην περίπτωση που δια-
πιστώνονται παρατυπίες, ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του
πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης.

(25) Για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερό-
ντων της Κοινότητας πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για
την καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης.

(26) Πρέπει να προβλέπονται μειώσεις και αποκλεισμοί με βάση την
αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών
προβλημάτων που συνδέονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας,
έκτακτα περιστατικά και φυσικές καταστροφές. Οι εν λόγω μειώ-
σεις και αποκλεισμοί πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη
βαρύτητα της διαπραχθείσας παρατυπίας και πρέπει να φθάνουν
μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα
ενισχύσεων της τοπικής παραγωγής για καθορισμένο χρονικό
διάστημα.
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(27) Κατά γενικό κανόνα, δεν πρέπει να επιβάλλονται μειώσεις ή
αποκλεισμοί στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει υποβάλει
ορθές πληροφορίες από την άποψη των πραγματικών στοιχείων
ή μπορεί να αποδείξει ότι δεν συντρέχει υπαιτιότητά του.

(28) Οι δικαιούχοι που ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές οπο-
τεδήποτε για εσφαλμένες αιτήσεις ενισχύσεων δεν πρέπει να
υπόκεινται σε μειώσεις ή αποκλεισμούς, ανεξάρτητα από τον
λόγο του σφάλματος, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος γεωργός
δεν έχει ενημερωθεί για την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και ότι η αρχή δεν έχει ήδη πληρο-
φορήσει τον δικαιούχο σχετικά με οποιαδήποτε παρατυπία που
έχει διαπιστωθεί στην αίτηση.

(29) Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς να θίγουν τις πρόσθε-
τες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες
διατάξεις ή την εθνική νομοθεσία.

(30) Εάν, συνεπεία ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστατικών, ο
δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται από τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής
των προγραμμάτων, πρέπει να διατηρεί το δικαίωμά του στην
ενίσχυση.

(31) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλη την Κοι-
νότητα της αρχής της καλής πίστης στην περίπτωση της ανάκτη-
σης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, πρέπει να καθοριστούν
οι όροι, υπό τους οποίους είναι δυνατόν να επικαλείται κανείς
αυτή την αρχή, με την επιφύλαξη της αντιμετώπισης των σχετι-
κών δαπανών στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών.

(32) Κατά γενικό κανόνα η Ελλάδα πρέπει να λαμβάνει όλα τα συμ-
πληρωματικά μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της
ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(33) Η Επιτροπή πρέπει, εν ανάγκη, να ενημερώνεται για όλα τα
μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα κατά την εφαρμογή των καθεστώ-
των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.
Για να μπορεί η Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, η
Ελλάδα πρέπει να της διαβιβάζει τακτικά ορισμένες στατιστικές
σχετικές με τα καθεστώτα ενίσχυσης.

(34) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμ-
φωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύ-
σεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, ιδίως όσον αφορά το πρό-
γραμμα το σχετικό με το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού των μικρών
νησιών του Αιγαίου, που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του εν λόγω
κανονισμού και τα μέτρα στήριξης της τοπικής παραγωγής σε αυτά
τα νησιά, που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του ίδιου κανονισμού.
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Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «μικρά νησιά», όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την
Κρήτη και την Εύβοια·

β) «αρμόδιες αρχές», οι αρχές που ορίζονται από την Ελλάδα για την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

γ) «πρόγραμμα», το πρόγραμμα στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο
13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού

Άρθρο 3

Καθορισμός και χορήγηση της ενίσχυσης

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006 η Ελλάδα καθορίζει στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος το ποσό της ενίσχυσης για την άμβλυνση των συνεπειών της
απόστασης, του νησιωτικού και του ιδιαίτερα απομακρυσμένου χαρα-
κτήρα, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις ειδικές ανάγκες των μικρών νησιών και τις συγκεκριμένες ποιο-
τικές απαιτήσεις·

β) τις παραδοσιακές εμπορικές ροές με τους λιμένες της ηπειρωτικής
Ελλάδας και μεταξύ των νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος·

γ) την οικονομική πλευρά της προτεινόμενης ενίσχυσης·

δ) εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάγκη να μην παρεμποδίζονται οι
δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής·

ε) όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσθετο κόστος μεταφοράς, το
κόστος μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων που προορίζονται για
τα μικρά νησιά·

στ) όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόσθετο κόστος που οφείλεται στην
τοπική μεταποίηση, το μικρό μέγεθος της αγοράς και την ανάγκη
κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με εμπορεύματα αυτών
των μικρών νησιών.

2. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον εφοδιασμό μικρού νησιού με
προϊόντα που έχουν ήδη υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού σε
άλλο μικρό νησί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πιστοποιητικό ενίσχυσης, πληρωμή, μητρώο, τελικός χρήστης,
ποιότητα και εγγυήσεις

Άρθρο 4

Πιστοποιητικό ενίσχυσης και πληρωμή

1. Η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 καταβάλλεται με την προσκόμιση
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πιστοποιητικού, καλούμενου εφεξής «πιστοποιητικό ενίσχυσης», το
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου και συνοδεύεται από το τιμο-
λόγιο αγοράς και από το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο της
φορτωτικής μεταφοράς με πλοίο ή του δελτίου αεροπορικής μεταφοράς.

Η προσκόμιση πιστοποιητικού ενίσχυσης στις αρμόδιες αρχές ισοδυνα-
μεί με αίτηση ενίσχυσης και πρέπει να γίνει, πλην περιπτώσεως ανω-
τέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, εντός 30 ημερών από την
ημερομηνία καταλογισμού στο πιστοποιητικό ενίσχυσης. Σε περίπτωση
υπέρβασης της εν λόγω προθεσμίας, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται
κατά 5 % ανά ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας αυτής.

▼M1
Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται από τις αρμόδιες αρχές εντός
προθεσμίας 60 ημερών από την ημέρα υποβολής του χρησιμοποιηθέ-
ντος πιστοποιητικού ενίσχυσης, εκτός εάν συντρέχει μία από τις κάτωθι
περιπτώσεις:

▼B
α) ανωτέρα βία ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες·

β) έχει κινηθεί διαδικασία διοικητικής εξέτασης όσον αφορά την
ύπαρξη δικαιώματος για ενίσχυση. Στην περίπτωση αυτή, η πλη-
ρωμή πραγματοποιείται μόνο μετά την αναγνώριση του δικαιώματος
στην ενίσχυση.

▼M1
Οι ενισχύσεις καταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

▼B
2. ►M1 Το πιστοποιητικό ενίσχυσης συντάσσεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα πιστοποιητικού εισαγωγής που παρατίθεται στο παράρτημα Ι
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000. Το άρθρο 8 παράγραφος 5, τα
άρθρα 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29 έως 33 και 36 έως 41 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. ◄

3. Η ένδειξη «πιστοποιητικό ενίσχυσης» τυπώνεται ή τίθεται με
σφραγίδα στη θέση 20 (ειδικές ενδείξεις) του πιστοποιητικού.

4. Οι θέσεις 7 και 8 του πιστοποιητικού διαγράφονται.

5. Το πιστοποιητικό ενίσχυσης αναφέρει στη θέση 12 την ημερομη-
νία λήξης της ισχύος του.

6. Το ποσό της ενίσχυσης είναι αυτό που ισχύει την ημέρα υποβολής
της αίτησης για πιστοποιητικό ενίσχυσης.

7. Το πιστοποιητικό ενίσχυσης εκδίδεται, εντός των ορίων του προ-
βλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομέ-
νων, από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 5

Μετακύλιση του πλεονεκτήματος στον τελικό χρήστη

1. Για την εφαρμογή του παρόντος τίτλου, νοούνται ως:

α) «πλεονέκτημα», το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, θεωρείται η κοινοτική ενί-
σχυση που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό·

β) «τελικός χρήστης»:

i) όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για άμεση κατανά-
λωση: ο καταναλωτής·

ii) όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες
μεταποίησης ή συσκευασίας με σκοπό την ανθρώπινη κατανά-
λωση: ο τελευταίος μεταποιητής ή συσκευαστής·
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iii) όταν πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για τις βιομηχανίες
μεταποίησης ή συσκευασίας για ζωική κατανάλωση, καθώς και
για προϊόντα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως γεωργικές
εισροές: ο γεωργός.

2. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να
ελέγχεται η πραγματική μετακύλιση του πλεονεκτήματος στον τελικό
χρήστη. Προς τούτο, μπορούν να εκτιμούν τα εμπορικά περιθώρια κέρ-
δους και τις τιμές που εφαρμόζουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι επιχει-
ρηματίες.

Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, και ιδίως τα σημεία των
ελέγχων για τη διαπίστωση της μετακύλισης της ενίσχυσης, καθώς και
οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, ανακοινώνονται στην Επιτροπή στο
πλαίσιο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 33.

Άρθρο 6

Μητρώο επιχειρηματιών

1. Τα πιστοποιητικά ενίσχυσης εκδίδονται μόνο για τους επιχειρημα-
τίες που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο που τηρείται από τις αρμόδιες
αρχές (εφεξής «μητρώο»).

2. Κάθε επιχειρηματίας εγκατεστημένος στην Κοινότητα μπορεί να
ζητήσει να εγγραφεί στο μητρώο.

Η εγγραφή στο μητρώο υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) ο επιχειρηματίας διαθέτει τα μέσα, τις διαρθρώσεις και τις νόμιμες
άδειες που είναι αναγκαίες για την άσκηση των δραστηριοτήτων
του, και ιδίως εκπληρώνει δεόντως στις υποχρεώσεις που έχει,
κατά περίπτωση, σε θέματα λογιστικής επιχειρήσεων και φορολογι-
κού καθεστώτος·

β) ο επιχειρηματίας είναι σε θέση να εξασφαλίζει την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του στα μικρά νησιά·

γ) ο επιχειρηματίας στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού
των μικρών νησιών και σύμφωνα με τους στόχους του εν λόγω
καθεστώτος υποχρεούται:

i) να ανακοινώνει στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλα
τα χρήσιμα στοιχεία για τις ασκούμενες εμπορικές δραστηριότη-
τες, ιδίως σε θέματα τιμών και περιθωρίων κέρδους·

ii) να ενεργεί αποκλειστικώς επ’ ονόματί του και για λογαριασμό
του·

iii) να υποβάλλει αιτήσεις για πιστοποιητικά που να είναι ανάλογες
των πραγματικών δυνατοτήτων του για τη διάθεση των εν λόγω
προϊόντων· οι δυνατότητες αυτές πρέπει να αποδεικνύεται με
βάση αντικειμενικά κριτήρια·

iv) να απέχει από κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει
τεχνητή έλλειψη προϊόντων ή την εμπορία, σε ασυνήθιστα χαμη-
λές τιμές, των διαθέσιμων προϊόντων·

v) να εξασφαλίζει, κατά τρόπο που θα ικανοποιεί τις αρμόδιες
αρχές, ότι, όταν θα γίνεται διάθεση γεωργικών προϊόντων στα
μικρά νησιά, το παρεχόμενο όφελος θα μετακυλίεται στον τελικό
χρήστη.

3. Ο επιχειρηματίας που προτίθεται να αποστείλει προς την υπόλοιπη
Κοινότητα ή να εξαγάγει προς τρίτες χώρες προϊόντα ως έχουν ή
συσκευασμένα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 13 οφείλει,
κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο μητρώο ή μεταγενέστερα,
να δηλώσει ότι προτίθεται να ασκήσει αυτή τη δραστηριότητα και να
αναφέρει ενδεχομένως τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων
συσκευασίας.
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4. Ο μεταποιητής που προτίθεται να εξαγάγει προς τρίτες χώρες ή να
αποστείλει προς την Κοινότητα μεταποιημένα προϊόντα με τους όρους
που αναφέρονται στα άρθρα 13 ή 14 οφείλει, κατά την υποβολή της
αίτησης εγγραφής στο μητρώο ή μεταγενέστερα, να δηλώσει ότι προ-
τίθεται να ασκήσει αυτή τη δραστηριότητα και να αναφέρει τη γεωγρα-
φική θέση των εγκαταστάσεων μεταποίησης, καθώς και να υποβάλει,
ενδεχομένως, αναλυτικούς καταλόγους των μεταποιημένων προϊόντων.

Άρθρο 7

Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται από τους επιχειρηματίες και
ισχύς των πιστοποιητικών ενίσχυσης

1. Οι αρμόδιες αρχές αποδέχονται την αίτηση έκδοσης πιστοποιητι-
κού ενίσχυσης που υποβάλλεται από επιχειρηματία και αφορά κάθε
αποστολή προϊόντων, εφόσον συνοδεύεται από το πρωτότυπο ή επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Το τιμολόγιο αγοράς, καθώς και η φορτωτική μεταφοράς με πλοίο ή το
δελτίο αεροπορικής μεταφοράς πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του
αιτούντος το πιστοποιητικό.

2. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ενίσχυσης είναι 45 ημέρες.
Η διάρκεια ισχύος μπορεί να παραταθεί από την αρμόδια αρχή σε
ειδικές περιπτώσεις λόγω σοβαρών και απρόβλεπτων δυσχερειών που
επηρεάζουν την προθεσμία διενέργειας της μεταφοράς, χωρίς, εντού-
τοις, να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του
πιστοποιητικού.

Άρθρο 8

Προσκόμιση των πιστοποιητικών και των εμπορευμάτων και
απαγόρευση μεταβίβασης των πιστοποιητικών

1. Για τα προϊόντα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού,
τα πιστοποιητικά ενίσχυσης πρέπει να προσκομίζονται στις ορισθείσες
αρχές εντός μέγιστης προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημε-
ρομηνία εκφόρτωσης των εμπορευμάτων. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν
να μειώσουν αυτή τη μέγιστη προθεσμία.

2. Τα εμπορεύματα προσκομίζονται χύμα ή σε χωριστές παρτίδες
που αντιστοιχούν στο πιστοποιητικό που προσκομίζεται.

3. Τα πιστοποιητικά ενίσχυσης δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 9

Ποιότητα των προϊόντων

Μόνο προϊόντα που είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης
με τα συναλλακτικά ήθη κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 υπάγονται στο ειδικό καθεστώς
εφοδιασμού.

Η συμφωνία των προϊόντων με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο εξετάζεται, με βάση τις προδιαγραφές ή συνήθεις μεθό-
δους που ισχύουν στην Κοινότητα, το αργότερο στο στάδιο της πρώτης
διάθεσής τους στο εμπόριο.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν δεν είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις
του πρώτου εδαφίου, η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού ανα-
καλείται και η αντίστοιχη ποσότητα καταλογίζεται και πάλι στο προ-
βλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί
ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 4, η ενίσχυση επιστρέφεται.
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Άρθρο 10

Σύσταση εγγύησης

Δεν απαιτείται εγγύηση για τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών ενί-
σχυσης

Εντούτοις, σε ειδικές περιπτώσεις και στο βαθμό που είναι αναγκαίος
για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές
προβλέπουν τη σύσταση εγγυήσεων για ποσό ίσο με το παραχωρηθέν
πλεονέκτημα. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 35 παράγρα-
φοι 1 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 11

Σημαντική αύξηση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών
ενίσχυσης

1. Στην περίπτωση κατά την οποία από την κατάσταση εκτέλεσης
ενός προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού διαφαίνεται, για δεδομένο
προϊόν, σημαντική αύξηση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών ενί-
σχυσης η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση ενός ή
περισσότερων στόχων του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, η Ελλάδα
θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλισθεί, λαμβανομένων
υπόψη των διαθέσιμων προϊόντων και των απαιτήσεων των τομέων
προτεραιότητας, ο εφοδιασμός των μικρών νησιών με βασικά προϊόντα.

2. Σε περίπτωση περιορισμού της έκδοσης πιστοποιητικών οι αρμό-
διες αρχές εφαρμόζουν για όλες τις εκκρεμούσες αιτήσεις ενιαίο ποσο-
στό μείωσης.

Άρθρο 12

Καθορισμός μέγιστης ποσότητας ανά αίτηση έκδοσης
πιστοποιητικού

Στο μέτρο που είναι αυστηρά αναγκαίο για την αποφυγή διαταραχών
στην αγορά των μικρών νησιών ή της εμφάνισης κερδοσκοπικών ενερ-
γειών που είναι ικανές να βλάψουν σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία του
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καθο-
ρίσουν μέγιστη ποσότητα ανά αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή για τις περι-
πτώσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Εξαγωγή προς τρίτες χώρες και αποστολή προς την υπόλοιπη
Κοινότητα

Άρθρο 13

Όροι εξαγωγής ή αποστολής

1. Η εξαγωγή και η αποστολή προϊόντων ως έχουν, τα οποία έχουν
υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, ή συσκευασμένων προϊόντων
ή μεταποιημένων προϊόντων που περιέχουν προϊόντα, τα οποία έχουν
υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, υπόκεινται στους όρους των
παραγράφων 2 έως 3.

2. Οι ποσότητες των προϊόντων, τα οποία έχουν λάβει ενίσχυση και
τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής, καταλογίζονται
εκ νέου στο προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και η χορηγηθείσα
ενίσχυση επιστρέφεται από τον εξαγωγέα ή τον αποστολέα το αργότερο
κατά την εξαγωγή ή την αποστολή.
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Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποστολής
ή εξαγωγής, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η επιστροφή της ενίσχυ-
σης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Σε περίπτωση που δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατό να καθοριστεί το
ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης, τα προϊόντα θεωρούνται ότι έχουν
λάβει την υψηλότερη ενίσχυση που έχει καθοριστεί από την Κοινότητα
για τα προϊόντα αυτά κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που προηγούνται
της υποβολής της αίτησης εξαγωγής ή αποστολής.

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να επωφεληθούν επιστροφής κατά την εξα-
γωγή, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται για τη χορήγησή
της.

3. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν την εξαγωγή ή την αποστολή ποσο-
τήτων μεταποιημένων προϊόντων, εκτός των αναφερομένων στην παρά-
γραφο 2 και στο άρθρο 14, μόνον εφόσον βεβαιώνεται από τον μετα-
ποιητή ή τον εξαγωγέα ότι τα προϊόντα αυτά δεν περιέχουν πρώτες ύλες
που έχουν εισαχθεί κατ’εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού.

Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν την επανεξαγωγή ή την επαναποστολή
προϊόντων ως έχουν ή συσκευασμένων προϊόντων, εκτός των αναφερο-
μένων στην παράγραφο 2, μόνον εφόσον βεβαιώνεται από τον αποστο-
λέα ότι τα προϊόντα αυτά δεν έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς
εφοδιασμού.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους για να εξα-
κριβωθεί η ακρίβεια των βεβαιώσεων που αναφέρονται στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο και ανακτούν, ενδεχομένως, το πλεονέκτημα.

Άρθρο 14

Παραδοσιακές εξαγωγές και παραδοσιακές αποστολές
μεταποιημένων προϊόντων

1. Ο μεταποιητής που έχει δηλώσει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρά-
γραφος 4, την πρόθεσή του να εξαγάγει στο πλαίσιο παραδοσιακών
εμπορικών ροών ή να αποστείλει στο πλαίσιο παραδοσιακών εμπορικών
ροών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1405/2006, μεταποιημένα προϊόντα τα οποία περιέχουν πρώ-
τες ύλες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, μπορεί να
το πράξει εντός των ορίων των ετήσιων μέγιστων ποσοτήτων που προ-
βλέπονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα και έχουν δηλωθεί σύμφωνα με
το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι-
σμού. Οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν τις αναγκαίες άδειες, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες δεν υπερβαίνουν τις εν λόγω ετήσιες
ποσότητες.

2. Η εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν
υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εξαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Έλεγχοι και κυρώσεις

Άρθρο 15

Έλεγχοι

1. Οι διοικητικοί έλεγχοι κατά την είσοδο, την εξαγωγή και την
αποστολή των γεωργικών προϊόντων είναι εξαντλητικοί και περιλαμβά-
νουν ιδίως διασταυρώσεις με τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 1.

2. Οι φυσικοί έλεγχοι που διενεργούνται στα μικρά νησιά κατά την
είσοδο, την εξαγωγή και την αποστολή γεωργικών προϊόντων αφορούν
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αντιπροσωπευτικό δείγμα 5 % τουλάχιστον των πιστοποιητικών που
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Οι φυσικοί έλεγχοι διενεργούνται, τηρουμένων των αναλογιών, σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 386/90 του Συμβουλίου (1).

Σε ειδικές περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει διαφορετικά
ποσοστά φυσικών ελέγχων.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθη-
κών και με την επιφύλαξη των κυρώσεων που εφαρμόζονται δυνάμει
της εθνικής νομοθεσίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιχειρηματία
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 6, οι αρμόδιες αρχές:

α) ανακτούν το παραχωρηθέν πλεονέκτημα από τον δικαιούχο του
πιστοποιητικού ενίσχυσης·

β) αναστέλλουν προσωρινά ή ανακαλούν την καταχώριση του επιχει-
ρηματία, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Το πλεονέκτημα που αναφέρεται στο στοιχείο α) ισούται με το ποσό
της ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος
2.

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθη-
κών, όταν ο δικαιούχος πιστοποιητικού δεν πραγματοποιεί την προβλε-
φθείσα εισαγωγή, το δικαίωμά του για υποβολή αίτησης πιστοποιητικών
αναστέλλεται επί 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης ισχύος του εν
λόγω πιστοποιητικού. Μετά την πάροδο του χρόνου αναστολής, η
έκδοση μεταγενέστερων πιστοποιητικών υπόκειται στη σύσταση εγγύη-
σης ίσης με το ποσό του παραχωρούμενου πλεονεκτήματος κατά τη
διάρκεια περιόδου που καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές.

3. Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την επανα-
χρησιμοποίηση των ποσοτήτων των διαθέσιμων προϊόντων εξαιτίας της
μη εκτέλεσης, της μερικής εκτέλεσης ή της ακύρωσης των εκδοθέντων
πιστοποιητικών ή της ανάκτησης του πλεονεκτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Εθνικές διατάξεις

Άρθρο 17

Εθνικοί λεπτομερείς κανόνες διαχείρισης και παρακολούθησης

Οι αρμόδιες αρχές θεσπίζουν τους αναγκαίους συμπληρωματικους
κανόνες για τη διαχείριση και την παρακολούθηση σε πραγματικό
χρόνο του ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού.

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από την έναρξη ισχύος τους, τα
μέτρα που προτίθενται να λάβουν κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Ενίσχυση προς στήριξη των τοπικών προϊόντων

Άρθρο 18

Ύψος της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται στα πλαίσια των μέτρων
στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων που προβλέπονται στο
κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 δεν υπερβαίνει το
όριο των ανώτατων ποσών που καθορίζονται στο άρθρο 12 του κανο-
νισμού αυτού.

2. Οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης, τα είδη γεωργικών προϊόντων
και οι σχετικές ποσότητες προσδιορίζονται στο πρόγραμμα που εγκρί-
νεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1405/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Αιτήσεις ενίσχυσης και καταβολή των ενισχύσεων

Άρθρο 19

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις ενίσχυσης για ένα ημερολογιακό έτος υποβάλλονται στις
υπηρεσίες που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τα
υποδείγματα που έχουν συντάξει οι αρχές αυτές και κατά τη διάρκεια
των περιόδων που έχουν καθορίσει. Οι εν λόγω περίοδοι καθορίζονται
με τρόπο που να επιτρέπει τη διενέργεια των αναγκαίων επιτόπιων
ελέγχων και λήγουν την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογια-
κού έτους το αργότερο.

Άρθρο 20

Διόρθωση προφανών σφαλμάτων

Μια αίτηση ενίσχυσης μπορεί να διορθωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά
την υποβολή της, σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων που αναγνω-
ρίζονται από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 21

Εκπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστατικών, η υπο-
βολή αίτησης ενίσχυσης μετά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 19 συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη
ημέρα των ποσών που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν η
αίτηση ενίσχυσης είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης μεγαλύτερης των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
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Άρθρο 22

Απόσυρση αιτήσεων ενίσχυσης

1. Μια αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αποσυρθεί εν όλω ή εν μέρει
ανά πάσα στιγμή.

Εντούτοις, εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για
παρατυπίες στην αίτηση ενίσχυσης ή εάν τον έχει ειδοποιήσει για την
πρόθεσή της να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και ο εν λόγω επι-
τόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, οι αποσύρσεις δεν επιτρέπονται
για τα μέρη της αίτησης ενίσχυσης που αφορούν οι παρατυπίες.

2. Οι αποσύρσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 επαναφέρουν τον
αιτούντα στη θέση που βρισκόταν, πριν υποβάλει την εν λόγω αίτηση
ενίσχυσης ή μέρος της αίτησης ενίσχυσης.

3. Το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους πρέπει να διενεργείται
ανάλυση των αιτήσεων ενίσχυσης που αποσύρθηκαν κατά το προηγού-
μενο ημερολογιακό έτος,ώστε να προσδιορίζονται οι βασικοί λόγοι
απόσυρσης και οι δυνητικές τάσεις σε τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 23

Καταβολή των ενισχύσεων

Μετά την επαλήθευση των αιτήσεων ενίσχυσης και των δικαιολογητι-
κών εγγράφων και μετά τον καθορισμό του ύψους των ενισχύσεων κατ’
εφαρμογή των μέτρων στήριξης που προβλέπονται στο άρθρο 7 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν
τις ενισχύσεις για ένα ημερολογιακό έτος:

— όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (1), και

— όσον αφορά τις λοιπές ενισχύσεις, στη διάρκεια της περιόδου που
αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και λήγει στις 30
Ιουνίου του επόμενου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Έλεγχοι

Άρθρο 24

Γενικές αρχές

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων
και επιτοπίων ελέγχων.

Ο διοικητικός έλεγχος είναι εξαντλητικός και περιλαμβάνει διασταυρώ-
σεις, μεταξύ άλλων, με τα δεδομένα του ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου ΙΙ
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Με βάση ανάλυση κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 οι
αρμόδιες αρχές διενεργούν επιτόπιους ελέγχους με δειγματοληψία επί
του 5% τουλάχιστον των αιτήσεων ενίσχυσης. Το δείγμα πρέπει να
αντιπροσωπεύει επίσης το 5 % τουλάχιστον των ποσοτήτωνγια τις
οποίες χορηγείται η ενίσχυση.

Όποτε χρειάζεται, η Ελλάδα προσφεύγει στο ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου.
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Άρθρο 25

Επιτόπιοι έλεγχοι

1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις,
είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως
αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο
σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις
48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

2. Εάν είναι δυνατόν, οι επιτόπιοι έλεγχοι βάσει του παρόντος κεφα-
λαίου πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους που προβλέ-
πονται από την κοινοτική νομοθεσία.

3. Η σχετική αίτηση ή αιτήσεις απορρίπτονται, εάν ο δικαιούχος ή ο
αντιπρόσωπός του παρεμποδίζουν την διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγ-
χου.

Άρθρο 26

Επιλογή των δικαιούχων που πρέπει να ελεγχθούν επιτόπου

1. Οι δικαιούχοι που υποβάλλονται σε επιτόπιους ελέγχους επιλέγο-
νται από την αρμόδια αρχή βάσει ανάλυσης κινδύνου και βάσει ενός
στοιχείου αντιπροσωπευτικότητας των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβλή-
θηκαν. Για την ανάλυση κινδύνου λαμβάνονται, κατά περίπτωση,
υπόψη:

α) το ποσό της ενίσχυσης·

β) ο αριθμός αγροτεμαχίων και η έκταση για τα οποία ζητείται ενί-
σχυση ή η ποσότητα που έχει παραχθεί, μεταφερθεί, μεταποιηθεί ή
διατεθεί στο εμπόριο·

γ) οι μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος·

δ) οι διαπιστώσεις των ελέγχων που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα
έτη·

ε) άλλες παραμέτρους που ορίζονται από την Ελλάδα.

Για την εξασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας, η Ελλάδα επιλέγει
τυχαία ποσοστό μεταξύ 20 % και 25 % του ελάχιστου αριθμού των
δικαιούχων που θα υποβληθούν σε επιτόπιους ελέγχους.

2. Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο με τους λόγους της επιλογής κάθε
δικαιούχου για επιτόπιο έλεγχο. Ο επιθεωρητής που πραγματοποιεί τον
επιτόπιο έλεγχο ενημερώνεται σχετικά πριν από την έναρξη του ελέγ-
χου.

Άρθρο 27

Έκθεση ελέγχου

1. Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται έκθεση, στην οποία κατα-
γράφονται με ακρίβεια οι λεπτομέρειες των ελέγχων που διενεργούνται.
Η έκθεση αναφέρει ιδίως:

α) τα καθεστώτα ενίσχυσης και τις αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί·

β) τα άτομα που ήσαν παρόντα·

γ) τα αγροτεμάχια που ελέγχθηκαν, τα αγροτεμάχια στα οποία πραγ-
ματοποιήθηκε μέτρηση, τα αποτελέσματα των μετρήσεων για κάθε
μετρηθέν αγροτεμάχιο και τις χρησιμοποιηθείσες μεθόδους μέτρη-
σης·

δ) τις ποσότητες που έχουν παραχθεί, μεταφερθεί, μεταποιηθεί ή δια-
τεθεί στο εμπόριο και απετέλεσαν αντικείμενο ελεγχου·
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ε) εάν η επίσκεψη έγινε κατόπιν προειδοποίησης του δικαιούχου και,
εάν ναι, το διάστημα που μεσολάβησε από την προειδοποίηση·

στ) τα τυχόν περαιτέρω μέτρα ελέγχου που υλοποιήθηκαν.

2. Ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του έχει τη δυνατότητα να υπο-
γράψει την έκθεση, για να βεβαιώσει την παρουσία του στον έλεγχο και
να προσθέσει παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί
παρατυπίες, ο δικαιούχος λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

Εάν ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται με τηλεπισκόπηση, η Ελλάδα
μπορεί να αποφασίσει να μη δώσει στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό
του τη δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση ελέγχου, εάν δεν αποκα-
λυφθούν παρατυπίες κατά τον έλεγχο με τηλεπισκόπηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μειώσεις και αποκλεισμοί, και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Άρθρο 28

Μειώσεις και αποκλεισμοί

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν με τις
αιτήσεις ενίσχυσης και των διαπιστώσεων των ελέγχων που αναφέρο-
νται στο κεφάλαιο ΙΙΙ, η Ελλάδα επιβάλλει μειώσεις και αποκλεισμούς
από την ενίσχυση. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικές.

Άρθρο 29

Εξαιρέσεις από την επιβολή μειώσεων και αποκλεισμών

1. Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 28
δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει υποβάλει
ορθές πληροφορίες από την άποψη των πραγματικών στοιχείων ή μπο-
ρεί να αποδείξει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ότι δεν συντρέχει υπαι-
τιότητά του.

2. Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί δεν εφαρμόζονται σε σχέση με τα
μέρη της αίτησης ενίσχυσης, για τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει
εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση ενίσχυσης είναι εσφαλμένη
ή έχει καταστεί εσφαλμένη μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι ο
δικαιούχος δεν έχει ειδοποιηθεί για την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή δεν έχει ήδη ενημερωθεί από την αρμό-
δια αρχή για οποιαδήποτε παρατυπία στην αίτηση.

Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο ενημέρωση από τον δικαιούχο έχει
ως αποτέλεσμα τη διόρθωση της αίτησης ενίσχυσης , ώστε να αντανα-
κλά την πραγματική κατάσταση.

Άρθρο 30

Ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και πρόστιμα

1. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζεται
αναλόγως το άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επι-
τροπής (1).

2. Όταν η πληρωμή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών οφείλεται
σε ψευδείς δηλώσεις, πλαστά έγγραφα ή βαρεία αμέλεια του δικαιού-
χου, επιβάλλεται επίσης πρόστιμο ίσο με το αχρεωστήτως καταβληθέν
ποσό προσαυξημένο με τόκο που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο
73 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.
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Άρθρο 31

Ανωτέρα βία και έκτακτα περιστατικά

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστατικών κατά την
έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1783/2003 κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο
72 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Ανακοινώσεις

1. Όσον αφορά το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, οι αρμόδιες αρχές
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο την δεκάτη πέμπτη ημέρα του
μηνός που ακολουθεί τη λήξη κάθε τριμήνου, τα ακόλουθα στοιχεία
σχετικά με τους προηγούμενους μήνες του ημερολογιακού έτους ανα-
φοράς, ανά προϊόν και κωδικό ΣΟ και, ανάλογα με την περίπτωση, ανά
ιδιαίτερο προορισμό:

α) τις ποσότητες κατανεμημένες βάσει προέλευσης (αποστολή από την
ηπειρωτική Ελλάδα ή από άλλα νησιά)·

β) το ποσό της ενίσχυσης, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες
ανά προϊόν·

γ) τις ποσότητες για τις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιητικά
ενίσχυσης·

δ) τις ποσότητες που ενδεχομένως εξήχθησαν σε τρίτες χώρες ή απε-
στάλησαν προς την υπόλοιπη Κοινότητα κατόπιν μεταποίησης σύμ-
φωνα με το άρθρο 13·

ε) τις μεταφορές στο πλαίσιο μιας συνολικής ποσότητας για μια κατη-
γορία προϊόντων και τις τροποποιήσεις των προβλεπόμενων ισοζυ-
γίων εφοδιασμού στη διάρκεια της περιόδου·

στ) το διαθέσιμο υπόλοιπο και το ποσοστό χρησιμοποίησης.

Τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο προέρχονται από τα
χρησιμοποιημένα πιστοποιητικά.

2. Όσον αφορά τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, η Ελλάδα ανα-
κοινώνει στην Επιτροπή:

α) το αργότερο στις 31 Μαρτίου κάθε έτους τις αιτήσεις ενίσχυσης που
έχουν ληφθεί και τα σχετικά ποσά για το προηγούμενο ημερολο-
γιακό έτος·

β) το αργότερο στις 31 Ιουλίου κάθε έτους τις αιτήσεις ενίσχυσης που
είναι οριστικά επιλέξιμες και τα σχετικά ποσά για το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 33

Έκθεση

1. Η έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 περιλαμβάνει ιδίως:

α) τις ενδεχόμενες σημαντικές μεταβολές στο κοινωνικοοικονομικό
και γεωργικό περιβάλλον·

β) σύνοψη των διαθέσιμων φυσικών και χρηματοοικονομικών στοι-
χείων που αφορούν την υλοποίηση κάθε μέτρου, ανάλυση των
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στοιχείων αυτών και, εν ανάγκη, παρουσίαση και ανάλυση του
τομέα δραστηριότητας στον οποίο εντάσσεται το εν λόγω μέτρο·

γ) το βαθμό υλοποιήσης των μέτρων και των προτεραιοτήτων σε
σχέση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους τους έως την ημερο-
μηνία υποβολής της έκθεσης, με χρήση ποσοτικών δεικτών·

δ) συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων που
ενδεχομένως ανέκυψαν κατά τη διαχείριση και υλοποίηση των
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων της ανάλυσης
που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3·

ε) εξέταση του αποτελέσματος του συνόλου των μέτρων, λαμβανομέ-
νης υπόψη της σχέσης μεταξύ των διαφόρων μέτρων·

στ) για το ειδικό καθεστώς εφοδιασμού:

— στοιχεία και ανάλυση που αφορούν την εξέλιξη των τιμών και
τη μετακύλιση του παρεχομένου οφέλους, καθώς και τα μέτρα
που ελήφθησαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για να
εξασφαλιστεί η εν λόγω μετακύλιση·

— λαμβανομένων υπόψη των άλλων υφισταμένων ενισχύσεων,
ανάλυση της αναλογικότητας των ενισχύσεων σε σχέση με το
επιπλέον κόστος διακίνησης προς τα μικρά νησιά και με τις
ισχύουσες τιμές, καθώς και, όταν πρόκειται για προϊόντα προο-
ριζόμενα για μεταποίηση ή γεωργικές εισροές, σε σχέση με το
επιπλέον κόστος λόγω του νησιωτικού και του ιδιαίτερα απο-
μακρυσμένου χαρακτήρα·

ζ) αναφορά του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί
για καθένα από τα μέτρα του προγράμματος, βάσει αντικειμενικών
δεικτών·

η) στοιχεία σχετικά με το ετήσιο ισοζύγιο εφοδιασμού των μικρών
νησιών, ιδίως όσον αφορά την κατανάλωση, την εξέλιξη του ζωι-
κού κεφαλαίου, την παραγωγή και το εμπόριο·

θ) στοιχεία σχετικά με τα ποσά που πράγματι κατεβλήθησαν για την
υλοποίηση των μέτρων του προγράμματος βάσει των κριτηρίων που
έχουν καθοριστεί από την Ελλάδα, όπως ο αριθμός επιλέξιμων
παραγωγών, οι επιλέξιμες εκτάσεις ή ο αριθμός των σχετικών εκμε-
ταλλεύσεων·

ι) πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική εκτέλεση κάθε
μέτρου που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα·

ια) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιή-
θηκαν από τις αρμόδιες αρχές και τις κυρώσεις που ενδεχομένως
επιβλήθηκαν·

ιβ) τις παρατηρήσεις της Ελλάδας σχετικά με την εφαρμογή του προ-
γράμματος.

2. Για το έτος 2007 η έκθεση περιέχει εκτίμηση των επιπτώσεων,
στην κτηνοτροφία και στη γεωργική οικονομία των μικρών νησιών, του
προγράμματος ενίσχυσης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων των σχε-
τικών με την παραγωγή βοείου, αιγείου και προβείου κρέατος.

▼M2

Άρθρο 34

Τροποποίηση του προγράμματος

1. Οι τροποποιήσεις του προγράμματος, το οποίο έχει εγκριθεί δυνά-
μει του άρθρου 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1405/2006, υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή και είναι δεό-
ντως αιτιολογημένες, διευκρινίζοντας ιδίως:

α) τους λόγους και τις ενδεχόμενες δυσχέρειες υλοποίησης που ανέκυ-
ψαν και δικαιολογούν την τροποποίηση του προγράμματος·
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β) τις αναμενόμενες επιπτώσεις της τροποποίησης·

γ) τις επιπτώσεις ως προς τη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των υπο-
χρεώσεων.

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τις εξαιρετικές περιστάσεις,
η Ελλάδα υποβάλλει αιτήσεις για τροποποίηση προγράμματος μία φορά
ανά ημερολογιακό έτος και ανά πρόγραμμα. Οι εν λόγω αιτήσεις τρο-
ποποίησης πρέπει να παραλαμβάνονται από την Επιτροπή το αργότερο
την 1η Αυγούστου κάθε έτους.

Εάν η Επιτροπή δεν εγείρει αντιρρήσεις, η Ελλάδα εφαρμόζει τις τρο-
ποποιήσεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της
αίτησης τροποποίησης.

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι δυνατόν να τεθούν σε ισχύ νωρίτερα εάν
η Επιτροπή ενημερώσει την Ελλάδα γραπτώς, πριν από την ημερομηνία
που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, ότι η τροποποίηση που κοινοποιή-
θηκε είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.

Εάν η τροποποίηση που κοινοποιήθηκε δεν είναι συμβατή με την κοι-
νοτική νομοθεσία, η Επιτροπή ενημερώνει την Ελλάδα σχετικά και η
τροποποίηση δεν εφαρμόζεται μέχρι να παραλάβει η Επιτροπή τροπο-
ποίηση η οποία μπορεί να κηρυχτεί συμβατή.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τις ακόλου-
θες τροποποιήσεις, η Επιτροπή αξιολογεί τις προτάσεις της Ελλάδας και
αποφασίζει σχετικά με την έγκρισή τους, το αργότερο εντός προθεσμίας
τεσσάρων μηνών από την υποβολή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία
που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1405/2006:

α) την εισαγωγή νέων μέτρων, ενεργειών, προϊόντων ή καθεστώτων
ενίσχυσης στο πρόγραμμα και

β) την αύξηση του μοναδιαίου επιπέδου στήριξης που έχει ήδη εγκριθεί
για κάθε υφιστάμενο μέτρο, ενέργεια, προϊόν ή καθεστώς ενίσχυσης
κατά περισσότερο από 50 % του ισχύοντος ποσού κατά τη στιγμή
της υποβολής της αίτησης τροποποίησης.

Οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου
του έτους που έπεται του έτους της κοινοποίησης.

3. Η Ελλάδα δύναται να επιφέρει τις ακόλουθες τροποποιήσεις χωρίς
να ακολουθήσει τη διαδικασία της παραγράφου 1, υπό τον όρο ότι οι
τροποποιήσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή:

α) όσον αφορά τα προβλεπόμενα ισοζύγια εφοδιασμού, τις τροποποιή-
σεις των ποσοτήτων προϊόντων που υπάγονται σε καθεστώς εφοδια-
σμού και, συνεπώς, το συνολικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης
για κάθε σειρά προϊόντων,

β) όσον αφορά την ενίσχυση στην τοπική παραγωγή, τις τροποποιήσεις
εντός του ορίου του 20 %, της χρηματοδοτικής κατανομής για κάθε
επιμέρους μέτρο, και

γ) τις τροποποιήσεις που ακολουθούν τις τροποποιήσεις των κωδικών
και των περιγραφών των προϊόντων που αναφέρονται στον κανονι-
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1) και προορίζονται για
την ταυτοποίηση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο ενίσχυ-
σης, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν προϋποθέτουν τροπο-
ποίηση των ίδιων των προϊόντων.

Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζονται
κατά την ημερομηνία παραλαβής τους από την Επιτροπή. Πρέπει να
διευκρινίζονται και να αιτιολογούνται δεόντως και εφαρμόζονται μόνο
μία φορά ετησίως, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικές περιπτώσεις,
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β) τροποποίηση των ποσοτήτων των προϊόντων που υπάγονται στο
καθεστώς εφοδιασμού,

γ) τροποποίηση της στατιστικής ονοματολογίας και των κωδικών του
κοινού δασμολογίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2658/87,

δ) δημοσιονομικές μεταφορές εντός των μέτρων στήριξης στην παρα-
γωγή. Οι εν λόγω τελευταίες τροποποιήσεις, ωστόσο, πρέπει να
κοινοποιούνται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του έτους που
έπεται του ημερολογιακού έτους στο οποίο αναφέρεται η τροποποιη-
μένη δημοσιονομική κατανομή.

▼B

Άρθρο 35

Χρηματοδότηση μελετών, έργων επίδειξης, ενεργειών κατάρτισης
και μέτρων τεχνικής βοήθειας

Το ποσό που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των μελετών, των έργων
επίδειξης, των ενεργειών κατάρτισης και των μέτρων τεχνικής βοήθειας,
τα οποία προβλέπονται σε πρόγραμμα εγκεκριμένο δυνάμει του άρθρου
13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 για την υλο-
ποίηση του εν λόγω προγράμματος, δεν μπορεί να υπερβεί το 1 % του
συνολικού ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος.

▼M1
Οι ενισχύσεις για μελέτες, έργα επίδειξης, ενέργειες κατάρτισης ή μέτρα
τεχνικής βοήθειας καταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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Άρθρο 36

Συμπληρωματικά εθνικά μέτρα

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 37

Μείωση των προκαταβολών

Με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων περί δημοσιονομικής πειθαρ-
χίας, όταν οι πληροφορίες τις οποίες οφείλει να διαβιβάζει η Ελλάδα
στην Επιτροπή κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 είναι ελλιπείς ή
δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία διαβίβασής τους, η Επιτροπή μπορεί να
προβεί σε μείωση των προκαταβολών κατά την ανάληψη των γεωργι-
κών δαπανών, κατ’ αποκοπή και σε προσωρινή βάση.

Άρθρο 38

Κατάργηση

Καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2007 οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ.
2837/93, (ΕΟΚ) αριθ. 2958/93, (ΕΚ) αριθ. 3063/93, (ΕΚ) αριθ.
3175/94, (ΕΚ) αριθ. 1517/2002, (ΕΚ) αριθ. 1999/2002 και (ΕΚ) αριθ.
2084/2004.

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημο-
σίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▼M2
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Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

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

▼B
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ετήσιες μέγιστες ποσότητες μεταποιημένων προϊόντων που μπορούν να
αποτελούν αντικείμενο εξαγωγών ή αποστολών από τα μικρά νησιά στο

πλαίσιο των παραδοσιακών αποστολών

[Ποσότητες σε χιλιόγραμμα (ή σε λίτρα)]

Κωδικός ΣΟ ΠρΠρος την Κοινότητα Προς τρίτες χώρες

▼B
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