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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 24ης Νοεμβρίου 2014 

για την επιστροφή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των πιστώσεων που μεταφέρονται από το οικονομικό 

έτος 2014 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμ
βρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 6, 

Έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις που έχουν σχέση με τις ενέργειες που καθορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου (3) είναι δυνατόν να μεταφερθούν 
στο επόμενο οικονομικό έτος. Η μεταφορά αυτή δεν υπερβαίνει, εντός του ορίου του 2 % επί των αρχικών πιστώσεων, 
το ποσό της αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (4), που ίσχυσε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
πρόσθετη πληρωμή προς τους τελικούς αποδέκτες που έχουν υποστεί την αναπροσαρμογή αυτή. 

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 169 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη επιστρέφουν τις πιστώσεις που μεταφέρο
νται στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται, κατά το οικονομικό έτος στο οποίο μεταφέρονται οι πιστώσεις, στο 
ποσοστό αναπροσαρμογής. Η επιστροφή εφαρμόζεται μόνο στους τελικούς δικαιούχους στα κράτη μέλη όπου εφαρμό
στηκε δημοσιονομική πειθαρχία (5) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

(3) Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, κάθε ποσό για το αποθεμα
τικό για κρίσεις στο γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού που δεν χρησιμοποιήθηκε 
πρέπει να επιστρέφεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού. 
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(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

(3) 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). 

(4) 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 
(ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16). 

(5) Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν εφαρμόζεται στη Βουλγαρία, στην Κροατία και στη Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608). 



(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1181/2013 του Συμβουλίου (1), η δημοσιονομική 
πειθαρχία ισχύει για τις άμεσες ενισχύσεις για το ημερολογιακό έτος 2013. 

(5)  Το αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων δεν έχει διατεθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2014, πράγμα που σημαίνει ότι 
το διαθέσιμο ποσό στο αποθεματικό του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ για το 2014 δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά το παρόν 
οικονομικό έτος. Επιπλέον, με βάση την εκτέλεση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ 2014 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχεί
ρισης για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2013 έως 15 Οκτωβρίου 2014 και την προβλεπόμενη εκτέλεση στο πλαίσιο 
της άμεσης διαχείρισης από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, πρόσθετες μη δεσμευθείσες πιστώ
σεις θα παραμείνουν στον προϋπολογισμό 2014 του ΕΓΤΕ. 

(6)  Με βάση τις δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2013 έως 15 Οκτωβρίου 2014, 
η μείωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται πραγματικά από τα κράτη μέλη για το οικονομικό έτος 2014 
ανέρχεται σε 868,2 εκατ. ευρώ. 

(7) Συνεπώς, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που αντιστοιχούν στο ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμό
ζεται στο οικονομικό έτος 2014, ύψους 868,2 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο παραμένει εντός του ορίου του 2 % επί 
των αρχικών πιστώσεων για τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2015 μετά από απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα 
με το άρθρο 169 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

(8)  Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή των εν λόγω πιστώσεων προς τους τελικούς δικαιούχους εξακολουθεί να 
είναι ανάλογη προς το ποσό της αναπροσαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενδείκνυται να καθορίσει η Επιτροπή 
τα ποσά που διατίθενται στα κράτη μέλη για την επιστροφή. 

(9) Για να μην υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να καταβάλουν πρόσθετη πληρωμή για την εν λόγω επιστροφή, ο παρών κανονι
σμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Δεκεμβρίου 2014. Κατά συνέπεια, τα ποσά που καθορίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό είναι οριστικά και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των μειώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 41 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τυχόν άλλων διορθώσεων που λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση 
για τις μηνιαίες πληρωμές σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών 
μελών τον Οκτώβριο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, και όλων 
των κρατήσεων και των συμπληρωματικών πληρωμών που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 
του εν λόγω κανονισμού ή των αποφάσεων που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών. 

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι μη δεσμευθείσες πιστώ
σεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο για 
την Επιτροπή να καθορίζει τις ημερομηνίες επιλεξιμότητας για τις δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιστροφή 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, λαμβάνοντας υπόψη το γεωργικό 
οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του εν λόγω κανονισμού. 

(11)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της κοινοποίησης της εκτέλεσης των πιστώσεων του 
ΕΓΤΕ 2014 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2013 έως τις 15 Οκτω
βρίου 2014, από τα κράτη μέλη και την ανάγκη να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός από την 1η Δεκεμβρίου 2014, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα ποσά των πιστώσεων που θα μεταφερθούν από το οικονομικό έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013, διατίθενται στα κράτη μέλη για την επιστροφή στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται, κατά το οικονο
μικό έτος 2015, στο ποσοστό αναπροσαρμογής σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2014 της 
Επιτροπής (2) καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Τα ποσά που θα μεταφερθούν υπόκεινται στην απόφαση μεταφοράς της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 
πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012. 
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(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1181/2013 του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 και για την 
κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 964/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 22.11.2013, σ. 13). 

(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2014 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπρο
σαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 
2014 και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 879/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 18.11.2014, σ. 6). 



Άρθρο 2 

Οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή 
χρηματοδότηση μόνο εάν τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από την 16η Οκτωβρίου 2015. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2014. 

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

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2014. 

Για την Επιτροπή, 

εξ ονόματος του Προέδρου, 
Jerzy PLEWA 

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διαθέσιμα ποσά για την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν 

(σε ευρώ) 

Βέλγιο 13 551 741 

Τσεχική Δημοκρατία 21 168 544 

Δανία 23 196 648 

Γερμανία 125 613 712 

Εσθονία 1 999 607 

Ιρλανδία 27 196 811 

Ελλάδα 35 594 447 

Ισπανία 110 713 618 

Γαλλία 193 513 120 

Ιταλία 71 006 784 

Κύπρος 689 016 

Λετονία 2 262 601 

Λιθουανία 6 011 809 

Λουξεμβούργο 813 093 

Ουγγαρία 26 861 237 

Μάλτα 64 499 

Κάτω Χώρες 19 962 029 

Αυστρία 13 848 862 

Πολωνία 36 451 389 

Πορτογαλία 13 001 479 

Σλοβενία 1 777 463 

Σλοβακία 8 891 177 

Φινλανδία 11 301 184 

Σουηδία 15 739 925 

Ηνωμένο Βασίλειο 86 964 834   
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