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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η θέσπιση εκτελεστικών µέτρων όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 9 της απόφασης … του Συµβουλίου, της … , για το σύστηµα ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης1 δυνάµει του άρθρου 311 τέταρτο εδάφιο της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»). 

Τα εν λόγω εκτελεστικά µέτρα καλύπτουν όλες τις πρακτικές ρυθµίσεις για τους πόρους της 
Ένωσης που θα πρέπει να διέπονται από µια απλούστερη διαδικασία προκειµένου το 
σύστηµα να καταστεί ευέλικτο εντός του πλαισίου και των ορίων που θεσπίζονται από την 
απόφαση για τους ίδιους πόρους εξαιρουµένων των πτυχών που αφορούν την απόδοση των 
ιδίων πόρων και την κάλυψη των ταµειακών αναγκών. Στην παρούσα πρόταση 
περιλαµβάνονται επίσης διατάξεις γενικού χαρακτήρα, που ισχύουν για όλα τα είδη ιδίων 
πόρων, για τους οποίους ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. 
Πρόκειται ειδικότερα για πτυχές ελέγχου και εποπτείας των εσόδων, όπως οι 
συµπληρωµατικές απαιτήσεις υποβολής πληροφοριακών στοιχείων και οι συναφείς εξουσίες 
των επιθεωρητών της Επιτροπής.  

Αυτά τα εκτελεστικά µέτρα θα συµπληρώνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 322 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, µε κανονισµούς για τον καθορισµό των µεθόδων και της διαδικασίας µέσω των 
οποίων οι ίδιοι πόροι θα αποδίδονται ή θα καταβάλλονται στην Επιτροπή, και από τα µέτρα 
που πρέπει να εφαρµοστούν, εφόσον είναι απαραίτητο, για την κάλυψη των ταµειακών 
αναγκών. 

Το άρθρο 9 της απόφασης … προβλέπει τη θέσπιση εκτελεστικών µέτρων για: 

α) τους φορολογικούς συντελεστές ή τα ποσοστά κάλυψης των ιδίων πόρων που 
θεσπίζονται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ) της απόφασης 
…· 

β) το ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (ΑΕΕ) αναφοράς, τις διατάξεις για την προσαρµογή 
του ΑΕΕ και τις διατάξεις για τον επανυπολογισµό των ανωτάτων ορίων για τις 
πληρωµές και τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε περίπτωση σηµαντικών µεταβολών 
του ΑΕΕ, για το σκοπό της εφαρµογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και 
του άρθρου 3 της απόφασης …· 

γ) τη διαδικασία υπολογισµού και εγγραφής στον προϋπολογισµό του ετήσιου 
δηµοσιονοµικού υπολοίπου όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της απόφασης …· 

δ) τις διατάξεις και ρυθµίσεις για τον έλεγχο και την εποπτεία των εσόδων από ίδιους 
πόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης …, περιλαµβανοµένων των 
συµπληρωµατικών απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών στοιχείων. 

                                                 
1 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 
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Τα στοιχεία που προτείνονται από την Επιτροπή αφορούν, κατά συνέπεια, τα εκτελεστικά 
µέτρα: 

– για τους νέους ίδιους πόρους που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 
1στοιχείο β) και γ) της απόφασης …, και ιδίως τους φορολογικούς συντελεστές τους, 
τον έλεγχο και την εποπτεία· 

– που µεταφέρονται από την απόφαση 2007/436 του Συµβουλίου2 (στο εξής 
«ΑΙΠ 2007»), όπως η αναφορά στο ευρωπαϊκό σύστηµα περιφερειακών και εθνικών 
λογαριασµών (ESA) που είναι τώρα κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου· 

– που µεταφέρονται από τον κανονισµό 1150/2000 του Συµβουλίου3 για την εφαρµογή 
της ΑΙΠ 2007, σχετικά µε τον υπολογισµό του πλεονάσµατος και τον έλεγχο και την 
εποπτεία των εσόδων από ίδιους πόρους, περιλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών 
απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών στοιχείων, που δεν συνδέονται αυστηρά µε 
την απόδοση των ιδίων πόρων· 

– που µεταφέρονται από τον κανονισµό 1026/1999 του Συµβουλίου4 για τις εξουσίες 
και τις υποχρεώσεις των επιθεωρητών της Επιτροπής, καθώς και την προετοιµασία 
και τη διαχείριση των ελέγχων. 

Αναλυτικότερα, η πρόταση της Επιτροπής µπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

1.1 Κεφάλαιο I «Προσδιορισµός των ιδίων πόρων» 

– Άρθρο 1 της πρότασης, «Εφαρµοστέοι συντελεστές»: Το άρθρο προβλέπει τους 
φορολογικούς συντελεστές που θα εφαρµόζονται στις νέες κατηγορίες ιδίων πόρων 
που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και γ) της απόφασης …. 
Επιπροσθέτως, µεταφέρονται και επικαιροποιούνται οι διατάξεις βάσει του άρθρου 5 
του κανονισµού 1150/2000. 

– Άρθρο 2 της πρότασης, «ΑΕΕ αναφοράς και σηµαντικές µεταβολές του»: 
µεταφέρονται και επικαιροποιούνται οι διατάξεις βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 7 
πρώτο εδάφιο και του άρθρου 3 παράγραφος 3 της ΑΙΠ 2007 

– Άρθρο 3 της πρότασης, «Υπολογισµός και εγγραφή του υπολοίπου στον 
προϋπολογισµού»: µεταφέρονται και επικαιροποιούνται οι διατάξεις βάσει των 
άρθρων 15 και 16 του κανονισµού 1150/2000. 

1.2 Κεφάλαιο II «∆ιατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο και την εποπτεία, περιλαµβανοµένων 
των συµπληρωµατικών απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών στοιχείων» 

                                                 
2 ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17 
3 ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε µε τους κανονισµούς του Συµβουλίου 2028/2004 

της 16.11.2004 (ΕΕ L 352 της 27.11.2004, p. 1) και 105/2009 της 26.1.2009 (ΕΕ L 36 της 5.2.2009, 
σ. 1). 

4 ΕΕ L 126 της 20.5.1999, σ. 1 
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– άρθρο 4 της πρότασης, «Υποβολή εκθέσεων για περιπτώσεις απάτης και παρατυπίας 
που επηρεάζουν απαιτήσεις»': µεταφέρονται και απλοποιούνται οι διατάξεις βάσει 
του άρθρου 6 παράγραφος 5 του κανονισµού 1150/2000. 

– Άρθρο 5 της πρότασης, «Μέτρα ελέγχου και εποπτείας»: Μεταφέρονται, 
επικαιροποιούνται και συµπληρώνονται οι διατάξεις βάσει του άρθρου 17 
παράγραφος 1 και του άρθρου 18 του κανονισµού 1150/2000, σε σχέση µε τους 
νέους ίδιους πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) και γ) 
της απόφασης…. 

– Άρθρο 6 της πρότασης, «Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη για τους ελέγχους 
που διενεργούν»: µεταφέρονται και επικαιροποιούνται οι διατάξεις βάσει του 
άρθρου 17 παράγραφος 5 και του άρθρου 18 παράγραφος 5 του κανονισµού 
1150/2000. 

– Άρθρα 7 και 8 της πρότασης «Εξουσίες και υποχρεώσεις των εντεταλµένων 
υπαλλήλων της Επιτροπής και «Προετοιµασία και διαχείριση των ελέγχων»: 
Μεταφέρονται, αναδιοργανώνονται για µεγαλύτερη σαφήνεια και επικαιροποιούνται 
οι διατάξεις του κανονισµού 1026/1999 και ο κανονισµός αυτός καταργείται στο 
άρθρο 10 «Τελικές διατάξεις» της πρότασης. 

1.3 Κεφάλαιο III «Επιτροπή και τελικές διατάξεις» 

– Άρθρο 9 της πρότασης, «∆ιαδικασία επιτροπής– Συµβουλευτική επιτροπή ιδίων 
πόρων (ΣΕΙΠ)» Προβλέπει την ανάθεση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Για άλλα ειδικά καθήκοντα, η 
Επιτροπή δύναται επίσης να συγκροτήσει οµάδα εµπειρογνωµόνων. 
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2011/0184 (APP) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε τη θέσπιση εκτελεστικών µέτρων για το σύστηµα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το τέταρτο εδάφιο 
του άρθρου 311, σε συνδυασµό µε τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α, 

Έχοντας υπόψη την απόφαση του Συµβουλίου … της … για το σύστηµα των ιδίων πόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης5, και ιδίως το άρθρο 9, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου6, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου7, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής8, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε ειδική νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για διατάξεις γενικού χαρακτήρα που 
ισχύουν για όλα τα είδη ιδίων πόρων και καλύπτουν τον έλεγχο και την εποπτεία των εσόδων, 
περιλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών στοιχείων. 

(2) Για να διατηρηθεί αµετάβλητο το ποσό των οικονοµικών πόρων που είναι στη διάθεση της 
Ένωσης, είναι σκόπιµο να προσαρµοστούν τα ανώτατα όρια των ιδίων πόρων της Ένωσης για 
πληρωµές και αναλήψεις υποχρεώσεων όπως καθορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 της απόφασης … εκφραζόµενα ως ποσοστά του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήµατος (ΑΕΕ) σε περίπτωση τροποποιήσεων του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. … της 

                                                 
5 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 
6 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
7 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
8 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
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[…] για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση9 που συνεπάγονται σηµαντική µεταβολή του επιπέδου του ΑΕΕ. 

(3) Η διαφάνεια του συστήµατος ιδίων πόρων της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται µε την 
υποβολή επαρκών πληροφοριακών στοιχείων προς την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή. 
Συνεπώς, τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και, ενδεχοµένως, να 
της διαβιβάζουν τα αναγκαία έγγραφα και τις πληροφορίες που της επιτρέπουν να ασκήσει τις 
αρµοδιότητες που της έχουν ανατεθεί, όσον αφορά τους ιδίους πόρους της Ένωσης. 

(4) Οι ρυθµίσεις µε τις οποίες τα κράτη µέλη ή οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την 
είσπραξη των ιδίων πόρων υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή, θα πρέπει να επιτρέπουν στην 
Επιτροπή να παρακολουθεί τις ενέργειες των κρατών µελών προς είσπραξη των ιδίων πόρων, 
ιδίως σε περιπτώσεις απάτης ή παρατυπίας. 

(5) Για να εξασφαλιστεί ισοσκελισµένος προϋπολογισµός, το ενδεχόµενο πλεόνασµα των εσόδων 
της Ένωσης επί των συνολικών πραγµατικών δαπανών κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού 
έτους µεταφέρεται στο επόµενο οικονοµικό έτος. Συνεπώς, θα πρέπει να προσδιορίζεται το 
προς µεταφορά υπόλοιπο. 

(6) Τα κράτη µέλη και οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ιδίων 
πόρων πρέπει να διεξάγουν ελέγχους και έρευνες σχετικά µε τη βεβαίωση, την απόδοση και την 
καταβολή των ιδίων πόρων της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των δηµοσιονοµικών 
κανόνων σχετικά µε τους ίδιους πόρους, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η συνεργασία 
µεταξύ των κρατών µελών ή των οικονοµικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη 
των ιδίων πόρων και της Επιτροπής. 

(7) Για λόγους συνοχής και σαφήνειας, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά µε τις 
εξουσίες και τις υποχρεώσεις των εντεταλµένων από την Επιτροπή υπαλλήλων για τη 
διεξαγωγή ελέγχων σε σχέση µε τους ίδιους πόρους της Ένωσης, λαµβάνοντας υπόψη τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε ιδίου πόρου. Είναι σκόπιµο να ορισθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες 
ασκούν τα καθήκοντά τους οι εντεταλµένοι υπάλληλοι, και ιδίως να θεσπισθούν οι κανόνες 
τους οποίους πρέπει να τηρούν όλοι οι υπάλληλοι, το λοιπό προσωπικό και οι αποσπασµένοι 
εθνικοί εµπειρογνώµονες όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο και την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί το καθεστώς των 
αποσπασµένων εθνικών εµπειρογνωµόνων και η δυνατότητα των οικείων κρατών µελών να 
αντιτάσσονται στην παρουσία, στο πλαίσιο επιθεώρησης, υπαλλήλων άλλων κρατών µελών.  

(8) Για λόγους συνοχής, ορισµένες διατάξεις της απόφασης (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2007/436 του 
Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστηµα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων10 και ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000 του Συµβουλίου για την 
εφαρµογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόµ για το σύστηµα των ιδίων πόρων των 
Κοινοτήτων 11 πρέπει να περιληφθούν στον παρόντα κανονισµό. Οι διατάξεις αυτές αφορούν το 
ΑΕΕ αναφοράς και σηµαντικές µεταβολές του, τον συντελεστή καταβολής του ιδίου πόρου που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης […/…], τον υπολογισµό και 
εγγραφή του υπολοίπου στον προϋπολογισµό, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδίων πόρων και 

                                                 
9 ΕΕ L […] της […], σ. […], όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε […].  
10 ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17. 
11 ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1. 
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τις συµπληρωµατικές απαιτήσεις υποβολής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και τη 
συµβουλευτική επιτροπή ιδίων πόρων (ΣΕΙΠ).  

(9) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση των κανόνων και των γενικών αρχών 
σχετικά µε τους µηχανισµούς ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή12 

(10) Πρέπει να χρησιµοποιείται η διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής για την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων προκειµένου να θεσπιστούν λεπτοµερείς κανόνες σχετικά µε την 
αναφορά περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας που επηρεάζουν απαιτήσεις σε παραδοσιακούς 
ίδιους πόρους και µέτρα για την εξέταση εκτιµήσεων ιδίων πόρων, λαµβανοµένου υπόψη του 
τεχνικού χαρακτήρα των πράξεων που απαιτούνται για τους σκοπούς της υποβολής εκθέσεων. 

(11) Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1026/1999 του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, για 
καθορισµό των εξουσιών και υποχρεώσεων των υπαλλήλων των εντεταλµένων από την 
Επιτροπή για τη διεξαγωγή των ελέγχων των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων13 πρέπει να 
καταργηθεί. 

(12) Για λόγους συνοχής, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ίδια µέρα µε την 
απόφαση… , 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Κεφάλαιο I 

Προσδιορισµός των ιδίων πόρων 

Άρθρο 1  

Εφαρµοστέοι συντελεστές 

1. Οι φορολογικοί συντελεστές14 που εφαρµόζονται στον ίδιο πόρο που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης… είναι: 

α) …% για συναλλαγές σε οµολογίες, µετοχές και παρόµοιες κινητές αξίες 

β) …% για άλλες συναλλαγές. 

                                                 
12 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
13 ΕΕ L 126 της 20.5.1999, σ. 1. 
14 Εάν η νοµοθετική πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης … προβλέπει 

διαφοροποιηµένους συντελεστές για τις συναλλαγές που εκτελούνται εκτός ρυθµιζόµενων αγορών, οι φορολογικοί 
συντελεστές που εφαρµόζονται για τους ίδιους πόρους θα προσαρµόζονται σε αυτήν τη βάση. 
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2. Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στον ίδιο πόρο που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης…. είναι 1, 0%. 

3. Ο ενιαίος συντελεστής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της 
απόφασης….…καθορίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισµού και 
υπολογίζεται ως ποσοστό του αθροίσµατος του προβλεπόµενου ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος 
(ΑΕΕ) των κρατών µελών κατά τρόπο που να καλύπτει εξ ολοκλήρου το τµήµα του προϋπολογισµού 
που δεν χρηµατοδοτείται από τα έσοδα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) 
και γ) της απόφασης …, από χρηµατικές συνεισφορές για τα συµπληρωµατικά προγράµµατα έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης και από άλλα έσοδα.  

Ο συντελεστής αυτός εκφράζεται στον προϋπολογισµό µε έναν αριθµό ο οποίος περιλαµβάνει τόσα 
δεκαδικά ψηφία όσα είναι απαραίτητα για την πλήρη κατανοµή του πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ 
µεταξύ των κρατών µελών. 

Άρθρο 2  

ΑΕΕ αναφοράς και σηµαντικές µεταβολές αυτού 

1. Το ΑΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1στοιχείο δ) της απόφασης … είναι το ετήσιο 
ΑΕΕ σε αγοραίες τιµές, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή κατ’ εφαρµογή του κανονισµού … . 

2. Στην περίπτωση τροποποιήσεων του κανονισµού … που συνεπάγονται σηµαντικές µεταβολές του 
ΑΕΕ, η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις ηµεροµηνίες 
εφαρµογής αυτών των µεταβολών για τους σκοπούς της απόφασης …. 

3. Στην περίπτωση τροποποιήσεων του κανονισµού… που συνεπάγονται σηµαντικές µεταβολές στο 
επίπεδο του ΑΕΕ , τα ανώτατα όρια για πληρωµές και αναλήψεις υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της απόφασης… υπολογίζονται εκ νέου από την Επιτροπή µε βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 

ΑΕΕt-2 + ΑΕΕt-1 + ΑΕΕt ισχύον ΕΣΟΛ 
1.23%(1.29%)* 

ΑΕΕt-2 + ΑΕΕt-1 + ΑΕΕt 
τροποποιηµένο ΕΣΟΛ 

Όπου, σε αυτόν τον τύπο «t» είναι το τελευταίο πλήρες έτος για το οποίο διατίθενται τα αριθµητικά 
στοιχεία που ορίζονται βάσει του κανονισµού ((ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1287/2003 του Συµβουλίου 15. 

                                                 
15 ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1. 
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Άρθρο 3  

Υπολογισµός και εγγραφή του υπολοίπου στον προϋπολογισµό 

1. Για τον σκοπό της εφαρµογής του άρθρου 7 της απόφασης … το υπόλοιπο ενός οικονοµικού έτους 
συνίσταται στη διαφορά µεταξύ του συνόλου των εσόδων έχουν εισπραχθεί γι' αυτό το οικονοµικό 
έτος και του ποσού των πραγµατοποιηθεισών πληρωµών έναντι πιστώσεων του ιδίου οικονοµικού 
έτους, προσαυξηµένου κατά το ποσό των πιστώσεων του ιδίου έτους που µεταφέρονται κατ' εφαρµογή 
του άρθρου 9 του κανονισµού … (στο εξής «δηµοσιονοµικός κανονισµός»)16. 

Η διαφορά αυτή προσαυξάνεται ή µειώνεται κατά το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις ακυρώσεις 
των πιστώσεων που παρέµειναν από προηγούµενα οικονοµικά έτη. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 
παράγραφος 1 του δηµοσιονοµικού κανονισµού, η διαφορά αυτή προσαυξάνεται ή µειώνεται επίσης 
κατά τα εξής: 

α) κατά το ποσό των πληρωµών καθ’ υπέρβαση µη διαχωριζόµενων πιστώσεων που µεταφέρθηκαν 
από το προηγούµενο οικονοµικό έτος, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 και 4 του δηµοσιονοµικού 
κανονισµού, λόγω διακυµάνσεων της ισοτιµίας του ευρώ· 

β) κατά το υπόλοιπο που προκύπτει από τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που σηµειώνονται κατά 
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

2. Προ του τέλους του µηνός Οκτωβρίου κάθε οικονοµικού έτους, η Επιτροπή προβαίνει, βάσει των 
στοιχείων που διαθέτει εκείνη τη χρονική στιγµή, σε υπολογισµό των εισπραχθέντων ιδίων πόρων 
ολόκληρου του οικονοµικού έτους. Όταν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε τις 
αρχικές προβλέψεις, οι διαφορές αυτές µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διορθωτικής επιστολής 
του σχεδίου προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους, ή διορθωτικού προϋπολογισµού για το 
τρέχον οικονοµικό έτος. 

Κεφάλαιο II 

∆ιατάξεις σχετικά µε τον έλεγχο και την εποπτεία, 
περιλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών απαιτήσεων υποβολής πληροφοριακών 

στοιχείων 

Άρθρο 4  

Αναφορά περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας που επηρεάζουν απαιτήσεις 

1. Κατά τη διάρκεια των δύο µηνών που ακολουθούν το τέλος κάθε τριµήνου, τα κράτη µέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή περιγραφή των περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας που έχουν 
διαπιστωθεί και αφορούν ποσό απαιτήσεων άνω των 10 000 EUR όσον αφορά τον ίδιο πόρο που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης …. 

                                                 
16 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 
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Εντός της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στοιχεία για τις 
περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή και δεν έχουν 
αποτελέσει προηγουµένως αντικείµενο κάποιας ανακοίνωσης περί είσπραξης, ακύρωσης ή µη 
είσπραξης. 

2. Όσον αφορά τον ίδιο πόρο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 
…., τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά εξάµηνο περιγραφή των περιπτώσεων απάτης και 
παρατυπίας που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια του προηγούµενου εξαµήνου και αφορούν ποσό 
απαιτήσεων άνω των 10 000 EUR . 

3. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη του ιδίου πόρου που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της απόφασης … γνωστοποιούν στην Επιτροπή, εντός ενός µηνός, 
τυχόν περιστατικά απάτης ή παρατυπίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και αφορούν απαιτήσεις 
άνω των 10 000 EUR. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες προσδιορίζονται οι λεπτοµέρειες των 
περιγραφών που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και µέτρα για 
την εξέταση των εκτιµήσεων των ιδίων πόρων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα 
µε τη συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 

5. Στην έκθεση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 325 παράγραφος 5 της Συνθήκης, 
περιλαµβάνεται περίληψη των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.  

Άρθρο 5  

Μέτρα ελέγχου και εποπτείας 

1. Τα κράτη µέλη ή οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ιδίων πόρων 
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα ποσά που αντιστοιχούν σε βεβαιωθείσες απαιτήσεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης …, να αποδίδονται ή να στην καταβάλλονται 
στην Επιτροπή. 

2. Τα κράτη µέλη προβαίνουν σε ελέγχους και έρευνες σχετικά µε τη βεβαίωση και την απόδοση των 
ιδίων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της απόφασης…. 

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ιδίων πόρων προβαίνουν σε ελέγχους 
και έρευνες σχετικά µε την είσπραξη των ιδίων πόρων που αναφέρονται το άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της απόφασης …, συγχρόνως µε τις διαδικασίες για την καταβολή τους στην Επιτροπή. 

3. Τα κράτη µέλη ή οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ιδίων πόρων 
προβαίνουν σε συµπληρωµατικούς ελέγχους, κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής. Η Επιτροπή πρέπει να 
αναφέρει στο αίτηµά της τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται συµπληρωµατικός έλεγχος. Τα 
κράτη µέλη ή οι οικονοµικοί φορείς συνεργάζονται µε την Επιτροπή, εφόσον τους ζητηθεί, στους 
ελέγχους που διεξάγουν. Εναλλακτικά, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει να της κοινοποιηθούν ορισµένα 
έγγραφα.  
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4. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ιδίων πόρων θέτουν στη διάθεση 
της Επιτροπής οποιαδήποτε έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού λογιστικού ελέγχου ή συµβουλευτική 
έκθεση διαθέτουν, που περιλαµβάνει ανάλυση των συστηµάτων που χρησιµοποιούν για την είσπραξη 
των ιδίων πόρων, ή για την καταβολή των πόρων αυτών στην Επιτροπή. 

5. Η Επιτροπή δύναται να πραγµατοποιεί, και η ίδια, επιτόπιους ελέγχους. Οι εντεταλµένοι για τους 
ελέγχους αυτούς υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν πρόσβαση, εφόσον αυτό απαιτείται για την 
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, στα δικαιολογητικά που αφορούν τη βεβαίωση, την απόδοση ή 
την καταβολή των ιδίων πόρων, και σε κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση µε τα παραπάνω 
δικαιολογητικά.  

6. Τα κράτη µέλη ή οι οικονοµικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ιδίων πόρων 
διευκολύνουν τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 5.  

7. Όταν η Επιτροπή συµµετέχει στους ελέγχους αυτούς, της παρέχεται η ίδια πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά και συναφή έγγραφα όπως εκείνη που προβλέπεται για τους ελέγχους της παραγράφου 
5.  

8. Όταν ο έλεγχος αφορά ιδίους πόρους βάσει του ΑΕΕ η Επιτροπή έχει επίσης πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά που αφορούν τις στατιστικές διαδικασίες και βασικές στατιστικές που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1287/2003. 

9. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν εµποδίζουν τα ακόλουθα: 

α) τους ελέγχους που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές τους διατάξεις· 

β) τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 287 και 319 της Συνθήκης· 

γ) τους ελέγχους που διενεργούνται δυνάµει του άρθρου 322 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Συνθήκης. 

10. Από κοινού µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, η Επιτροπή ελέγχει κάθε χρόνο τα αθροιστικά 
µεγέθη που της κοινοποιούνται προκειµένου να διαπιστωθεί η τυχόν ύπαρξη σφαλµάτων υπολογισµού, 
στις περιπτώσεις ιδίως που της υποδεικνύει η επιτροπή διαχείρισης ΑΕΕ που έχει συσταθεί µε τον 
κανονισµό (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1287/2003. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή µπορεί, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, να ελέγχει τους υπολογισµούς και τις στατιστικές βάσεις - εκτός των πληροφοριών που 
αφορούν συγκεκριµένα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα - εφόσον αντικειµενική και δίκαια αξιολόγηση δεν 
είναι εφικτή µε άλλο τρόπο. Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί την εθνική νοµοθεσία περί στατιστικού 
απορρήτου. 

Άρθρο 6  

Υποβολή εκθέσεων από τα κράτη µέλη για τους ελέγχους που διενεργούν 

Τα κράτη µέλη υποβάλλουν λεπτοµερείς ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε τους ελέγχους 
που διενεργούν όσον αφορά την ορθή είσπραξη των ιδίων πόρων και τα αποτελέσµατα των ελέγχων 
αυτών, τα συνολικά στοιχεία και τυχόν θέµατα αρχής που αφορούν τα σηµαντικότερα ανακύπτοντα 
προβλήµατα από την εφαρµογή των κανονισµών για την εφαρµογή της απόφασης […/…], ιδίως δε τις 
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διαφορές. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή πριν από την 1η Μαρτίου του έτους που έπεται 
του εκάστοτε οικονοµικού έτους. Με βάση αυτές τις εκθέσεις, η Επιτροπή συντάσσει 
συγκεφαλαιωτική έκθεση, που διαβιβάζεται σε όλα τα κράτη µέλη. 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισµό της µορφής των ετησίων εκθέσεων των 
κρατών µελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2. 

Κάθε τρία χρόνια η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 5. 

Άρθρο 7  

Εξουσίες και υποχρεώσεις των εντεταλµένων υπαλλήλων της Επιτροπής 

1. Η Επιτροπή διορίζει ειδικά για τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 ορισµένους 
υπαλλήλους της ή άλλα µέλη του προσωπικού της (στο εξής «εντεταλµένοι υπάλληλοι»). 

Για κάθε έλεγχο, η Επιτροπή χορηγεί στους εντεταλµένους υπαλλήλους γραπτή εντολή στην οποία 
καθορίζονται η ταυτότητα και η ιδιότητά τους.  

Στους ελέγχους αυτούς µπορούν να παρίστανται τα πρόσωπα που έχουν τεθεί στη διάθεση της 
Επιτροπής από τα κράτη µέλη υπό την ιδιότητα του αποσπασµένου εθνικού εµπειρογνώµονα. 

Με ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεση του κράτους µέλους ή του οικονοµικού φορέα που είναι 
υπεύθυνος για την είσπραξη των ιδίων πόρων, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή υπαλλήλων 
από άλλα κράτη µέλη µε την ιδιότητα παρατηρητή Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι προαναφερόµενοι 
υπάλληλοι να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 3. 

2. Κατά τη διάρκεια επιτόπιων και συναφών ελέγχων, οι εντεταλµένοι υπάλληλοι υιοθετούν στάση 
σύµφωνη προς τους κανόνες που ισχύουν για τους υπαλλήλους του οικείου κράτους µέλους. 
Υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, υπό τους όρους που καθορίζονται στην 
παράγραφο 3.  

Οι εντεταλµένοι υπάλληλοι δύνανται να έχουν επαφές, εάν αυτό απαιτείται, µε τους υπόχρεους, αλλά 
αποκλειστικώς στο πλαίσιο των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 5, και µόνο µε τη µεσολάβηση 
των αρµόδιων αρχών των οποίων οι διαδικασίες είσπραξης των ιδίων πόρων ελέγχονται. 

3. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται ή συλλέγονται δυνάµει των παραγράφων 1 και 2, υπό 
οποιαδήποτε µορφή, καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο και απολαύουν της προστασίας που 
εξασφαλίζεται σε ανάλογες πληροφορίες από την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο 
συλλέχθηκαν και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρµόζονται στα όργανα της Ένωσης. 

Οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να γνωστοποιηθούν σε πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα τα οποία, 
εντός των ελεγχόµενων οργανισµών, των οργάνων της Ένωσης ή των κρατών µελών, είναι αρµόδια, 
λόγω των καθηκόντων τους, να τις γνωρίζουν, ούτε να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς 
από τους προβλεπόµενους στον παρόντα κανονισµό, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση του 
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κράτους µέλους από το οποίο συλλέχθηκαν ή του οικονοµικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την 
είσπραξη των ιδίων πόρων.  

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της 
Ένωσης, καθώς και στους αποσπασµένους εθνικούς εµπειρογνώµονες. 

4. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι εντεταλµένοι υπάλληλοι και τα άλλα πρόσωπα που ενεργούν υπό την 
ευθύνη της να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου17 και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου18 και άλλους κανόνες της Ένωσης ή εθνικούς κανόνες σχετικά µε την προστασία των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 8  

Προετοιµασία και διαχείριση των ελέγχων 

1. Η Επιτροπή, µε δεόντως αιτιολογηµένη ανακοίνωση, ειδοποιεί έγκαιρα για τον έλεγχο το κράτος 
µέλος ή τον οικονοµικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των ιδίων πόρων, οι διαδικασίες 
του οποίου ελέγχονται. Όταν ο έλεγχος αφορά οικονοµικό φορέα υπεύθυνο για την είσπραξη των ιδίων 
πόρων, ενηµερώνεται επίσης το κράτος µέλος στο οποίο πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος. Στον εν 
λόγω έλεγχο δύνανται να συµµετέχουν υπάλληλοι του οικείου κράτους µέλους. 

2. Για ελέγχους στους οποίους συµµετέχει η Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 3, η µέριµνα 
της οργάνωσης των εργασιών και των σχέσεων µε τις υπηρεσίες που συµµετέχουν στον έλεγχο 
αναλαµβάνεται από την υπηρεσία που ορίζεται από το κράτος µέλος ή από τον οικονοµικό φορέα που 
είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των σχετικών ιδίων πόρων. 

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, εξασφαλίζονται από τους 
εντεταλµένους υπαλλήλους. Για την οργάνωση των εργασιών και για τις σχέσεις µε τις υπηρεσίες και, 
ενδεχοµένως, µε τους υπόχρεους που αφορά ο έλεγχος, οι εν λόγω υπάλληλοι προβαίνουν, πριν από 
κάθε επιτόπιο έλεγχο, στις σχετικές επαφές µε τους υπαλλήλους που έχει ορίσει το οικείο κράτος 
µέλος ή µε τον οικονοµικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των σχετικών ιδίων πόρων. 
Για αυτό το είδος ελέγχου η σχετική εντολή συνοδεύεται από έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το 
αντικείµενο και ο στόχος του ελέγχου. 

4. Οι έλεγχοι που αφορούν τον ίδιο πόρο βάσει του ΑΕΕ που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 8, 
διενεργούνται από τους εντεταλµένους υπαλλήλους. Για την οργάνωση των εργασιών, οι υπάλληλοι 
αυτοί προβαίνουν στις αναγκαίες επαφές µε τις αρµόδιες διοικήσεις των κρατών µελών. 

5. Τα κράτη µέλη ή οι σχετικοί οικονοµικοί φορείς µεριµνούν ώστε οι υπηρεσίες ή οι οργανισµοί που 
είναι υπεύθυνοι για τη βεβαίωση, την είσπραξη και την απόδοση των ιδίων πόρων, καθώς και οι αρχές 
οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε τους σχετικούς ελέγχους, να παρέχουν στους εντεταλµένους 
υπαλλήλους την απαραίτητη συνδροµή για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 

Για τους σκοπούς των επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, το 
ενδιαφερόµενο κράτος ή οι σχετικοί οικονοµικοί φορείς ενηµερώνουν την Επιτροπή, σε εύθετο χρόνο, 

                                                 
17 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 
18 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1. 
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σχετικά µε την ταυτότητα και την ιδιότητα των προσώπων που έχουν ορίσει για να συµµετάσχουν στις 
εξακριβώσεις αυτές και για να παράσχουν στους εντεταλµένους υπαλλήλους την απαραίτητη 
συνδροµή για την εκπλήρωση της αποστολής τους. 

6. Τα αποτελέσµατα των διενεργούµενων επιτόπιων ελέγχων και των ελέγχων που διενεργούνται µε 
συµµετοχή της Επιτροπής γνωστοποιούνται, εντός προθεσµίας τριών µηνών, µε τις κατάλληλες 
διαδικασίες, στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ή στον σχετικό οικονοµικό φορέα. Ο αποδέκτης της 
έκθεσης υποβάλλει τις παρατηρήσεις του εντός τριών µηνών από την παραλαβή της έκθεσης. 
Εντούτοις, κατόπιν αιτήσεως δεόντως αιτιολογηµένης, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον 
αποδέκτη να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του για συγκεκριµένα σηµεία εντός προθεσµίας ενός µηνός 
µετά την παραλαβή της έκθεσης. Το κράτος µέλος ή ο οικονοµικός φορέας µπορεί να µη δώσει 
συνέχεια στην αίτηση αυτή µε κοινοποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που το εµποδίζουν να 
δώσει συνέχεια στην αίτηση της Επιτροπής. 

Εν συνεχεία, τα αποτελέσµατα και οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τους επιτόπιους και τους 
συναφείς ελέγχους των κρατών µελών γνωστοποιούνται σε όλα τα κράτη µέλη.  

Όταν στο πλαίσιο των επιτόπιων και των συναφών ελέγχων, διαπιστώνεται ότι πρέπει να 
τροποποιηθούν ή να διορθωθούν τα στοιχεία των καταστάσεων ή δηλώσεων που έχουν αποσταλεί 
στην Επιτροπή σχετικά µε τους ίδιους πόρους και οι διορθώσεις που προκύπτουν πραγµατοποιούνται 
µέσω τρέχουσας κατάστασης ή δήλωσης, τότε οι σχετικές αλλαγές πρέπει να επισηµαίνονται, στην 
κατάσταση ή δήλωση που χρησιµοποιείται, µέσω κατάλληλων σηµειώσεων. 

Κεφάλαιο III 

Επιτροπή και τελικές διατάξεις 

Άρθρο 9  

∆ιαδικασία επιτροπής– Συµβουλευτική επιτροπή ιδίων πόρων(ΣΕΙΠ) 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την συµβουλευτική επιτροπή ιδίων πόρων (ΣΕΙΠ). Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 10 

Τελικές διατάξεις 

Ο κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1026/1999 καταργείται.  
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Οι παραποµπές στον καταργούµενο κανονισµό και στις διατάξεις της απόφασης (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
2007/436, που καταργείται µε την απόφαση …, και του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1150/2000 
που καταργείται µε τον κανονισµό …του Συµβουλίου19, που αναφέρονται στον πίνακα αντιστοιχίας 
του παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και 
διαβάζονται σύµφωνα µε τον εν λόγω πίνακα αντιστοιχίας. 

Άρθρο 11  

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

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

Βρυξέλλες, 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 

                                                 
19 ΕΕ L […] της […], σ. […]. 
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