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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

47 Έλεγχοι από την Επιτροπή 47 Έλεγχοι από την Επιτροπή

1. Με την επιφύλαξη των ελέγχων 
που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 
287 της Συνθήκης, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
της Συνθήκης ή βάσει του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου, η Επιτροπή δύναται να 
οργανώνει ελέγχους στα κράτη μέλη με 
σκοπό να εξακριβώνει κυρίως:

1. Με την επιφύλαξη των ελέγχων 
που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις ή με το άρθρο 
287 της Συνθήκης, ή κάθε ελέγχου που 
οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 322 
της Συνθήκης ή βάσει του κανονισμού 
(Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του 
Συμβουλίου ή του άρθρου 127 του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή 
δύναται να οργανώνει ελέγχους στα κράτη 
μέλη με σκοπό να εξακριβώνει:

(α) τη συμμόρφωση των διοικητικών 
πρακτικών προς τους ενωσιακούς κανόνες·

(α) τη συμμόρφωση των διοικητικών 
πρακτικών προς τους ενωσιακούς κανόνες·

β) εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως 
αναφέρεται στην ετήσια έκθεση 
επιδόσεων·

β) εάν οι πράξεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 
παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και 
αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
…/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο 
της ΚΓΠ] έχουν πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις ενωσιακές απαιτήσεις 
και ελεγχθεί ώστε να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές·

β α) εάν οι άλλες πράξεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 
έχουν πραγματοποιηθεί και ελεγχθεί 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο·

γ) εάν το έργο του οργανισμού 
πιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 και για τους σκοπούς του 
τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου·

γ) εάν το έργο του οργανισμού 
πιστοποίησης διεξάγεται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 και για τους σκοπούς του 
τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου·

δ) αν ένας οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 και αν το κράτος μέλος 
εφαρμόζει σωστά το άρθρο 8 παράγραφος 
5.

δ) αν ένας οργανισμός πληρωμών 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
διαπίστευσης που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 και αν το κράτος μέλος 
εφαρμόζει σωστά το άρθρο 8 παράγραφος 
5.

δ α) αν τα σχέδια δράσης που 
αναφέρονται στα άρθρα 39 και 40 
υλοποιούνται με ορθό τρόπο.
Εάν η Επιτροπή δεν μπορεί να βασιστεί 
στις εργασίες του οργανισμού 
πιστοποίησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 46, σε περίπτωση σοβαρών 
ελλείψεων που εντοπίζονται στο σύστημα 
διακυβέρνησης, διαχείρισης και ελέγχου 
του κράτους μέλους ή για να διασφαλιστεί 
η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή μπορεί να διενεργεί εκτεταμένη 
παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
επιτόπιων ελέγχων, εφόσον εξακολουθούν 
να υφίστανται σοβαρές ελλείψεις στο 
σύστημα διακυβέρνησης.

Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή 
αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων εκ 
μέρους της ή οι υπάλληλοι της Επιτροπής 
που ενεργούν στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση στα 
βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό 
με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και 
των μεταδεδομένων που εγγράφονται σε 
ηλεκτρονικό μέσο.

Τα πρόσωπα στα οποία η Επιτροπή 
αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων εκ 
μέρους της ή οι υπάλληλοι της Επιτροπής 
που ενεργούν στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους έχουν πρόσβαση στα 
βιβλία και σε κάθε άλλο έγγραφο σχετικό 
με τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΓΤΕ ή το ΕΓΤΑΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και 
των μεταδεδομένων που εγγράφονται σε 
ηλεκτρονικό μέσο.

Η εξουσία διενέργειας ελέγχων δεν θίγει 
την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που 
επιφυλάσσουν ορισμένες ενέργειες σε 
υπαλλήλους ειδικώς οριζόμενους από την 

Η εξουσία διενέργειας ελέγχων δεν θίγει 
την εφαρμογή εθνικών διατάξεων που 
επιφυλάσσουν ορισμένες ενέργειες σε 
υπαλλήλους ειδικώς οριζόμενους από την 
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εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και του 
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 
από την Επιτροπή να ενεργούν για 
λογαριασμό της δεν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή 
επίσημες ανακρίσεις ατόμων με βάση τη 
νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους. 
Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο.

εθνική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και του 
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, 
τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα 
από την Επιτροπή να ενεργούν για 
λογαριασμό της δεν συμμετέχουν, μεταξύ 
άλλων, σε κατ’ οίκον επισκέψεις ή 
επίσημες ανακρίσεις ατόμων με βάση τη 
νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους. 
Ωστόσο, έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αποκτώνται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο.

2. Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, 
πριν από τον έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο 
έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διοικητικό αντίκτυπο της διοργάνωσης των 
ελέγχων στους οργανισμούς πληρωμών. 
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

2. Η Επιτροπή ειδοποιεί εγκαίρως, 
πριν από τον έλεγχο, το σχετικό κράτος 
μέλος ή το κράτος μέλος στην επικράτεια 
του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο 
έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη τον 
διοικητικό αντίκτυπο της διοργάνωσης των 
ελέγχων στους οργανισμούς πληρωμών. 
Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να 
μετέχουν υπάλληλοι του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους.

Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, και 
εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος, οι 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους διενεργούν συμπληρωματικούς 
ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις 
πράξεις που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγχους 
μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτή 
πρόσωπα.

Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, και 
εφόσον συμφωνεί το κράτος μέλος, οι 
αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους 
μέλους διενεργούν συμπληρωματικούς 
ελέγχους ή έρευνες με αντικείμενο τις 
πράξεις που υπάγονται στον παρόντα 
κανονισμό. Στους εν λόγω ελέγχους 
μπορούν να μετέχουν οι υπάλληλοι της 
Επιτροπής ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτή 
πρόσωπα.

Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή 
δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητεί τη 
συνδρομή των αρχών των εν λόγω κρατών 
μελών για ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.

Για τη βελτίωση των ελέγχων, η Επιτροπή 
δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, να ζητεί τη 
συνδρομή των αρχών των εν λόγω κρατών 
μελών για ορισμένους ελέγχους ή έρευνες.
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