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1 «Κατάλογος των μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη» και «Στατιστική ανάλυση των παρατυπι
ών».

Εισαγωγή

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και η καταπολέμηση
της απάτης αποτελούν τομέα στον οποίο η ευθύνη είναι καταμερισμένη μεταξύ της
Κοινότητας και των κρατών μελών. Η Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο, σε συνεργα
σία με τα κράτη μέλη, έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα νέα μέτρα που έχουν ληφθ
εί για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 280 της συ
νθήκης ΕΚ. Η έκθεση αυτή, η οποία δημοσιεύεται, απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Στο πρώτο σημείο της έκθεσης, η Επιτροπή παρουσιάζει τον απολογισμό της σφαι
ρικής στρατηγικής της προσέγγισης κατά την πενταετία 2001-2005 για την προσ
τασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Παρά τα πολυάριθμα εμπόδι
α που αντιμετωπίστηκαν, ο συνολικός απολογισμός όσον αφορά την προγραμματισθ
είσα υλοποίηση των στόχων και των ενεργειών κρίνεται ικανοποιητικός.

Στο δεύτερο σημείο, συνοψίζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών για τις περ
ιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν δυνάμει των τομεακών κανονισμών.

Το τρίτο σημείο περιλαμβάνει, αφενός, αντιπροσωπευτική επιλογή των μέτρων που
ελήφθησαν από τα κράτη μέλη το 2005, και, αφετέρου, για την Επιτροπή, τις προσπ
άθειες που καταβλήθηκαν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκή
ς Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών συμφωνήθηκε να παρουσιαστούν δύο ειδ
ικά θέματα στα σημεία 4 και 5 της έκθεσης. Στο τέταρτο σημείο, παρουσιάζονται τ
α μέτρα που ελήφθησαν για τη βελτίωση της είσπραξης των ποσών που δεν είχαν ε
ισπραχθεί ή που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως. Πράγματι, ο μόνος τρόπος για να κ
αλυφθούν οι απώλειες που προκλήθηκαν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από τις α
πάτες και τις λοιπές παρατυπίες είναι να διασφαλιστεί η οργανωμένη δημοσιονομική
παρακολούθηση.

Το πέμπτο και τελευταίο σημείο είναι αφιερωμένο στο θέμα της πιστοποίησης τω
ν λογαριασμών. Η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του ευρωπαϊκού προϋπολογι
σμού γίνεται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Το σημείο αυτό περιλαμβάνει ιδίως
μια σύντομη αντιπαραβολή των αρχών και των κανόνων ελέγχου καθώς και των συσ
τημάτων πιστοποίησης (εφόσον υπάρχουν) που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Η έκθεση περιλαμβάνει μόνο τη σύνοψη και τη σφαιρική θεώρηση των ληφθέντων μ
έτρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων από τα εικοσιπέντε κράτη μέλη. Παρά
λληλα, η Επιτροπή δημοσιεύει δύο έγγραφα εργασίας1, το πρώτο εκ των οποίων είνα
ι κατάλογος των συνεισφορών των κρατών μελών, ενώ το δεύτερο αφορά τις στατισ
τικές των παρατυπιών που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου της
OLAF στις εκθέσεις των προηγουμένων ετών καθώς και στα έγγραφα εργασίας των
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3 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Κατ
απολέμηση της απάτης - Για μια σφαιρική στρατηγική προσέγγιση, COM(2000) 358 τελικό.

4 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων – Κατ
απολέμηση της απάτης – Σχέδιο δράσης 2001-2003, COM(2001) 254 τελικό.

5 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Κατ
απολέμηση της απάτης – Σχέδιο δράσης 2004-2005, COM(2004)544 τελικό.

2 http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_en.html

υπηρεσιών της Επιτροπής που συμμετείχαν στην εκπόνησή τους2.

1. Απολογισμός της σφαιρικής στρατηγικής προσέγγισης 2001-2005 για την προστ
ασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων πρέπει να βασίζεται
σε ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του εθνικού και του κοινοτικού επιπέδο
υ. Η Επιτροπή θέλησε να θέσει σε εφαρμογή μια σφαιρική στρατηγική προσέγγιση τ
ης εν λόγω προστασίας που να περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσαν ν
α συμβάλουν στον κοινό αυτό στόχο, ούτως ώστε να διασφαλίσει τη σύγκλιση των
προσπαθειών όλων των εθνικών αρχών και των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδι
α για την πρόληψη. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή δραστηριό
τητα, τη δημοσιονομική παρακολούθηση, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, την πρόληψη
και την προετοιμασία της νομοθεσίας που πλαισιώνει τις εν λόγω δραστηριότητες, τ
όσο στον πρώτο όσο και στον τρίτο πυλώνα.

Στη σφαιρική στρατηγική της προσέγγιση που εκδόθηκε στις 28 Ιουνίου 20003, και
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στη Συνθήκη του Άμστερνταμ το
υ άρθρου 280 της συνθήκης ΕΚ και της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπ
ολέμησης της Απάτης (OLAF) το 1999, η Επιτροπή καθόρισε τους πολιτικούς και το
υς γενικούς της στόχους για την περίοδο 2001–2005. Για την προστασία των οικονο
μικών συμφερόντων, η Επιτροπή καθόρισε τέσσερις κεντρικούς άξονες:

- σφαιρική νομοθετική πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης·

- νέο πλαίσιο επιχειρησιακής συνεργασίας,

- διοργανική προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς,

- ενίσχυση της ποινικής δικαστικής διάστασης.

Η εφαρμογή στην πράξη της εν λόγω σφαιρικής στρατηγικής υλοποιήθηκε με τα σχέ
δια δράσης 2001-20034 και 2004-20055.

1.1. Μια σφαιρική νομοθετική πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης

Η Επιτροπή φρόντισε ούτως ώστε η πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης να δ
ιέπεται από μια οριζόντια και διαπυλωνική νομοθετική προσέγγιση η οποία να εμπερ
ιέχει όλους τους τομείς στους οποίους μπορούν να εμφανιστούν περιπτώσεις απάτης
και διαφθοράς. Η νομοθεσία για την καταπολέμηση της απάτης πρέπει να προβλέπει
την παρακολούθηση και τη συνεργασία αλλά και την πρόληψη και την ανίχνευση.

Το 2001, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη θέσπιση ενός εσωτερικού της μηχανισμού6 σχε
τικά με την πρόληψη (fraud-proofing) που αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας τη
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6 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη θωράκιση της νομοθεσίας και τη διαχείριση των συμβάσεω
ν κατά της απάτης της 7.11.2001, SEC(2001)2029 τελικό.

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βελτίωση της είσπραξης των απαιτήσεων της Κοινότητας που προκ
ύπτουν από την άμεση και επιμερισμένη διαχείριση των κοινοτικών δαπανών, COM(2002) 671 τελικό.

8 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση τ
ου δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, ΕΕ L 248 της 16.9.2002.

9 Η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί συντονισμού των διαδ
ικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L134 της 30.4.2004) 
θεσπίζει σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει τον αποκλεισμό από τις δημόσιες συμβάσεις των προσφ
ερόντων για τους οποίους έχουν εκδοθεί ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις.

ς νομοθεσίας και της διαχείρισης των συμβάσεων, ώστε να τις θωρακίσει καλύτερα
έναντι της απάτης. Από το 2003, μια διυπηρεσιακή ομάδα προσδιορίζει κάθε χρόνο
τις υπό διαμόρφωση νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις τυποποιημένες συμβάσεις πο
υ παρουσιάζουν ενδεχομένως υψηλούς κινδύνους για τα οικονομικά συμφέροντα τω
ν Κοινοτήτων. Για τα εν λόγω σχέδια, πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατάρτισής το
υς, ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Κατά
την περίοδο 2004-2005, η Υπηρεσία εξέτασε συνολικά 28 πρωτοβουλίες.

Η εισαγωγή του ευρώ συνοδεύτηκε, καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου
προγραμματισμού, από πολυάριθμα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση τη
ς παραχάραξης και της κιβδηλείας των κερμάτων και των τραπεζογραμματίων. Ειδικ
ότερα, η Επιτροπή ανέπτυξε περαιτέρω το νομικό πλαίσιο δράσης και παρέμβασης κ
αθώς και το πλαίσιο ειδικής διεθνούς συνεργασίας.

Σε ανακοίνωση του 20027, που αποσκοπούσε ιδίως στη βελτίωση της είσπραξης των
γεωργικών κονδυλίων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως πριν το 1999, η Επιτροπή α
νακοίνωσε τη σύσταση «Task Force Είσπραξης» (TFR) με αποστολή να διασαφηνίσ
ει την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της μη είσπραξης και να προετοιμάσει α
ποφάσεις για τη δημοσιονομική ευθύνη στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας εκκαθ
άρισης των λογαριασμών στον τομέα ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων (βλέπε σημείο
4.2.).

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός8, που τέθηκε σε ισχύ το 2003, ενισχύει αισθητά
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων:

βελτιώνει ιδίως την αποτελεσματικότητα της είσπραξης,–

προβλέπει το πέρασμα από την ταμειακή λογιστική στη λογιστική που βασίζετ–
αι στην αυτοτέλεια των χρήσεων. Από το 2005, η Επιτροπή τηρεί τους πιο αυσ
τηρούς διεθνείς κανόνες δημόσιας λογιστικής, βελτιώνει την καθημερινή διαχε
ίριση των ταμείων και περιορίζει στο ελάχιστο τους κινδύνους για σφάλματα ή
παρατυπίες,

προβλέπει σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει τον αποκλεισμό από τις δημό–
σιες συμβάσεις, με διοικητική απόφαση, των προσφερόντων για τους οποίους
έχουν εκδοθεί ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις και των αφερέγγυων υποψη
φίων ή εκείνων που έχουν παράσχει παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες. 
Παρόμοιος μηχανισμός θεσπίστηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για το συντονισμ
ό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων9. Η Επιτροπή, στο π
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10 Ανακοίνωση στην Επιτροπή του κ. Προέδρου, της κας Wallström, του κ.Kallas, της κα Hübner και της
κας Fischer Boel που προτείνει την έναρξη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας σε θέματα διαφάνειας, 
SEC(2005)1300.

11 Η Επιτροπή εξέδωσε στις 18.5.2006 τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τρο
ποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονι
σμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM ( 2006) 213 τ
ελικό.

12 Προτάσεις κανονισμού που τροποποιούν τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 
1074/1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμη
σης της Απάτης (OLAF), COM(2004) 103 και 104.

13 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, Συμπληρωματική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
της OLAF, SEC(2004)1370. Βλέπε επίσης την έκθεση της Επιτροπής «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτ
ων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης», COM(2003) 154 τελικό.

14 Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική έκθεση 1/2005 για τη διαχείριση της OLAF συνοδευόμενη από τις απαντή
σεις της Επιτροπής, ΕΕ C 202 της 8.8.2005.

15 Ακροαματική διαδικασία της 12ης και 13ης Ιουλίου 2005 με τίτλο «Ενίσχυση της OLAF: η αναθεώρησ
η του κανονισμού περί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης».

λαίσιο της ανακοίνωσής της για τη διαφάνεια10, προέβλεψε τη μελέτη των δυν
ατοτήτων περαιτέρω χρησιμοποίησης του συστήματος αποκλεισμού και σκοπε
ύει να υποβάλει σχετικές προτάσεις στην τροποποιημένη πρόταση που αφορά
την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού11.

Το 2004, η Επιτροπή ενέκρινε προτάσεις κανονισμών που τροποποιούν τους κανονι
σμούς σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF12. Οι προτάσει
ς αυτές είχαν ιδίως ως στόχο να διασαφηνίσουν τους κανόνες ανταλλαγής πληροφορ
ιών μεταξύ της Υπηρεσίας και των θεσμικών οργάνων, των οργάνων και των οργανι
σμών της Κοινότητας και να επιτρέψουν στην Υπηρεσία να αφοσιωθεί στις επιχειρη
σιακές της προτεραιότητες και να επιταχύνει τις έρευνές της ενισχύοντας με τον τρό
πο αυτό την αποτελεσματικότητά της. Οι προτάσεις αποβλέπουν επίσης και στην εξ
ασφάλιση των διαδικαστικών δικαιωμάτων των προσώπων που αποτελούν αντικείμε
νο έρευνας. Σε συνέχεια των προτάσεων αυτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ζήτησαν συμπληρωματική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσ
ίας, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Οκτώβριο του 200413. Το Ελεγκτικό
Συνέδριο εξέδωσε ειδική έκθεση για τη διαχείριση της Υπηρεσίας14 η οποία συνοδεύ
εται από μεγάλο αριθμό συστάσεων. Τον Ιούλιο του 200515, το Ευρωπαϊκό Κοινοβο
ύλιο οργάνωσε δημόσια ακρόαση για την ενίσχυση της OLAF κατά την οποία διαπι
στώθηκε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το επιχειρησιακό σκέλος της Υπηρεσίας που εν
εργεί μεν ανεξάρτητα κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, αλλά υπάγεται διοικητικά στ
ην Επιτροπή.

Με βάση τις εξελίξεις αυτές, η Επιτροπή εξέδωσε στις 24 Μαΐου 2006 πρόταση που
συμπληρώνει εκείνη του Φεβρουαρίου 2004, την οποία αντικαθιστά και η οποία απο
σύρεται. Η πρόταση αυτή αναφέρεται ειδικότερα στη διακυβέρνηση και στη συνεργ
ασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και της επιτροπής εποπτείας μέσω των συνεδρι
άσεων της τελευταίας με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συ
μβουλίου και της Επιτροπής, στο πλαίσιο ενός διαρθρωμένου διαλόγου. Η εν λόγω
πρόταση προβλέπει ακόμη τη θέσπιση ενός συμβούλου ελεγκτή ο οποίος θα καλείτα
ι να διατυπώνει γνώμες σε ορισμένες υποθέσεις, ενώ επίσης διευκρινίζει την εντολή
του Γενικού Διευθυντή της OLAF.

Κύρια γεγονότα του έτους 2005. Το 2005, η Επιτροπή εξέδωσε τη δεύτερη έκθεσή
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16 Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού αριθ. 1469/95 (Μαύρη λίστα), COM(2005) 520.

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1469/95 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά με τα μέτρα που πρέ
πει να ληφθούν έναντι ορισμένων δικαιούχων συναλλαγών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ, Τμ
ήμα Εγγυήσεων, ΕΕ L 145 της 29.6.1995.

18 Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητ
ας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την καταπο
λέμησης της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμ
φερόντων, COM(2004)559 τελικό και ΕΕ C 244 της 1.10.2004.

19 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αμοιβαία διο
ικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κατά της απάτης
και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας, COM(2004)509 τελικό.

της16 σχετικά με την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, του κανονισμού «μαύρη λίστ
α»17. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τον εντοπισμό των επικίνδυνων επιχειρηματι
ών για τον κοινοτικό προϋπολογισμό στον τομέα του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων, 
την πληροφόρηση της Επιτροπής και των κρατών μελών και την εφαρμογή μέτρων
πρόληψης. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του
εν λόγω κανονισμού είναι φτωχά. Μέσω της έκθεσης αυτής η Επιτροπή επιθυμεί να
ξεκινήσει ευρύ διάλογο με τα θεσμικά όργανα σχετικά με την αναγκαιότητα και τις π
ιθανές κατευθυντήριες γραμμές μιας ενδεχόμενης μεταρρύθμισης του μηχανισμού α
ποκλεισμού.

1.2. Ένα νέο πλαίσιο επιχειρησιακής συνεργασίας

Από το 2001, η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να βοηθήσει τα δέκα
νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες να αφομοιώσουν το κοινοτικό κεκτημένο σ
τον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων. Τα δέκα νέα κράτη μέλ
η, η Ρουμανία και η Βουλγαρία δημιούργησαν εθνικές υπηρεσίες συντονισμού της κ
αταπολέμησης της απάτης (AFCOS), οι οποίες είναι αρμόδιες για όλες τις νομοθετικ
ές διοικητικές και επιχειρησιακές πτυχές της προστασίας των οικονομικών συμφερό
ντων των Κοινοτήτων και οι οποίες κρίθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες. Η ενσωμάτωση τω
ν δέκα νέων κρατών μελών πραγματοποιήθηκε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, δεδομέν
ου ότι τα εν λόγω κράτη είχαν προετοιμαστεί με ικανοποιητικό τρόπο για τα νέα καθ
ήκοντά τους όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινο
τήτων. Για την καλύτερη στήριξη της διαδικασίας της διεύρυνσης προς τη Ρουμανία
και τη Βουλγαρία, η OLAF ενίσχυσε τις δραστηριότητές της και την επιχειρησιακή τ
ης αποτελεσματικότητα αποσπώντας έναν υπάλληλο σύνδεσμο στην κάθε μία από τι
ς χώρες αυτές.

Το 2004, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της υπέγραψαν συμφωνία συν
εργασίας18 με την Ελβετική Συνομοσπονδία για την καταπολέμηση της απάτης και κ
άθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε βάρος των οικονομικών τους συμφερόντω
ν.

Το 2004, η Επιτροπή πρότεινε επίσης την έκδοση κανονισμού σε θέματα αμοιβαίας
διοικητικής συνδρομής19. Ο εν λόγω κανονισμός εξασφαλίζει μια αναλυτική νομική
βάση και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, καθόσον καλύπτει όλους τους τομείς της καταπ
ολέμησης της απάτης σε βάρος των Κοινοτήτων που δεν αποτελούν ακόμη το αντικ
είμενο τομεακών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Κύρια γεγονότα του έτους 2005. Ορισμένες συναλλαγές του διεθνούς εμπορίου πο
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20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2035/2005 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση το
υ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1681/94 για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέν
των ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών καθώς και την οργάνωση ε
νός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό, ΕΕ L 328 της 15.12.2005 και κανονισμός (ΕΚ) αρι
θ. 2168/2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/94 για τις παρατυπίες και την αν
άκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του Ταμείου Συνο
χής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό, ΕΕ L 345 της
28.12.2005.

21 Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2005 που τροποποιεί την απόφαση 94/140/ΕΚ για τη σ
ύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης, ΕΕ L 71 της
17.3.2005.

υ πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση των τελωνειακών κανονιστικών ρυθμίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την πνευματική ιδιοκτησία, είναι επιζήμιες
για την οικονομία και τα φορολογικά συμφέροντα των κρατών μελών καθώς και για
τα τελωνειακά έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα τελευ
ταία έτη ανέκυψε σειρά προβλημάτων στο εμπόριο με την Κίνα. Κατά το 2004, πραγ
ματοποιήθηκε η διαπραγμάτευση και υπογραφή συμφωνίας η οποία τέθηκε σε ισχύ τ
ο 2005 και αποβλέπει στη βελτίωση της αμοιβαίας συνδρομής στον τελωνειακό τομέ
α μεταξύ της Κοινότητας και της Κίνας. Η OLAF διαχειρίζεται την επιχειρησιακή πτ
υχή της εν λόγω συμφωνίας.

Στα γραφεία της OLAF δημιουργήθηκε μόνιμη τεχνική υποδομή (POCU) για την κα
λύτερη συνεργασία και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των κοινών τελωνειακ
ών επιχειρήσεων των κρατών μελών. Η POCU θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση τ
ων κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων με καλύτερη συνεργασία και χαμηλότερο κόσ
τος. Η πρώτη επιχείρηση που διεξήχθη στο πλαίσιο της νέας υποδομής ήταν η επιχεί
ρηση «FAKE» η οποία αφορούσε παραποιημένα προϊόντα καταγωγής Κίνας. Η εν λ
όγω επιχείρηση η οποία οργανώθηκε τον Μάιο του 2005 είχε ιδιαίτερα ικανοποιητικ
ά αποτελέσματα (βλέπε σημείο 3.2.).

Οι κανονισμοί που προβλέπουν, στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Τα
μείου Συνοχής, την υποχρέωση για τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή τι
ς περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες παρατυπίας σε βάρος των τομεακών
κανονισμών, τροποποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν20 προκειμένου να διασφαλιστεί
η εναρμονισμένη εφαρμογή τους. Η εναρμόνιση θα συνεχιστεί με την τροποποίηση
του κανονισμού που εφαρμόζεται στον γεωργικό τομέα.

Το καταστατικό της συμβουλευτικής επιτροπής για τον συντονισμό της καταπολέμη
σης της απάτης τροποποιήθηκε με απόφαση της Επιτροπής21 προκειμένου να προσα
ρμοστεί στις μεταβολές που συντελέστηκαν από την ίδρυσή της το 1994, όπως η ενσ
ωμάτωση του άρθρου 280 της συνθήκης ΕΚ στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η ίδρυσ
η της OLAF το 1999 ή ακόμη η εισαγωγή του ευρώ. Η εν λόγω επιτροπή, αποτελού
μενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής, συνδράμει την Επιτ
ροπή σε κάθε θέμα που αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Κοινοτήτων.

1.3. Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στα όργανα

Σύμφωνα με την αποστολή που της ανατέθηκε το 1999 από τον νομοθέτη, η OLAF 
συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντα της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθορ
άς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε επανειλημμένα τη νομιμότητα και τη συ
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22 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με την απόφασή του στην υπόθεση C-167/02 P, επιβεβαίωσε στις 30 Μαρ
τίου 2004 την απόφαση του Πρωτοδικείου T-17/00 της 26ης Φεβρουαρίου 2002 με την οποία κρίθηκε
απαράδεκτη η προσφυγή των 71 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η προσφυγή αυτή αποσκοπού
σε στην ακύρωση της απόφασης του Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 1999 - σχετικά με την τροποπο
ίηση του εσωτερικού κανονισμού – που εξουσιοδοτούσε την OLAF να διενεργήσει εσωτερικές έρευνε
ς και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2003, το Δικαστήριο αποφάσισε, στις υποθέσεις C-
11/00 και C-15/00, ότι η OLAF νομιμοποιείται, σε περίπτωση υπονοιών απάτης και παρατυπίας, να δι
ενεργήσει έρευνες εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕ) καθόσον είναι εφαρμοστέος ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999. Το Δικαστήριο α
κύρωσε επίσης τις αποφάσεις της ΕΚΤ και της ΕΤΕ στις οποίες εξασφαλίζεται το δικαίωμα διενέργεια
ς τέτοιων ερευνών μόνο στις εσωτερικές τους υπηρεσίες.

23 Πρωτόκολλο συμφωνίας OLAF – IAS της 25.7.2001, SEC(2003) 884/2.
24 Απόφαση της Επιτροπής C (2004)1588 τελικό/4 της 28.4.2004.
25 COM (2001) 272 τελικό, ΕΕ C240E της 28.8.2001 που τροποποιήθηκε το 2002 μετά από τις παρατηρή

σεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, COM (2002) 577 τελικό.

νεκτικότητα του διοργανικού πλαισίου των εσωτερικών ερευνών που εφαρμόζεται γ
ενικά στα θεσμικά όργανα, στα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς22.

Τα πρωτόκολλα συμφωνίας που συνήψε η OLAF με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχ
ου (IAS)23 το 2001 και με την ανακριτική και πειθαρχική υπηρεσία IDOC το 200424,
όπου περιγράφονται οι αντίστοιχοι τομείς δραστηριοτήτων, επέτρεψαν να αναπτυχθ
εί μια καρποφόρος συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών αυτών. Οι τακτικές επαφές μ
εταξύ της OLAF και της IDOC κατά τη διάρκεια του έτους 2005 επέτρεψαν τον συν
τονισμό των ενεργειών τους σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, ελήφθησαν μέτρα για την ευαισθητοποί
ηση των μόνιμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Επιτροπής στις αρχές
της ορθής διαχείρισης των σχεδίων, στις συγκρούσεις συμφερόντων καθώς και στη
στάση που πρέπει να τηρούν σε περίπτωση υπονοιών για αξιόποινες πράξεις που ενδ
έχεται να θίγουν τα συμφέροντα των Κοινοτήτων.

Η πρόταση της Επιτροπής που τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο για τις έρευνες πο
υ διεξάγονται από την OLAF, η οποία εκδόθηκε στις 24 Μαΐου 2006, καλύπτει ιδίως
τη βελτίωση της πληροφόρησης των θεσμικών οργάνων και τη δυνατότητα που τους
παρέχεται, σε περίπτωση εσωτερικής έρευνας, να μην διαβιβάζουν την τελική έκθεσ
η στις αρμόδιες δικαστικές αρχές όταν τα γεγονότα είναι μικρής σοβαρότητας, περιο
ρισμένης οικονομικής ζημίας και υπάρχουν εσωτερικά μέτρα που επιτρέπουν καταλ
ληλότερη συνέχεια, με τη διαβίβαση της έκθεσης στο οικείο θεσμικό όργανο, όργαν
ο ή οργανισμό.

1.4. Ενίσχυση της ποινικής δικαστικής διάστασης

Οι δυσκολίες που συνδέονται με την ασυμβατότητα των εθνικών νομικών συστημάτ
ων και την επίλυση πολυσύνθετων και συχνά διεθνικών νομικών υποθέσεων οδήγησ
αν την Επιτροπή στην αντιμετώπιση της τέταρτης αυτής πρόκλησης στο πλαίσιο της
σφαιρικής στρατηγικής προσέγγισης.

Το 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρότ
αση οδηγίας σχετικά με την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της
Κοινότητας25. Στόχος της πρότασης αυτής είναι να περιληφθούν σε μία κοινοτική πρ
άξη ορισμένες διατάξεις ποινικού δικαίου (ιδίως οι ορισμοί των αδικημάτων, των ευ
θυνών και των κυρώσεων και η συνεργασία με την Επιτροπή) που περιλαμβάνονταν
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26 Σύμβαση που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία υπεγράφ
η στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 1995, ΕΕ C 316 της 27.11.1995.

27 Πρώτο πρωτόκολλο της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρ
ωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ C 313 της 23.10.1996. Το πρωτόκολλο αυτό αφορά την ερμηνεία, μέσω προ
δικαστικών αποφάσεων, από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της σύμβασης σχετικά με τ
ην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ C 151 της 20.5.1997. 
Δεύτερο πρωτόκολλο της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, κοινή δήλωση σχετικά με το άρθρο 13 παράγραφος 2 – Δήλωση της Επιτροπή
ς για το άρθρο 7, ΕΕ C 221 της 19.7.1997.

28 Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των πρωτοκόλλων της, COM(2004) 
709.

29 Απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικ
ασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών, ΕΕ L190 της 18.7.2002.

στη σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτ
ήτων26 και στα πρωτόκολλά της27.

Η εν λόγω σύμβαση, το πρώτο πρωτόκολλό της και το πρωτόκολλο για την αρμοδιό
τητα του Δικαστηρίου τέθηκαν σε ισχύ το 2002, επιτρέποντας έτσι να αναπτυχθεί μι
α εις βάθος δικαστική συνεργασία σε διάφορους τομείς. Η Επιτροπή συνιστά στο Συ
μβούλιο να καλέσει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυ
ση της εθνικής ποινικής νομοθεσίας, να επανεξετάσουν τις επιφυλάξεις τους σε σχέσ
η με τα όργανα της σύμβασης και να κυρώσουν το δεύτερο πρωτόκολλο. Η Επιτροπ
ή προετοιμάζει επί του παρόντος δεύτερη έκθεση28 σχετικά με την εφαρμογή της σύ
μβασης και των ήδη τεθέντων σε ισχύ πρωτοκόλλων της, η οποία αναμένεται να εκδ
οθεί στα τέλη του 2007, και θα καλύψει τα εικοσιπέντε κράτη μέλη.

Η θέληση να πραγματοποιηθούν περαιτέρω βήματα εντός της ΕΕ όσον αφορά την ε
φαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία έχει καταστεί ακρογωνιαίο
ς λίθος της ποινικής δικαστικής συνεργασίας, οδήγησε σε έντονη νομοθετική δραστ
ηριότητα στους τομείς που υπάγονται στον τίτλο VI της συνθήκης ΕΕ. Η δραστηριό
τητα αυτή είχε θετικές συνέπειες ιδίως στην προστασία των οικονομικών συμφερόντ
ων των Κοινοτήτων. Για παράδειγμα, η έκδοση απόφασης πλαισίου για το ευρωπαϊκ
ό ένταλμα σύλληψης29, το 2002, διευκολύνει αισθητά τη σύλληψη ενός προσώπου κ
αι την παράδοσή του από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο για την άσκηση ποινικής δί
ωξης ή για την εκτέλεση ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της OLAF και της Eurojust το
2003, προβλέπει την αμοιβαία κοινοποίηση πληροφοριών και τη συνεργασία για την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Η OLAF και η
Eurojust ενέκριναν το 2004 τις πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της εν λόγ
ω συμφωνίας. Συστάθηκε, εξάλλου, ομάδα συνδέσμου OLAF-Eurojust για να διασφ
αλιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας. Η ομάδα αυτή πραγματοποίησε δύο τακτικές συ
νεδριάσεις κατά το έτος 2005. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurojust συνεργάστηκε την
OLAF και τις εθνικές αρχές σε ορισμένες υποθέσεις της OLAF και συμμετείχε στις έ
ρευνες και στις διώξεις που συνδέονται με τις εν λόγω υποθέσεις.

Η συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της OLAF και της Europol το 2004, προβλέπει τη
ν ενίσχυση των ανταλλαγών στρατηγικών και τεχνικών πληροφοριών καθώς και των
ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση των απειλών και την ανάλυση
των κινδύνων στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το 2005, η συνεργασία μεταξύ τ
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30 Πράσινη Βίβλος σχετικά με την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας κα
ι τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής, COM(2001) 715.

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου της 13.9.2005, 
COM(2005) 583 τελικό.

32 Απόφαση C-176/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου.

ης Υπηρεσίας και της Europol εντάθηκε κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου καθώς και στον τομέα της παραχάραξης του ευρώ. Η Υπηρεσία διατη
ρεί επίσης επαφές με διεθνείς αρχές όπως η Interpol ή η Παγκόσμια Οργάνωση Τελ
ωνείων (OMD).

Το 2001, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο30 με σκοπό την έναρξη του διαλόγου
για τη δημιουργία ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής ούτως ώστε να καταπολεμηθεί απ
οτελεσματικότερα η εγκληματικότητα που πλήττει τα οικονομικά συμφέροντα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, πο
υ εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2004 αλλά δεν έχει ακόμη
κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, προβλέπει στο άρθρο III-274 ότι το Συμβούλιο, απ
οφασίζοντας ομόφωνα αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύν
αται να συστήσει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ της Eurojust, για την καταπολέμηση τω
ν αδικημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή αυ
τή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια για την καταζήτηση, τη δίωξη και την παραπομπή εν
ώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αδικημάτων καθώς και των συνεργών τους.

Κύρια γεγονότα του έτους 2005. Η Επιτροπή επεσήμανε σε ανακοίνωση31 τις επιπτ
ώσεις της απόφασης του Δικαστηρίου σε θέματα ποινικών διατάξεων που αφορούν τ
ον πρώτο και τον τρίτο πυλώνα32, ιδίως όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για την π
οινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τη
ν απόφαση αυτή, όταν η προσφυγή σε ειδική ποινική διάταξη στον οικείο τομέα είνα
ι αναγκαία για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου, θεσπ
ίζεται αποκλειστικά στον πρώτο πυλώνα. Το σύστημα αυτό θέτει τέρμα στον μηχανι
σμό διπλού κειμένου (οδηγία ή κανονισμός και απόφαση-πλαίσιο).

1.5. Συμπέρασμα

Πέντε έτη μετά την έναρξη εφαρμογής της σφαιρικής στρατηγικής προσέγγισης, ο α
πολογισμός των ενεργειών που υλοποιήθηκαν είναι θετικός. Όπως προκύπτει και απ
ό την προηγηθείσα σύνοψη, έχουν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σ’όλους τους κεντ
ρικούς άξονες της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων. Έχ
ει, ωστόσο, επιβραδυνθεί η ενίσχυση της ποινικής δικαστικής διάστασης. Για παράδ
ειγμα, η δράση που απέβλεπε στην προετοιμασία του εδάφους για την ίδρυση ευρωπ
αϊκής εισαγγελικής αρχής επιβραδύνθηκε προσωρινά εν αναμονή κύρωσης της συντ
αγματικής συνθήκης.

Από το συνολικό αριθμό των ενεργειών που είχαν προβλεφθεί για ολόκληρη τη διάρ
κεια της περιόδου προγραμματισμού, το 75% από αυτές υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου
πριν την 31η Δεκεμβρίου 2005, 9% υλοποιήθηκαν εν μέρει στις προβλεπόμενες προθ
εσμίες και συνεχίζονται, 14% αναβλήθηκαν για το 2006 και 10% ανεστάλησαν προσ
ωρινά ή οριστικά, κυρίως λόγω περιστάσεων που δεν έχουν σχέση με την Επιτροπή.

2. Αποτελέσματα από την καταπολέμηση της απάτης: στατιστικές που αφορούν τι
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33 Βλέπε ειδικότερα το άρθρο 3, παράγραφος 1, των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου της 4η

ς Μαρτίου 1991 (ΕΕ L67 της 14.3.1991), (ΕΚ) αριθ. 1681/94 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1994 (ΕΕ L 
178 της 12.7.1994) και (ΕΚ) αριθ.1831/94 της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1994 (ΕΕ L 191 της 27.7.1994) γι
α την πτυχή των δαπανών και το άρθρο 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 το
υ Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000) για την πτυχή των παραδοσιακών ιδίων πόρω
ν. Παρόμοια υποχρέωση υφίσταται για τις δικαιούχες χώρες των προενταξιακών κονδυλίων.

34 Το θέμα αυτό εξετάζεται στην έκθεση για την επιχειρησιακή δραστηριότητα της OLAF την οποία μπο
ρείτε να συμβουλευτείτε στη διεύθυνση της Υπηρεσίας στο Διαδίκτυο: 
http://ec.europa.eu/comm/anti_fraud/reports/index_en.html.

35 SEC(2006)…
36 Οι στατιστικές που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται σε δαπάνες για τις οποίες τα κρά

τη μέλη έχουν κοινοποιήσει απάτες και λοιπές παρατυπίες.

ς απάτες και λοιπές παρατυπίες που έχουν κοινοποιηθει από τα κράτη μέλη δυν
άμει των τομεακών κανονισμών

Η κοινοτική νομοθεσία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κοινοποιούν τις απάτες και τις
λοιπές παρατυπίες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα σε όλους τους τομείς των
κοινοτικών δραστηριοτήτων33. Οι στατιστικές που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο α
υτό αναφέρονται σε υπόνοιες απατών και λοιπών παρατυπιών που έχουν κοινοποιηθ
εί από τα κράτη μέλη, όπως αυτές ορίζονται από τους τομεακούς κανονισμούς. Τα σ
τοιχεία δεν αφορούν τις άμεσες κοινοτικές δαπάνες34. Το έγγραφο των υπηρεσιών τ
ης Επιτροπής35, που δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την παρούσα έκθεση, παρουσιάζει
μια εις βάθος ανάλυση των στατιστικών που έχουν εκπονηθεί με βάση τις εν λόγω κ
οινοποιήσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά ο αριθμός των
παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2005 καθώς και τα σχετικά ποσά για κάθε τομέ
α36.
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37 Βλέπε τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικο
νομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 26ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ C 316 της
27.11.1995).

38 Πολωνία-Ουγγαρία: ενίσχυση για την αναδιάρθρωση των οικονομιών, κανονισμός (ΕΚ) αρι
θ. 3906/89, ΕΕ L 375 της 23.12.1989.

39 SAPARD (γεωργικό προενταξιακό μέσο), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, ΕΕ L 161 της 26.6.1999.
40 ISPA (μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/1999, ΕΕ L 161 τ

ης 26.6.1999.

Πίνακας – Αριθμός παρατυπιών και ποσά – έτος 2005

ΣΥΝΟΛΟ 2005

Τομέας Αριθμός παρατυπ
ιών που κοινοποι

ήθηκαν

Συνολική δημοσι
ονομική επίπτωσ
η (ποσά σε εκατ.

€)

Ίδιοι πόροι 4.982 322

ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Ε
γγυήσεων

3.193 102

Διαρθρωτικά Ταμεί
α και Ταμεία Συνοχ
ής

3.570 601

Προενταξιακά κονδ
ύλια

331 17

Σύνολο 12.076 1042

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ απάτης και παρατυπίας. Η απάτη ορίζεται
ως κάθε εκ προθέσεως πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά εγκληματική ενέργεια κ
αι στην οποία μόνο ο δικαστής είναι εξουσιοδοτημένος να προσδώσει τον χαρακτηρ
ισμό αυτό37. Η πραγματική δημοσιονομική επίπτωση της απάτης μπορεί να υπολογι
στεί μόνο στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας. Στον τομέα των ιδίων πόρων, οι υπ
όνοιες για απάτη αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των υποθέσεων παρατυπίας που
επισημάνθηκαν το 2005 και αντιστοιχούν σε συνολικό ποσό περίπου 95,2 εκατ. ευρ
ώ. Στον τομέα των γεωργικών δαπανών, οι υπόνοιες για απάτη αντιπροσωπεύουν πε
ρίπου το 13% των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν, ανέρχονται σε συνολικό ποσό
περίπου 21,5 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο 0,05% των συνολικών πιστώσεων
του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων. Για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η απάτη αφορά περίπ
ου το 15% των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν, ανέρχονται σε συνολικό ποσό 205 
εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 0,53% των συνολικών πιστώσεων των
Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Στον τομέα των προενταξιακών κ
ονδυλίων, η απάτη αφορά περίπου το 18% των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν, γι
α συνολικό ποσό περίπου 1,77 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 0,06% των συνολικώ
ν πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα πλαίσια των Ταμείων PHARE38, SAPARD39 και
ISPA40. Η εκτίμηση αυτή έχει βασιστεί στις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν από τ
α κράτη μέλη αλλά η ερμηνεία τους πρέπει να γίνεται με σύνεση.
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41 Ενημερώθηκαν τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται στην έκθεση του 2004.

2.1. Παραδοσιακοί ίδιοι πόροι

Ο αριθμός των περιπτώσεων απατών και παρατυπιών που ανιχνεύτηκαν και κοινοπο
ιήθηκαν (περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε ποσό άνω των 10 000 ευρώ) αυξήθηκε κ
ατά 55 % σε σχέση με το 2004 (4 982 περιπτώσεις το 2005)41. Οι παρατυπίες αφορο
ύν ποσό περίπου 322 εκατ. ευρώ το 2005, έναντι 212 εκατ. ευρώ το 2004, παρουσιά
ζουν δηλαδή αύξηση κατά 52%.

Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στη βελτίωση των κοινοποιήσεων εκ μέρ
ους ορισμένων κρατών μελών και στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη καταχώρησ
αν στο σύστημα OWNRES περιπτώσεις που αφορούν μη εκκαθαρισθείσες πράξεις δ
ιαμετακόμισης οι οποίες εκκαθαρίστηκαν, έστω και καθυστερημένα, στη συνέχεια. 
Η απλή διαπίστωση της αύξησης κατά 55% δεν επιτρέπει λοιπόν να συναχθούν συμ
περάσματα για την πραγματική κατάσταση όσον αφορά τις απάτες και τις λοιπές παρ
ατυπίες.

Τα τσιγάρα παραμένουν μεταξύ των σοβαρότερα πληττόμενων προϊόντων από τις π
αρατυπίες, καθώς οι περισσότερες από τις περιπτώσεις που κοινοποιήθηκαν αφορού
ν το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το 2005, ο αριθμός των περιπτώσεων που συνδέονται
με τον τομέα της ζάχαρης παρουσίασε επίσης αύξηση. Επρόκειτο κυρίως για περιπτ
ώσεις μη εξαγωγής ζάχαρης με υπέρβαση της αποδεκτής ποσότητας από το κοινοτικ
ό καθεστώς. Διαπιστώνεται επίσης αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων που συνδ
έονται με τον τομέα της υφαντουργίας, ιδίως όσον αφορά τη δήλωση καταγωγής.

Πίνακας 2.1- Κοινοποίηση παρατυπιών και απατών από τα κράτη μέλη στον 
τομέα των παραδοσιακών ιδίων πόρων - έτη 2000-2005 (ποσά σε εκατ. €)
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2.2. Γεωργικές δαπάνες (ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων)

Κατά το 2005, ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν μειώθηκε ελαφρά σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (3 193 περιπτώσεις το 2005, 3.401 το 2004). Ωστόσ
ο, η δημοσιονομική τους επίπτωση αυξήθηκε (102 εκατ. ευρώ το 2005, 82 εκατ. ευρ
ώ το 2004), και αντιπροσωπεύει περίπου το 0,21% του συνόλου των πιστώσεων του
ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων (47 819 εκατ. ευρώ για το 2005).
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42 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2000, ΕΕ L 68 της 16.3.2000.

Πίνακας 2.2. - Κοινοποίηση παρατυπιών στον τομέα των γεωργικών 
δαπανών - έτη 2000-2005 (ποσά σε εκατ. €)
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2.3. Διαρθρωτικές ενέργειες

Το 2005, ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν (3 570 περιπτώσεις περιλα
μβανομένου του Ταμείου Συνοχής) αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος
(3 339 περιπτώσεις παρατυπιών κοινοποιήθηκαν το 2004), ενώ η δημοσιονομική το
υς επίπτωση μειώθηκε (601 εκατ. ευρώ το 2005, 696 εκατ. ευρώ το 2004). Η δημοσι
ονομική επίπτωση των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν το 2005 αντιπροσωπεύει πε
ρίπου το 1,56% των πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχ
ής (38 430 εκατ. ευρώ) για το 2005. Η τελική επίπτωση θα γίνει γνωστή μόνο μετά τ
ο κλείσιμο των προγραμμάτων.

Πίνακας 2.1.3. - Κοινοποίηση παρατυπιών στον τομέα των διαρθρωτικών 
ενεργειών - έτη 2000-2005 (ποσά σε εκατ. €)
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2.4. Προενταξιακά κονδύλια

Θεσπίστηκε σύστημα κοινοποίησης των παρατυπιών, παρόμοιο με εκείνο των Διαρθ
ρωτικών Ταμείων, στο πλαίσιο των πολυετών συμφωνιών χρηματοδότησης για τα κ
ονδύλια PHARE, SAPARD και ISPA και για τα κονδύλια που χορηγούνται στην Κύ
προ και στη Μάλτα42.
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43 Βουλγαρία και Ρουμανία.
44 Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται στην έκθεση του 2004 έχουν ενημερωθεί (η κατανομή των

περιπτώσεων ανά έτος διορθώθηκε και κοινοποιήθηκαν το 2005 δέκα νέες περιπτώσεις οι οποίες όμως
αφορούν τα έτη 2002 έως 2004).

45 Η στήλη αυτή περιλαμβάνει τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν από την Κύπρο και τη Μάλτα δυνάμει του
κανονισμού αριθ. 555/2000.

Πίνακας 2.4.: Περιπτώσεις παρατυπιών και ποσών που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη
μέλη και τις υπό προσχώρηση χώρες43 σχετικά με τα προενταξιακά κονδύλια - έτη
2002-2005.44

Έτος PHARE45 SAPARD ISPA ΣΥΝΟΛΟ

Αριθ. πε
ριπτώσε
ων

Χρηματοδό
τηση ΕΕ συ
νδεόμενη με
παρατυπία
(1.000 €)

Αριθ. πε
ριπτώσε
ων

Χρηματοδό
τηση ΕΕ συ
νδεόμενη με
παρατυπία
(1.000 €)

Αριθ. πε
ριπτώσε
ων

Χρηματοδό
τηση ΕΕ συ
νδεόμενη με
παρατυπία
(1.000 €)

Αριθ. πε
ριπτώσε
ων

Χρηματοδό
τηση ΕΕ συ
νδεόμενη με
παρατυπία
(1.000 €)

2002 1 21,6 0 0 6 14,9 7 36,5

2003 52 544,1 34 4.121 18 835,9 104 5.501

2004 68 1.845 134 5.533,5 25 251,7 227 7.630,2

2005 139 6.106 167 3.754,4 25 6.938,7 331 16.799,1

Σύνολο 260 8.516,7 335 13.408,9 74 8.041,2 669 29966,8

Η ποιότητα των κοινοποιήσεων παρατυπιών παρουσίασε ελαφρά βελτίωση σε σχέση
με το έτος 2004, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση των σχετικών με τις παρατυπίες πο
σών από τις εθνικές αρχές. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί ώστε ν
α καταστεί δυνατή μια πιο ενδελεχής ανάλυση.

Ο αριθμός των παρατυπιών που αφορούν τα κονδύλια PHARE και SAPARD για το
έτος 2005 είναι σαφώς υψηλότερος από τον αριθμό των περιπτώσεων που κοινοποιή
θηκαν για τα προηγούμενα έτη. Αντίθετα, ο αριθμός των παρατυπιών που κοινοποιή
θηκαν για το ISPA δεν μεταβλήθηκε, γεγονός που εξηγείται από την μετατροπή του
ISPA σε Διαρθρωτικό Ταμείο για τα νέα κράτη μέλη κατά την προσχώρηση του
2004. Η εικαζόμενη δημοσιονομική επίπτωση των παρατυπιών αυξήθηκε για το
ISPA και το PHARE αλλά μειώθηκε για το SAPARD. Για το 2005, το συνολικό ποσ
ό των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν αντιπροσωπεύει ποσό 16.799.703 €, δηλαδή
περίπου το 0,55% του συνολικού ποσού που χορηγήθηκε (3.015,9 εκατ. €).

3. Μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή το 2005

3.1. Τα μέτρα που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη

Οι διατάξεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια αντιπροσωπεύουν μια ενδεικτική επι
λογή. Όλα τα νέα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του έτους 2005 και κοινο
ποιήθηκαν από τα κράτη μέλη έχουν καταχωριστεί σε χωριστό έγγραφο της Επιτροπ
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46 SEC(2006)…Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να κοινοποιήσουν μόνο τα μέτρα εκείνα που δεν αποσκοπούν
στην απλή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Λαμβανομένου υπόψη του ετήσιου χαρακτήρα της έκθε
σης της Επιτροπής, η απουσία νέων μέτρων κατά τη διάρκεια του έτους 2005 σε ορισμένα κράτη μέλ
η, δεν θεωρείται ότι παρέχει μια αντιπροσωπευτική εικόνα του γενικού επιπέδου προστασίας των οικο
νομικών συμφερόντων στο εξεταζόμενο κράτος μέλος, καθόσον μπορεί απλά να οφείλεται στην ανάπτ
υξη εντονότερης δραστηριότητας κατά την περίοδο που προηγήθηκε.

ής46.

3.1.1. Νέα μέτρα οριζοντίου χαρακτήρα

Τα κράτη μέλη γνωστοποίησαν την έκδοση πολυάριθμων μέτρων οριζοντίου χαρακτ
ήρα, που συμβάλλουν δηλαδή στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Κοινοτήτων χωρίς να περιορίζονται σε συγκεκριμένο τομέα. Τα μέτρα αυτά καλύπτ
ουν ιδιαίτερα ευρύ φάσμα, ορισμένα αφορούν ειδικότερα την πρόληψη ή την είσπρα
ξη, αλλά τα περισσότερα αφορούν τον ποινικό τομέα.

Στην Ελλάδα, ελήφθησαν μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των παραβάσεων τ
ων κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τη σύναψη και την εκτέλεση των δημόσιων
συμβάσεων, καθώς και στη διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμο
ύ. Εξάλλου, τροποποιήθηκαν με νόμο οι διατάξεις που αφορούν την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δίδοντας ιδιαίτερη έμφα
ση στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων.

Στην Ουγγαρία, βελτιώθηκαν οι διατάξεις που διέπουν την είσπραξη των ευρωπαϊκώ
ν κονδυλίων και των κονδυλίων του ουγγρικού κράτους που συνδέονται με αυτά. Οι
νέοι κανόνες διευκολύνουν την προσφυγή σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις σε περί
πτωση παράτυπης χρησιμοποίησης των κονδυλίων. Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται α
ναδρομικά και αφορά όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια - περιλαμβανομένων και των προ
ενταξιακών - για τα οποία οι συμβάσεις χρηματοδότησης έχουν συναφθεί μετά την 1
η Ιανουαρίου 2003, καθώς και τους κοινοτικούς ιδίους πόρους.

Στην Πορτογαλία, νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την άρση του τραπεζικού απορρήτ
ου όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για φορολογική παράβαση και ο παραβάτης
έχει προβεί σε ψευδείς δηλώσεις.

Στη Γαλλία, μετά από τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, οι κανόνες που
αφορούν την υποτροπή εφαρμόζονται και σε παραβάσεις ατόμων που είχαν προηγου
μένως καταδικαστεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους. Αυτό επιτρέπει να αντι
μετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι δράστες παραβάσεων (περιλαμβανομένων εκεί
νων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων) οι οποίοι δρουν σε
πολλά κράτη μέλη.

Η πρόκληση βλάβης στα οικονομικά συμφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εισήχ
θη στον ποινικό κώδικα της Σλοβακίας ως αυτόνομη παράβαση. Για την παράβαση α
υτή μπορεί να επιβληθεί ποινή από 6 μήνες έως 12 έτη φυλάκισης.

Ο ποινικός κώδικας της Λετονίας τροποποιήθηκε και περιλαμβάνει στο εξής μια νέα
παράβαση: την απάτη σε σύστημα αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων η οποία προστί
θεται στις υπόλοιπες ήδη υπάρχουσες αξιόποινες πράξεις (απάτη, απάτη σε θέματα α
σφαλειών).
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47 Η Ιρλανδία, σε αντίθεση με τη θέση της Επιτροπής, θεωρεί ότι όλα τα μέτρα που αφορούν τον φορολο
γικό τομέα πρέπει να λαμβάνονται δυνάμει του αντίστοιχου άρθρου της Συνθήκης, δηλαδή με ομοφων
ία. Κατά συνέπεια η Ιρλανδία συνεχίζει να διατηρεί την επιφύλαξή της όσον αφορά την ενσωμάτωση
του ΦΠΑ στην έκθεση δυνάμει του άρθρου 280 διότι, κατά την άποψή της, το εν λόγω άρθρο δεν είναι
το κατάλληλο για την κοινοποίηση των μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του ΦΠΑ.

3.1.2. Νέα μέτρα στον τομέα των κοινοτικών ιδίων πόρων

Μετά από εκτεταμένη μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα της Λιθουανίας, περιλήφθ
ηκαν στον κώδικα δύο νέες παραβάσεις προκειμένου να καταπολεμηθεί το λαθρεμπό
ριο και η αποδοχή των προϊόντων του λαθρεμπορίου στη Λιθουανία ή σε κάθε άλλο
κράτος μέλος της Ένωσης.

Η Ισπανία τροποποίησε τους όρους εφαρμογής του γενικού νόμου περί φορολογίας, 
προκειμένου να βελτιώσει την είσπραξη των ποσών που δεν καταβλήθηκαν από τον
εισαγωγέα.

Η Ιταλία έλαβε μέτρα για να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων και των οφειλόμεν
ων σε δημόσιους οργανισμούς ποσών.

Στην Ιρλανδία, ένας νέος νόμος διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα των τελωνειακ
ών υπαλλήλων να προβαίνουν σε κατάσχεση των χρημάτων για τα οποία υπάρχουν υ
πόνοιες ότι αποτελούν το μέσο ή το προϊόν παράβασης σε όλο το έδαφος της χώρας.

Η καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του ΦΠΑ αποτελεί τομέα που διέπεται κυρίως
από τις εθνικές διατάξεις. Πολλά κράτη μέλη (Βέλγιο, Λετονία, Ουγγαρία, Σλοβενί
α, Ιταλία) γνωστοποίησαν τη θέσπιση μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κ
αταπολέμησης του είδους αυτού παράβασης, τόσο στο επίπεδο της ποινικοποίησης
όσο και της διαδικασίας. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, εξέδωσε δύο νέους νόμους στο
ν εν λόγω τομέα: ένα νόμο που εισάγει διάταξη αποβλέπουσα στην αποφυγή καταστ
άσεων κατάχρησης δικαιώματος στον τομέα του ΦΠΑ και έναν άλλο που αποσκοπεί
στην καταπολέμηση της οργάνωσης της αφερεγγυότητας μέσω παράνομης εκχώρησ
ης συνόλου αγαθών, όπως η μεταβίβαση εμπορικής δραστηριότητας χωρίς εξόφλησ
η των φορολογικών οφειλών στον τομέα του ΦΠΑ. Η Ιρλανδία δήλωσε ότι εξακολο
υθεί να διατηρεί την επιφύλαξή της όσον αφορά την ενσωμάτωση του ΦΠΑ στην έκ
θεση δυνάμει του άρθρου 28047.

3.1.3. Νέα μέτρα στον τομέα των γεωργικών δαπανών

Η Ισπανία γνωστοποιεί νέα μέτρα που έλαβε για να βελτιώσει το σύστημα των επιτο
πίων ελέγχων στους τομείς του γάλακτος και των οπωρολαχανικών.

Στην Ιταλία αποφασίστηκε σειρά μέτρων για τη βελτίωση της είσπραξης των αχρεωσ
τήτως καταβληθέντων ποσών από τους οργανισμούς πληρωμής του ΕΓΤΠΕ – Τμήμ
α Εγγυήσεων.

Στο ουγγρικό δίκαιο εισήχθησαν πολλές νέες παραβάσεις σχετικές με τις λογιστικές
υποχρεώσεις. Οι εν λόγω παραβάσεις γεννώνται από τη μη τήρηση των διαδικασιών
που προβλέπονται σε περίπτωση χορήγησης γεωργικών ενισχύσεων και μπορούν να
πραγματοποιηθούν κατά τρόπο μη εσκεμμένο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν ν
α επιβληθούν ποινικές κυρώσεις και σε νομικά πρόσωπα.
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48 Ιδίως τους όρους του κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για θέσ
πιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου όσον α
φορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, ΕΕ L 63 
της 3.3.2001, και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ L
312 της 23.12.1995.

49 Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 190622/16.12.2005.

Η Πολωνία γνωστοποίει τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακώ
ν υπηρεσιών και της υπηρεσίας γεωργικών αγορών με σκοπό να διευκολυνθεί η κυκλ
οφορία των εγγράφων και των πληροφοριών μεταξύ των δύο αυτών αρχών.

Στην Πορτογαλία, δύο υπουργικά διατάγματα τροποποιούν τους όρους διενέργειας τ
ων ελέγχων της οικολογικής προϋπόθεσης.

3.1.4. Νέα μέτρα στον τομέα των διαρθρωτικών ενεργειών

Στην Εσθονία, κανονιστικές ρυθμίσεις παρέχουν τη δυνατότητα στις αρχές πληρωμή
ς να αναστείλουν τις πληρωμές όταν ενημερωθούν ότι το εν ενεργεία σύστημα ελέγχ
ου δεν πληροί ορισμένους όρους48. Ένας άλλος κανονισμός προβλέπει την ενημέρω
ση της υπηρεσίας οικονομικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (AFCOS – υπ
ηρεσία συνεργασίας με την OLAF) για κάθε υπόνοια απάτης ή άλλης παρατυπίας εν
τός προθεσμίας δύο εβδομάδων. Το μέτρο αυτό που αποβλέπει στην ταχύτερη παρέ
μβαση των αρμοδίων αρχών, έχει ως στόχο την πρόληψη των παρατυπιών όταν αυτή
είναι ακόμη δυνατή και τη βελτίωση της είσπραξης στις περιπτώσεις που έχουν ήδη
καταβληθεί αχρεωστήτως ποσά.

Στην Ελλάδα, υπουργική απόφαση49 καθορίζει τη διαδικασία είσπραξης των παρανό
μως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων σε τελικούς δικαιούχους ποσών, τα οποία προέ
ρχονται από τον εθνικό προϋπολογισμό για την εκτέλεση των προγραμμάτων που χρ
ηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του τρίτου ΚΠΣ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στή
ριξης). Η απόφαση εκτέλεσης της είσπραξης λαμβάνεται από την ειδική υπηρεσία το
υ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση των συγχρ
ηματοδοτήσεων του ΕΚΤ, η οποία ενεργεί υπό την ιδιότητά της του τελικού δικαιού
χου του επιχειρησιακού προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης και τη σ
υνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Οι αρχές της Λιθουανίας έλαβαν μέτρα για να αναπτύξουν και να βελτιώσουν το σύ
στημα ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων (
προγράμματα του στόχου 1) και του Ταμείου Συνοχής καθώς και των εθνικών ταμεί
ων συγχρηματοδότησης.

3.2. Τα μέτρα που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή στο επιχειρησιακό επίπεδο της κα
ταπολέμησης της απάτης

Τα μέτρα που ελήφθησαν στο πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο παρουσιάζονται στο
σημείο 1, ενώ το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται κυρίως στα μέτρα που θεσπίστηκαν α
πό την Επιτροπή στο επιχειρησιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης, ιδίω
ς για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Υπηρε
σίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Μετά από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες
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50 Βλέπε αναφορά στο σημείο 1.4.

βελτιώσεις για τον εξορθολογισμό του καθημερινού έργου της Υπηρεσίας. Ειδικότε
ρα, η OLAF έλαβε μέτρα για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των πληροφοριώ
ν που λαμβάνει.

Το 2005, η OLAF άνοιξε 257 φακέλους υποθέσεων (περιλαμβανομένων υποθέσεων
«εποπτείας» στις οποίες η Υπηρεσία διενεργεί κυρίως την παρακολούθηση των ερευ
νών που διεξάγονται από τις αρχές των κρατών μελών). Από τις υποθέσεις αυτές έκλ
εισε τις 233, μεταξύ των οποίων 133 χαρακτηρίστηκαν υποθέσεις υπό παρακολούθη
ση. Το ποσοστό των ερευνών που έχουν περατωθεί και για τις οποίες απαιτείται παρ
ακολούθηση συνεχίζει να αυξάνεται γεγονός που αποδεικνύει τη βελτίωση ως προς
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την αύξηση των μεγεθών στις υποθέσεις που ερευνά
η OLAF.

Εξάλλου, η OLAF βελτίωσε την ικανότητά της για συντονισμό και υποστήριξη στον
τομέα της αμοιβαίας συνδρομής οργανώνοντας «κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις επ
οπτείας» και θέτοντας στη διάθεση των κρατών μελών τα μέσα διοικητικής μέριμνας
(μόνιμη τεχνική υποδομή - POCU) και τα τεχνικά μέσα (εικονική μονάδα συντονισμ
ού των τελωνειακών επιχειρήσεων - V-OCU) που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τη
ς. Από τα μέσα του 2005, η Υπηρεσία συντόνισε δύο κοινές τελωνειακές επιχειρήσει
ς και παρείχε διοικητική ή/και τεχνική υποστήριξη σε τέσσερις άλλες κοινές τελωνει
ακές επιχειρήσεις που οργανώθηκαν από τα κράτη μέλη.

3.3. Συμπληρωματικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Κοινοτήτων

3.3.1. Κατάσταση όσον αφορά την κύρωση της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με τ
ην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων50 και των
πρωτοκόλλων της από τα κράτη μέλη

Η σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντω
ν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το πρώτο πρωτόκολλο που ορίζει την ενε
ργητική και παθητική δωροδοκία και το πρωτόκολλο της 29ης Νοεμβρίου 1996 σχετ
ικά με την ερμηνεία της σύμβασης από το Δικαστήριο, τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Οκτ
ωβρίου 2002 στο σύνολο των παλαιών κρατών μελών.

Μετά την κύρωσή του από το Λουξεμβούργο, το 2005, το δεύτερο πρωτόκολλο το
οποίο προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα και διευρύ
νει το πεδίο εφαρμογής της ποινικοποίησης της νομιμοποίησης χρηματικών ποσών π
ου συνδέονται με απάτες, έχει πλέον κυρωθεί από δεκατρία από τα παλαιά κράτη μέ
λη. Η Αυστρία και η Ιταλία δεν το έχουν ακόμη κυρώσει. Η Αυστρία κοινοποίησε, μ
εταξύ των σημαντικών μέτρων που έλαβε το 2005 για την καλύτερη προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, την έκδοση νέου νόμου που εισάγει στ
ο αυστριακό δίκαιο την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων (ιδιωτικού ή δημοσί
ου δικαίου) και των ενώσεων εμπορικού δικαίου σε περίπτωση παράβασης που θίγει
τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων. Το δεύτερο πρωτόκολλο βρίσκεται στ
η διαδικασία κύρωσης από την Αυστρία.

Μετά την προσχώρηση των δέκα νέων κρατών μελών, η Λιθουανία και η Σλοβακία
κύρωσαν τη σύμβαση και τα πρωτόκολλά της το 2004. Το 2005, η Κύπρος, η Εσθον
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51 SEC(2006)…
52 Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα που βασίζεται στο άρθρο

K.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕ C 316 της 27.11.1995.
53 Πράξη του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 για την κατάρτιση του πρωτοκόλλου του οποίου τροποποιε

ί τη σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα όσον αφορά τη δημιουρ
γία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών, ΕΕ C 139 της 13.6.2003.

54 Το ΤΣΠ βασίζεται αφενός, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 
περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασία
ς των κρατών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακώ
ν και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997) και, αφετέρου, στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου
1995 σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα που βασίζεται στο άρθρο K.3 τη
ς Συνθήκης.

ία και τη Λετονία κατέθεσαν επίσης τα μέσα κύρωσης της σύμβασης.

Ωστόσο, στα τέλη του έτους 2005, πέντε από τα δέκα νέα κράτη μέλη (Δημοκρατία
της Τσεχίας, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία) δεν είχαν ακόμη κυρώσει τη σύ
μβαση. Συνοπτικός πίνακας όσον αφορά την κατάσταση της κύρωσης περιλαμβάνετ
αι στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που δημοσιεύεται ταυτόχρο
να με την παρούσα έκθεση51.

3.3.2. Το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣΠ) και η κύρωση της σύμβασης σχετικά με
τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα52 και του πρωτοκόλλου της53 για τ
η δημιουργία αρχείου φακέλων τελωνειακών ερευνών (FIDE)

Η Επιτροπή (OLAF) είναι αρμόδια για το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (ΤΣ
Π)54 στο οποίο έχει την ευθύνη της διαχείρισής του και της παροχής κατάλληλης τεχ
νικής βοήθειας.

Το ΤΣΠ δημιουργήθηκε για την καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με τα εμπορεύμ
ατα, τα μέσα μεταφοράς, τα πρόσωπα και τις εταιρείες ούτως ώστε να συμβάλει στη
ν πρόληψη, στις έρευνες και στις διώξεις που αφορούν πράξεις που συνιστούν παρά
βαση των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (πρώτος πυλώνας) και σοβαρές π
αραβάσεις της εθνικής νομοθεσίας (τρίτος πυλώνας). Στόχος του ΤΣΠ είναι να δημι
ουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την καταπολέμηση της απάτης
και να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σύστημα να ζητήσ
ουν από κάποιο άλλο κράτος να πραγματοποιήσει μία από τις ακόλουθες δράσεις: π
αρατήρηση και αναφορά περιστατικών, διακριτική παρακολούθηση ή ειδικοί έλεγχο
ι.

Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, τα κράτη μέλη οφείλουν να κυρώσουν τη σύμβαση
της 26ης Ιουλίου 1995 για τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας των πληροφοριών για
τελωνειακούς σκοπούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ΤΣΠ. Όσον αφορά τα
παλαιά κράτη μέλη, η σύμβαση ΤΣΠ τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή την 1η Νοεμβ
ρίου 2000 και σε ισχύ την 25η Δεκεμβρίου 2005 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασ
ίας κύρωσης από το Βέλγιο.

Από την 1η Μαΐου 2004, τα νέα κράτη μέλη δύνανται να βασιστούν στο άρθρο 3, πα
ράγραφος 4 της συνθήκης προσχώρησης για να προσχωρήσουν στη συμφωνία για τη
ν προσωρινή εφαρμογή της σύμβασης ΤΣΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την κύρωση από τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία κ
αι την Πολωνία, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 25η Δεκεμβρίου 2005 σε όλα σχεδό
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55 Για εκτενέστερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο της OLAF
http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/fide/i_en.html.

56 Κύπρος, Γερμανία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Σλοβενία και Σλοβακία.
57 SEC (2006)…
58 Βέλγιο, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Φι

νλανδία.

ν τα κράτη μέλη. Η Πολωνία γνωστοποίησε την κύρωσή της τον Νοέμβριο του 2005 
και η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στην εν λόγω χώρα 90 μέρες αργότερα, δηλαδή το
2006. Επί του παρόντος, η Μάλτα είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει κινήσει τ
η διαδικασία κύρωσης της σύμβασης.

Η Επιτροπή (OLAF) είναι επίσης υπεύθυνη για το αρχείο φακέλων τελωνειακών ερε
υνών (FIDE)55, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των τελωνειακών ερευνών. Ο
στόχος του εν λόγω αρχείου φακέλων είναι τριπλός: i) να απλουστεύσει την ανταλλ
αγή πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που διεξάγουν έρευνες επί το
υ ιδίου αντικειμένου (πρόσωπο ή επιχείρηση), ii) να καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγ
ή συντονισμένων δράσεων και iii) να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων ε
υρωπαϊκών υπηρεσιών σε θέματα τελωνειακών ερευνών.

Το FIDE έχει βασιστεί στο πρωτόκολλο που τροποποιεί τη σύμβαση για τη χρήση τ
ης πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα. Το 2005, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ε
σθονία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Πολωνία προστέθηκαν
στα έξι κράτη μέλη που είχαν ήδη κυρώσει το πρωτόκολλο56, αλλά η θέση του σε ισ
χύ δεν υλοποιήθηκε κατά το στάδιο αυτό. Συνοπτικός πίνακας σχετικά με την κατάσ
ταση όσον αφορά την κύρωση περιλαμβάνεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιώ
ν της Επιτροπής που δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την παρούσα έκθεση57. 

3.3.3. Η συμφωνία με την Philip Morris International

Το 2005, εννέα κράτη μέλη (Δανία, Ιρλανδία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Αυστρία, 
Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία) κύρωσαν τη συμφωνία που υπεγράφη το 2004 με
ταξύ της Επιτροπής, δέκα κρατών μελών58 και της καπνοβιομηχανίας Philip Morris 
International. Η συμφωνία προβλέπει αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης του
λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων και βελτιώνει την ανταλλαγή πληροφο
ριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τις κατασχέσεις ύποπτων φορ
τίων τσιγάρων (που φέρουν το σήμα Philip Morris) και τις τακτικές επαφές σχετικά
με τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στα πλαίσια της συμφωνίας.

4. Είσπραξη

Στον τομέα των κοινοτικών δαπανών, η είσπραξη συνίσταται στην ανάκτηση των πο
σών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως λόγω σφαλμάτων, παρατυπιών (τυπικών ή ου
σιαστικών) ή σπανιότερα απατών. Με την είσπραξη αποκαθίσταται, στο μέτρο του δ
υνατού, η ζημία που προκλήθηκε στα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων. Στό
χος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει - πολύ συνοπτικά - ορισμένα χαρ
ακτηριστικά των διαφόρων διαδικασιών είσπραξης που εφαρμόζονται στα κράτη μέ
λη και να παράσχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα κυριότερα αποτελέσματα
των εργασιών της «Task Force Είσπραξης» του γεωργικού τομέα που συστάθηκε για
να αναλύσει τις σημαντικές καθυστερήσεις στις υποθέσεις είσπραξης που αφορούν τ
ην περίοδο πριν το 1999.
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59 SEC(2006).
60 Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Αυστρία, Πο

ρτογαλία, Φινλανδία και Σουηδία. Στην Πολωνία: στον φορολογικό τομέα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο: στ
ον γεωργικό τομέα.

61 Σλοβακία.
62 Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Αυστρία κ

αι Πολωνία.
63 Γερμανία, Εσθονία, Κύπρος, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γαλλ

ία και στη Φινλανδία, οι νομοθετικές ρυθμίσεις και η νομολογία δεν περιορίζονται μόνο στην καλή πίσ
τη αλλά απαιτούν η αλλαγή της κατάστασης να μην είναι προβλέψιμη από τον οφειλέτη.

64 Βέλγιο.
65 Αυστρία.
66 Σουηδία.

4.1. Οι εθνικές διαδικασίες είσπραξης στο πλαίσιο πολιτικής ή διοικητικής διαδικα
σίας

Στους τομείς των έμμεσων δαπανών, δηλαδή των κονδυλίων που διαχειρίζονται τα κ
ράτη μέλη εξ ονόματος των Κοινοτήτων, ιδίως των Διαρθρωτικών Ταμείων και του
Ταμείου Συνοχής, καθώς και του ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων, τα κράτη μέλη είναι
υπεύθυνα για την είσπραξη και οφείλουν να ζητήσουν τα προς είσπραξη ποσά από τ
ους τελικούς δικαιούχους και να διαβιβάσουν τα εν λόγω ποσά στην Επιτροπή.

Συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση για τους κανόνες που διέπου
ν τις διοικητικές και πολιτικές διαδικασίες είσπραξης. Οι πληροφορίες αυτές συγκεν
τρώθηκαν από την Επιτροπή μέσω ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των κρατών με
λών παρείχαν στην Επιτροπή μια σφαιρική άποψη των εθνικών διαδικασιών είσπραξ
ης και των νομικών και διοικητικών (πρόσκαιρων ή μόνιμων) εμποδίων που ενδέχετ
αι να ανακύψουν.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες είσπραξης του κάθε κράτους
μέλους περιέχονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που δημοσ
ιεύεται ταυτόχρονα με τη παρούσα έκθεση59. Η παρουσίαση που ακολουθεί δεν είναι
παρά μία σύντομη περίληψη.

Εμπόδια όσον αφορά την είσπραξη. Παρατυπία καταλογιζόμενη στη διοίκηση –
«δικαιολογημένη εμπιστοσύνη». Στα περισσότερα από τα κράτη μέλη60, το εσωτερι
κό δίκαιο προβλέπει ότι όταν η είσπραξη πραγματοποιείται σε βάρος οφειλέτη που ε
νήργησε καλή τη πίστη σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί από διοικητική αρχή η
οποία έσφαλε, ο οφειλέτης δύναται, για να αντιταχθεί στην είσπραξη, να επικαλεστεί
τη «δικαιολογημένη εμπιστοσύνη» που έδειξε προς τις εν λόγω οδηγίες. Σε ένα κράτ
ος μέλος61, παρόλο που δεν υπάρχει η έννοια της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ο
οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί ότι ενήργησε καλή τη πίστη. Τα περισσότερα κράτ
η μέλη αναφέρουν ως ουσιαστική προϋπόθεση για την επίκληση της εν λόγω εξαίρε
σης την ύπαρξη εσφαλμένων οδηγιών οι οποίες δόθηκαν από τις διοικητικές αρχές62

και τις οποίες ο οφειλέτης ακολούθησε καλή τη πίστη63. Ορισμένα κράτη μέλη απαρι
θμούν επίσης άλλους όρους, όπως για παράδειγμα την έλλειψη σοβαρού κινήτρου γι
α την αφαίρεση του αποκτηθέντος πλεονεκτήματος64, τη χρησιμοποίηση των κονδυλ
ίων κατά τρόπο σύμφωνο με τον προβλεφθέντα65, το γεγονός ότι ο οφειλέτης έχει ήδ
η προσαρμόσει την κατάστασή του στην κατοχή του προς ανάκτηση ποσού (το έχει
επενδύσει)66, ή ακόμη τη δράση δημόσιου φορέα που μπορεί να προσδιοριστεί και ο
οποίος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της κατάστασης εμπιστοσύνης στην οποία
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67 Πορτογαλία. Ωστόσο, η πορτογαλική νομοθεσία δεν απαιτεί τη σώρευση όλων των προϋποθέσεων· ότ
αν ένα από τα συστατικά στοιχεία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα ισχυρό δύναται ν
α αντισταθμίσει την έλλειψη κάποιας άλλης προϋπόθεσης.

68 Δανία, Κύπρος, Πολωνία και Σουηδία.
69 Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες και Σλοβακία.
70 Στη Σουηδία, δεν είναι δυνατή η είσπραξη μιας οφειλής από έναν καλόπιστο τρίτο. Στη Γαλλία, στην Ι

ταλία, στη Φινλανδία, στην Σκωτία και στη Σλοβενία, οι καλόπιστοι τρίτοι δύνανται να αντιταχθούν σ
την είσπραξη όταν αυτή τους προκαλεί βλάβη αλλά υπό ορισμένους όρους. Στην Ισπανία, δύνανται να
αντιταχθούν εφόσον αγνοούσαν το κοινοτικό δίκαιο δεδομένου ότι το τελευταίο δεν είχε ακόμη μεταφ
ερθεί στο ισπανικό δίκαιο. Στο Βέλγιο δύνανται να αντιταχθούν στην είσπραξη στον γεωργικό τομέα. 
Στην Πολωνία και στη Σλοβακία οι καλόπιστοι τρίτοι δύνανται να αντιταχθούν ιδίως όταν έχουν δικαι
ώματα επί αγαθού που πρόκειται να κατασχεθεί. Στο αυστριακό δίκαιο, το ποσό της είσπραξης δύνατα
ι να μειωθεί όταν κρίνεται αναγκαίο να προστατευθεί καλόπιστος τρίτος (π.χ. για τους καταβληθέντες
μισθούς).

71 Βέλγιο (Βαλλονία), Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία (στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων), Αυστρία και
Πολωνία (στον γεωργικό τομέα), Σλοβακία.

72 Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο.
73 Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

βρίσκεται ο οφειλέτης67. Μόνο τέσσερα κράτη μέλη68 γνωστοποίησαν τη δυνατότητ
α επίκλησης της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε περίπτωση σοβαρής ή εκ προθέσ
εως αμελείας. Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στον δικαστή να αξιολογήσει τη δυ
νατότητα αποδοχής της εν λόγω εξαίρεσης σε συνάρτηση με τα πραγματικά περιστα
τικά. Στα περισσότερα από τα νομικά συστήματα όπου δεν υπάρχει η έννοια της δικ
αιολογημένης εμπιστοσύνης, ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει αγωγή σε βάρος της δ
ιοικητικής αρχής που έδωσε τις εσφαλμένες οδηγίες69.

Καλόπιστοι τρίτοι. Συχνά, τα εθνικά νομικά συστήματα δέχονται ότι ένας καλόπισ
τος τρίτος που υφίσταται ζημία λόγω της είσπραξης, δύναται να αντιταχθεί σ’αυτή υ
πό ορισμένους όρους70. Στα κράτη μέλη όπου το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται, οι τρ
ίτοι δύνανται να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης σε βάρος του προσώπου που τους π
ροξένησε τη ζημία και που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η διοικητική α
ρχή που παρείχε τις εσφαλμένες οδηγίες.

Όσον αφορά τις έννοιες της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και των καλόπιστων τρί
των, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όταν πρόκειται για είσπραξη αχρεωστήτως καταβλ
ηθέντων από τις Κοινότητες ποσών, τα κράτη μέλη οφείλουν να τις ερμηνεύουν σύμ
φωνα με το κοινοτικό δίκαιο, όπως προκύπτει από τη νομολογία του Δικαστηρίου.

Συντονισμός των διαδικασιών είσπραξης. Σε περιπτώσεις πολλαπλής συγχρηματο
δότησης, η έλλειψη συστήματος συντονισμού των διαδικασιών είσπραξης μεταξύ τω
ν αρχών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο για την ανάκτηση των κονδυλίων. Ε
πτά κράτη μέλη71 γνωστοποίησαν ότι έθεσαν σε εφαρμογή μηχανισμό συντονισμού
της είσπραξης και σε δύο άλλα κράτη72 οι αρχές έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας κ
ατά περίπτωση. Στη Δανία, μία μόνο διοικητική αρχή είναι αρμόδια για την είσπραξ
η όλων των απαιτήσεων που συλλέγονται ή εισπράττονται από τις κρατικές αρχές. Ε
ξάλλου, δύο κράτη μέλη γνωστοποίησαν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι δυνατ
ή μέσω της χρησιμοποίησης διαφόρων βάσεων δεδομένων73.

Διοικητική διαδικασία είσπραξης. Η διοικητική διαδικασία της είσπραξης διενεργ
είται κατά τρόπο πολύ διαφορετικό στα 25 κράτη μέλη. Μετά τον προσδιορισμό οφε
ιλής στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας είσπραξης, η πρώτη φάση συνίσταται γ
ενικά στην πρόσκληση του δικαιούχου να καταβάλει το ποσό που έλαβε αχρεωστήτ
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74 Ελλάδα, Πορτογαλία και Φινλανδία.
75 Ιρλανδία, Ουγγαρία και Φινλανδία.
76 Εσθονία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Φινλανδία.
77 Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σουηδία.
78 Βέλγιο, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Αυστρία (σε ορισμένες περιπτώσεις).

ως. Η ονομασία που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει το εν λόγω διοικητικό μέτ
ρο ποικίλλει αισθητά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ανεξάρτητα από το αν το
μέτρο έχει τη μορφή χρεωστικού σημειώματος, απόφασης είσπραξης που εκδίδεται
από διοικητικό όργανο, γραπτής υπόμνησης, απόδειξης ή πρόσκλησης προς πληρωμ
ή, κάθε κράτος διαθέτει τη δική του διοικητική διαδικασία με την οποία καλεί τον δι
καιούχο να επιστρέψει εκούσια το ποσό πριν τη λήψη αναγκαστικών μέτρων. Σε ορ
ισμένα κράτη μέλη74, η νομοθεσία προβλέπει την ακρόαση του δικαιούχου πριν την
ανάληψη οιασδήποτε ενέργειας είσπραξης.

Όταν ο οφειλέτης καλείται να πληρώσει εκούσια, σε γενικές γραμμές διαθέτει μια π
ροθεσμία για να επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό. Η προθεσμία αυτή μπορεί να καθο
ριστεί από νομοθετική ρύθμιση, από διοικητική απόφαση της αρμόδιας αρχής ή από
την εφαρμοζόμενη διοικητική πρακτική. Η μέση προθεσμία για την εκούσια πληρωμ
ή ανέρχεται περίπου σε 30 ημέρες (οι προθεσμίες που έχουν γνωστοποιηθεί από τα
κράτη μέλη κυμαίνονται από 15 ημέρες έως δύο μήνες) παρόλο που ορισμένα νομικ
ά συστήματα δεν προβλέπουν συγκεκριμένη προθεσμία. Η Γαλλία και η Φινλανδία
κάνουν αναφορά σε μια «λογική προθεσμία».

Όλα σχεδόν τα κράτη μέλη επισημαίνουν ότι λαμβάνονται αναγκαστικά διοικητικά
μέτρα όταν ο οφειλέτης δεν πληρώνει εκουσίως εντός των προθεσμιών. Τα μέτρα α
υτά δύνανται να λάβουν διάφορες μορφές, ενώ τους δίνονται διαφορετικές ονομασίε
ς στα 25 κράτη μέλη. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι εντολή είσπρα
ξης, τελική εντολή πληρωμής, διαταγή πληρωμής και εκτελεστική εντολή. Σε γενικέ
ς γραμμές η προθεσμία που εφαρμόζεται για την προειδοποίηση είναι ένας μήνας, π
αρόλο που ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν συντομότερες προθεσμίες. Η προθεσμ
ία αυτή καθορίζεται γενικά από τη νομοθεσία, αλλά ορισμένες φορές καθορίζεται αν
ά περίπτωση75.

Αναγκαστική εκτέλεση. Όταν ο οφειλέτης δεν πληρώνει, υπάρχουν δύο δυνατότητ
ες: μπορούν να ληφθούν μέτρα εκτέλεσης είτε βάσει δικαστικής απόφασης είτε άλλη
ς νομικής βάσης. Στα περισσότερα κράτη μέλη, τα μέτρα αυτά μπορούν να αποφασι
στούν χωρίς δικαστική παρέμβαση, ιδίως στον φορολογικό τομέα. Στην περίπτωση
αυτή, η αρμόδια για την είσπραξη αρχή είναι σε γενικές γραμμές η δημοσιονομική ή
φορολογική αρχή. Συνήθως, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εκδίδονται με εντολ
ή της αρμόδιας δικαστικής αρχής (διοικητικό76 ή πολιτικό77 δικαστήριο).

Διοικητική διαδικασία ένστασης. Αφού κινηθεί δικαστική διαδικασία για την αναγ
καστική εκτέλεση, ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει προσφυγή ενώπιον δικαστική
ς αρχής κατά της εντολής είσπραξης. Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, η αρμόδια δικα
στική αρχή είναι το διοικητικό δικαστήριο. Σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη, ο οφειλέτ
ης μπορεί να προσφύγει σε πολιτικό δικαστήριο78.

Εάν ο οφειλέτης εκτιμά ότι η απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου δεν είναι αρκετά ευ
νοϊκή για τον ίδιο, δύναται να υποβάλει έφεση. Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσ
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79 Βέλγιο, Γερμανία, Κύπρος, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο
Βασίλειο. Δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα: Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλ
ία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

80 Ισπανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Δημοκρατία της Τσεχίας.
81 Πολλά κράτη μέλη γνωστοποίησαν ότι οι φορολογικές ή οι τελωνειακές απαιτήσεις τυγχάνουν προνομ

ίων: Δημοκρατία της Τσεχίας, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρε
ς, Σλοβακία.

82 Μάλτα και Λιθουανία.
83 Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία

και Σλοβακία. 
84 Λετονία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
85 Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Κάτω Χώρες και Σουηδία.

μα στην εκτέλεση της εντολής είσπραξης σε ορισμένα νομικά συστήματα79. Σε ορισ
μένα κράτη μέλη, ο δικαστής μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης μόνο
μετά από ρητό αίτημα του οφειλέτη80.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο δικαστήριο, μπορούν να ληφθούν από τον δικ
αστή προσωρινά μέτρα και μέτρα διασφάλισης προκειμένου να εξασφαλιστεί η α
ποτελεσματικότητα της είσπραξης μετά από την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Τα
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα τη συντηρητική κατάσχεση, την ενυπόθηκη ε
γγραφή, την τραπεζική εγγύηση, την απαγόρευση ορισμένων πράξεων σε σχέση με τ
α περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και την κατάσχεση, για να αναφέρουμε ορισμέ
να παραδείγματα.

Προνόμια των δημόσιων πιστωτών. Ορισμένες δημόσιες απαιτήσεις, ιδίως οι φορο
λογικές ή οι τελωνειακές, μπορούν να τύχουν ιδιαίτερων προνομίων81 - ιδίως στο πλ
αίσιο συλλογικής διαδικασίας – βάσει των οποίων ο δικαιούχος τους δύναται να λάβ
ει ικανοποίηση ακόμη και αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει την αξία των περιο
υσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την ανάλυση των συνεισφορών των κρατών μελώ
ν, οι δημόσιες απαιτήσεις που συνδέονται με ενισχύσεις (εθνικές ή κοινοτικές) δεν τ
υγχάνουν προνομίων και αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις υπόλοιπες απ
αιτήσεις, εκτός εάν έχουν προβλεφθεί συμβατικές εγγυήσεις.

Είσπραξη με συμψηφισμό. Ο συμψηφισμός – ο ορισμός του οποίου ποικίλλει από
το ένα νομικό σύστημα στο άλλο – θεωρείται γενικά ως η διαγραφή δύο αμοιβαίων
οικονομικών υποχρεώσεων. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για την εί
σπραξη του δημοσίου χρήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι εθνικές ν
ομικές κανονιστικές ρυθμίσεις και ότι ο οφειλέτης διαθέτει πίστωση ή απαίτηση (ή σ
υνδυασμό των δύο) έναντι των δημόσιων αρχών, οι οποίες προσφέρονται προς συμ
ψηφισμό.

Όσον αφορά τα κρατικά κονδύλια των κρατών μελών, σε γενικές γραμμές, εξαιρο
υμένων δύο κρατών82, σε όλα τα νομικά συστήματα είναι γνωστός ο μηχανισμός του
συμψηφισμού, ακόμη και αν ο ορισμός και ο τομέας εφαρμογής του ποικίλλουν από
χώρα σε χώρα. Τα περισσότερα κράτη μέλη δηλώνουν ότι εφαρμόζουν τον συμψηφι
σμό για όλα τα κρατικά κονδύλια, ανεξαρτήτως τομέων83. Ορισμένα κράτη εφαρμόζ
ουν τον συμψηφισμό μεταξύ κρατικών κονδυλίων ενός μόνο τομέα84. Σε ορισμένα κ
ράτη μέλη ο μηχανισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την είσπραξη σε
φορολογικά θέματα85.
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86 Μάλτα και Λιθουανία όπου δεν υφίσταται ο εν λόγω μηχανισμός.
87 Δανία (για το κοινωνικό ταμείο), Εσθονία, Πορτογαλία.
88 Βέλγιο, Αυστρία και Φινλανδία.
89 Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Λετονία, Κάτω Χώρες.
90 Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία και Σλοβακία.
91 Δανία (για τον γεωργικό τομέα) και Ουγγαρία.

Όσον αφορά τα κοινοτικά κονδύλια, όλα τα κράτη μέλη εκτός από δύο86 δηλώνουν
ότι χρησιμοποιούν τον συμψηφισμό όταν δύναται να συμβάλει στην επιτάχυνση της
είσπραξης. Στην πράξη υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφ
αρμόζεται. Ενίοτε ο συμψηφισμός είναι για παράδειγμα δυνατός για την αντιμετώπι
ση οφειλών και απαιτήσεων που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματ
ος ή σχεδίου87 ή που αφορούν τον ίδιο οργανισμό πληρωμής88 ή των οποίων η διαχεί
ριση ασκείται από την ίδια αρχή89. Σε ορισμένα κράτη μέλη, ο συμψηφισμός εφαρμό
ζεται με ευρύτερο τρόπο, για παράδειγμα μεταξύ των οφειλών και των απαιτήσεων τ
ων οργανισμών πληρωμής οι οποίοι έχουν θέσει σε εφαρμογή διαδικασία συντονισμ
ού90. Δύο κράτη μέλη91 ανέφεραν ότι είναι δυνατή η είσπραξη φορολογικής απαίτησ
ης από κοινοτικό ταμείο αλλά δεν υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα.

4.2. Είσπραξη από τα όργανα

Στους τομείς όπου η διαχείριση των κονδυλίων γίνεται άμεσα από τα όργανα, η είσπ
ραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται άμεσα από τα τελε
υταία χωρίς την παρέμβαση των κρατών μελών.

Ο δημοσιονομικός κανονισμός και οι κανόνες εφαρμογής του προβλέπουν τα διάφο
ρα στάδια της διαδικασίας είσπραξης: πρόβλεψη και βεβαίωση της απαίτησης από το
ν διατάκτη (ο οποίος βεβαιώνεται για τον βέβαιο, εκκαθαρισμένο και ληξιπρόθεσμο
χαρακτήρα της απαίτησης), κατάρτιση του εντάλματος είσπραξης (εντολή του διατά
κτη στον υπόλογο να προβεί στην είσπραξη) συνοδευόμενη από χρεωστικό σημείωμ
α απευθυνόμενο στον οφειλέτη και, τέλος, είσπραξη από τον υπόλογο. Για τον σκοπ
ό αυτό ο υπόλογος προβαίνει, εφόσον αυτό είναι δυνατό, στην είσπραξη με συμψηφ
ισμό έναντι κάθε οφειλέτη ο οποίος είναι επίσης κάτοχος, έναντι των Κοινοτήτων, α
παίτησης βεβαίας, εκκαθαρισμένης και απαιτητής.

Συμπληρωματική προθεσμία για την πληρωμή μπορεί να δοθεί στον οφειλέτη μόνο
μετά από δεόντως αιτιολογημένο έγγραφο αίτημά του και υπό τον όρο ότι ο τελευτα
ίος δεσμεύεται να καταβάλει τους τόκους και να συστήσει χρηματική εγγύηση.

Εάν μετά την αποστολή των επιστολών υπενθύμισης και προειδοποίησης, ο οφειλέτ
ης δεν έχει εξοφλήσει την οφειλή του και εφόσον ο υπόλογος δεν έχει εισπράξει την
απαίτηση με συμψηφισμό ή με ενεργοποίηση της τραπεζικής εγγύησης που έχει συσ
ταθεί από τον οφειλέτη, ο διατάκτης καθορίζει αμελλητί τον τρόπο αναγκαστικής εί
σπραξης που εφαρμόζεται για την απαίτηση.

Για την απόκτηση τίτλου εκτελεστού που επιτρέπει τη λήψη εκτελεστικών μέτρων ε
πί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπάρχουν δύο πιθανές λύσεις εκ των ο
ποίων όμως η μία αποκλείει την άλλη:

η έκδοση απόφασης που αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά την έννοια του άρθρο–
υ 256 ΕΚ (στην περίπτωση αυτή, το όργανο επισημοποιεί τη βεβαίωση της απ
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92 Βλέπε αναφορά στο σημείο 1.1.
93 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. Βλέπε σημείο 4.3.

αίτησης σε απόφαση που αποτελεί τίτλο εκτελεστό),

η απόκτηση τίτλου δια της δικαστικής οδού με προσφυγή στις εθνικές ή κοινο–
τικές δικαστικές αρχές.

Ο διατάκτης δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των δύο λύσεων. Όταν η απ
αίτηση της Επιτροπής υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της εκτελεστικής απόφασης κα
τά την έννοια του άρθρου 256 ΕΚ (επιχορηγήσεις που ανταποκρίνονται σε ορισμένα
κριτήρια), η είσπραξη πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθεί με μια τέτοια απόφα
ση. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική προθεσμία από τη στιγμή της βεβαίωσης της
απαίτησης μέχρι την πραγματική είσπραξη μπορεί να μειωθεί αισθητά.

4.3. Η «Task Force Είσπραξης» στον τομέα του ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων

Το 200292, η Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύσταση «Task Force Είσπραξης» (TFR) για
την ανάλυση των σημαντικών καθυστερήσεων όσον αφορά τους φακέλους είσπραξη
ς στον τομέα ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων. Αποστολή της TFR ήταν να ετοιμάσει α
ποφάσεις για τη δημοσιονομική ευθύνη στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας εκκαθ
άρισης των λογαριασμών για τα μη εισπραχθέντα εξαιτίας παρατυπίας ποσά που κοι
νοποιήθηκαν στην Επιτροπή πριν το 1999 στον εν λόγω τομέα.

Με βάση τους επιτοπίους ελέγχους που πραγματοποίησε η TFR το 2004, καταρτίστη
καν προτάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική ευθύνη για μη εισπραχθέν συνολικό πο
σό περίπου 765 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 431 περιπτώσεις παρατυπιών (κάθε μί
α εκ των οποίων υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ). Οι προτάσεις αυτές εξετάστηκαν ενδ
ελεχώς με όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, το 2005, κατά τις επίσημες διμερείς σ
υναντήσεις σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αξιολογήθηκε ιδίως εάν είναι σύ
μφωνες με τις επίσημες υποχρεώσεις των κρατών μελών σε θέματα είσπραξης.

Εξάλλου, το 2005 η TFR πραγματοποίησε ελέγχους σε 32 περιπτώσεις κάθε μία από
τις οποίες αφορά ποσό μεγαλύτερο των 500.000 € και οι οποίες δεν είχαν ελεγχθεί π
ροηγουμένως. Για τις περιπτώσεις αυτές οι επίσημες επιστολές που αφορούν τη δημ
οσιονομική ευθύνη απεστάλησαν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μαζί με τις προτάσ
εις της Επιτροπής για τις δημοσιονομικές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν και αφορ
ούν συνολικό ποσό περίπου 92 εκατ. €.

Για 3.227 περιπτώσεις που αφορούν ποσά χαμηλότερα των 500.000 € εκάστη, και οι
οποίες κοινοποιήθηκαν πριν το 1999, πραγματοποιήθηκε το 2005 έλεγχος των εγγρά
φων χρησιμοποιώντας το σύστημα «SAGE» (αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισ
ης και αξιολόγησης). Για τις περιπτώσεις αυτές, η επίσημη διαδικασία εκκαθάρισης
των λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον μηχανισμό που θεσπίστηκε
από τον κανονισμό (ΕΚ) 1290/200593 του Συμβουλίου, που εφαρμόζεται από την 16
η Οκτωβρίου 2006. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει μια συνοπτική εικόνα του έργ
ου που έχει πραγματοποιηθεί από την TFR και των σχετικών ποσών.
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Συνοπτική εικόνα των μη εισπραχθέντων λόγω παρατυπιών ποσών (ΕΓΠΤΕ - Τμήμα Εγγ
υήσεων) που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 595/91

Σύνολο Περίπτωση > 
500 000 €

Περίπτωση < 
500 000 €

Περίπ
τωση

Ποσό (εκατ. 
ευρώ)

Περίπ
τωση

Ποσό (εκατ. 
ευρώ)

Περίπ
τωση

Ποσό (εκατ. 
ευρώ)

Αρχική κατάσταση στα τ
έλη του 2002. Περιπτώσει
ς μη είσπραξης που κοινο
ποιήθηκαν πριν το 1999 κ
αι αποτέλεσαν το αντικείμ
ενο ελέγχων της Task 
Force Είσπραξης

4 228 1 212 419 1 035 3 809 177

Κατάσταση στα τέλη του
2004 μετά τους ελέγχους
της TFR

3 690 1 059 463 857 3 227 202

Για το σύνολο των 463 περιπτώσεων που υπερβαίνουν όλες τις 500.000 €, οι έλεγχο
ι ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2005. Οι περιπτώσεις αυτές αντιστοιχ
ούν σε συνολικό μη εισπραχθέν ποσό περίπου 857 εκατ. ευρώ.

Σημειωθείσα πρόοδος το 2005

Περίπτωση Ποσό (σε εκατ. ευρώ)

A. Οι έλεγχοι και η διμερής συνεδρίαση με
το ΚΜ έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο τη
ς διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμ
ών (κάθε περίπτωση υπερβαίνει τις
500 000 ευρώ).

431 765

B. Ο έλεγχος έχει περατωθεί αλλά δεν έχει
ακόμη συζητηθεί με το ΚΜ στο πλαίσιο τ
ης διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασ
μών (κάθε περίπτωση υπερβαίνει τις
500 000 ευρώ).

32 92
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94 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ΕΕ L 209 της 11.08.2005.

95 Γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το πρ
ότυπο του ενιαίου ελέγχου (single audit) και με πρόταση για πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου, 
ΕΕ C107 της 30.4.2004.

Γ. Περιπτώσεις ποσών κάτω των 500 000 
ευρώ που δεν έχουν αποτελέσει ακόμη το
αντικείμενο καμίας επεξεργασίας/ελέγχου
από την TRF και για τις οποίες δεν έχει ακ
όμη ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης τ
ων λογαριασμών.

3 227 202

Το 2006 θα εκδοθεί επίσημη απόφαση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της διαδικασίας ε
κκαθάρισης των λογαριασμών (ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων) για το μεγαλύτερο μέ
ρος των περιπτώσεων που υπερβαίνουν τις 500 000 ευρώ.

4.4. Η μεταρρύθμιση του συστήματος δημοσιονομικής παρακολούθησης των παρατ
υπιών στον τομέα της γεωργικής πολιτικής

Το 2005, το Συμβούλιο αποφάσισε εκδίδοντας τον κανονισμό 1290/200594, για τη μ
ελλοντική χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μέσω της σύστασης δύο
χωριστών ευρωπαϊκών γεωργικών ταμείων και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωρ
γικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για τη χρηματοδότηση μεταξύ άλλων των μέτρω
ν της αγοράς και των άμεσων πληρωμών, και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ο νέος αυτός κανονισμός προβλέπει, ιδίως στα άρθρα του 32 και 33, τη μεταρρύθμι
ση όλου του συστήματος δημοσιονομικής παρακολούθησης των παρατυπιών που πλ
ήττουν τα δύο νέα αυτά ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) και απλουστεύει για το μέλλον τ
η διαδικασία παρακολούθησης της είσπραξης. Τα άρθρα αυτά προβλέπουν ότι οι οικ
ονομικές συνέπειες της έλλειψης είσπραξης βαρύνουν κατά 50% το εμπλεκόμενο κρ
άτος μέλος και κατά 50% τον κοινοτικό προϋπολογισμό εφόσον η είσπραξη δεν πρα
γματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της πρώτης διοικητικής ή δ
ικαστικής πράξης διαπίστωσης ή οκτώ ετών, εάν η είσπραξη αποτελεί το αντικείμεν
ο προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια (για το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ) ή πριν από το κλ
είσιμο ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (για το ΕΓΤΑΑ).

5. Οι διαδικασίες πιστοποίησης των λογαριασμών

5.1. Χάρτης πορείας για θετική δήλωση αξιοπιστίας

Παρόλο που αναγνώρισε την πρόοδο που έχουν σημειώσει η Επιτροπή και τα κράτη
μέλη στη βελτίωση των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδ
ριο, για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά εξέδωσε μια μερικώς ευνοϊκή δήλωση αξιοπισ
τίας για τις πιστώσεις πληρωμών του κοινοτικού προϋπολογισμού. Το κύριο πρόβλη
μα, σύμφωνα με τις εκθέσεις του Συνεδρίου, εντοπίζεται στο επίπεδο των Ταμείων η
διαχείριση των οποίων είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη. Στη γνωμοδότησή του
αριθ. 2/200495, το Ελεγκτικό Συνέδριο προτείνει την κατάρτιση ενός πλαισίου κοινο
τικού εσωτερικού ελέγχου, βασισμένο σε κοινούς κανόνες και αρχές το οποίο θα μπ
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96 Στρατηγικοί στόχοι 2005-2009, COM(2005) 12 της 26.1.2005.
97 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτ

ικό Συνέδριο σχετικά με τον χάρτη πορείας προς ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, 
COM (2005) 252.

98 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ανάλυση των διαφορών μεταξύ του
υφισταμένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Επιτροπής και των αρχών που ισχύουν
σε θέματα ελέγχου οι οποίες παρουσιάζονται στη γνώμη αριθ. 2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Πρό
ταση για πλαίσιο κοινοτικού εσωτερικού ελέγχου», SEC(2005) 1152.

99 Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου: ανάλυση των διαφ
ορών και σχέδιο δράσης για τις υπηρεσίες της Επιτροπής, SEC(2006) 9.

ορούσε να παράσχει την εύλογη βεβαιότητα ότι τα έσοδα εισπράττονται και οι δαπά
νες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, λαμβάνοντας
υπόψη τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ του κόστους και των πλεονεκτημάτων τ
ου εσωτερικού ελέγχου. Η εξασφάλιση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας περιλαμβάνετα
ι μεταξύ των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής Barroso96. Υπό την προοπτική αυτ
ή, ακολουθώντας τη γνωμοδότηση του Συνεδρίου, η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούνιο τ
ου 2005 χάρτη πορείας97 όπου παραθέτει σειρά προτάσεων για ένα ολοκληρωμένο π
λαίσιο κοινοτικού ελέγχου. Στο έγγραφο αυτό η Επιτροπή κάνει αναφορά στην πρότ
αση που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη χορήγηση απαλλαγής το
2003, με την οποία πρότεινε την εκ των προτέρων δημοσίευση σε επίσημη δήλωση
και την εκ των υστέρων ετήσια δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τη νομιμότητα και τη
ν κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων εκ μέρους της ανώτατης πολιτικής και δι
αχειριστικής αρχής του κάθε κράτους μέλους (Υπουργείο Οικονομικών). Ο εν λόγω
χάρτης πορείας συνοδεύεται από ανάλυση των διαφορών μεταξύ του υφισταμένου π
λαισίου εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες της Επιτροπής και των αρχών που ισχύο
υν σε θέματα ελέγχου οι οποίες παρουσιάζονται στη γνωμοδότηση αριθ. 2/2004 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου98 («gap assessment»). 

Με βάση τα έγγραφα αυτά της Επιτροπής και τις συζητήσεις ομάδας εμπειρογνωμόν
ων από τις εθνικές διοικήσεις των κρατών μελών, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε σ
τις 8 Νοεμβρίου 2005 συμπεράσματα στα οποία εκτιμά ότι οι υφιστάμενες σε επιχει
ρησιακή κλίμακα δηλώσεις δύνανται να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο αξιοπιστί
ας για την Επιτροπή και τελικώς, για το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και ότι ενδέχεται
να είναι χρήσιμες και να παρουσιάσουν ικανοποιητική σχέση κόστους/αποτελεσματι
κότητας και να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και, τελικώς, από το Ελεγκτικό Σ
υνέδριο προκειμένου να εξασφαλιστεί μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Το Συμβούλι
ο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει αξιολόγηση των ελέγχων και της αξίας των ή
δη υφισταμένων δηλώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η Επιτροπή εξέδωσε τον Ι
ανουάριο του 2006 το σχέδιο δράσης της για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχου99

στο οποίο εκτιμά ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη ότι η διαχείρι
ση των πιστώσεων που υλοποιούν εξ ονόματος της Επιτροπής περιορίζει τον κίνδυν
ο παράτυπων δαπανών σε αποδεκτό επίπεδο και ότι είναι σε θέση να το αποδείξουν
στους εθνικούς και κοινοτικούς ελεγκτές. Δεδομένου ότι για το 80% των κοινοτικώ
ν κονδυλίων η διαχείριση είναι επιμερισμένη με τα κράτη μέλη, δίδεται έμφαση στη
ν απλούστευση της νομοθεσίας για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, για τ
ην εναρμόνιση των αρχών και κανόνων ελέγχου που εφαρμόζονται από την Επιτροπ
ή και τα κράτη μέλη με αμοιβαία κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
προώθηση της αποδοτικότητας, καθώς και στη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων δη
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100 Εσωτερική αρχή: πρόσωπο ή υπηρεσία που εξαρτάται διοικητικά από την υπηρεσία διαχείρισης ή/και
πληρωμών στο πλαίσιο του προς πιστοποίηση προϋπολογισμού.

101 Εξωτερική αρχή: πρόσωπο ή υπηρεσία διοικητικά ανεξάρτητη από την υπηρεσία διαχείρισης ή/και πλ
ηρωμών του προς πιστοποίηση προϋπολογισμού. Οι ετήσιες εκθέσεις που εκδίδονται από εξωτερικές α
ρχές και υποβάλλονται στο εθνικό κοινοβούλιο θεωρούνται ως συστήματα πιστοποίησης λογαριασμώ
ν.

102 Η πιστοποίηση λογαριασμών από εξωτερική αρχή υφίσταται ωστόσο για τον προϋπολογισμό ορισμένω
ν περιφερειών.

103 Δεν υφίσταται υποχρέωση πιστοποίησης αλλά το ανώτατο όργανο ελέγχου της Δημοκρατίας της Τσεχί
ας υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τη γνωμοδότησή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και
τη δημοσιονομική κατάσταση των λογαριασμών. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται καθεστώς λογιστικού ελ
έγχου για τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις.

104 Δεν υπάρχει υποχρέωση πιστοποίησης, αλλά το Ελεγκτικό Συνέδριο φορολογεί τους γενικούς λογαρια
σμούς του κράτους και τους λοιπούς λογαριασμούς του δημοσίου τομέα καθώς και την οικονομική δια
χείριση του δημοσίου τομέα από την άποψη της νομιμότητας και του εξορθολογισμού (αποδοτικότητα

λώσεων σχετικά με τη διαχείριση των επιχειρησιακών οργάνων στο επίπεδο των κρα
τών μελών, που συνιστούν ένα σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας για την Επιτροπή κα
ι, τελικώς, και για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

5.2. Η πιστοποίηση της ορθής διαχείρισης των δημοσίων δαπανών στα κράτη μέλη

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι έχουν κοινό συμφέρον να συγκεντρώσο
υν πληροφορίες για τα συστήματα πιστοποίησης της ορθής διαχείρισης των υφισταμ
ένων δημοσίων δαπανών στα κράτη μέλη για να προσπαθήσουν να επισημάνουν τις
βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, η άσκηση αυτή θα μπορούσε να χρησιμεύσει για την
εξέταση της εφαρμογής της αρχής της ισοδύναμης προστασίας που θεσπίστηκε από
το άρθρο 280 της Συνθήκης.

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στα κράτη μέλη επέτρεψαν να
σχηματιστεί μια εικόνα των εθνικών πρακτικών που εφαρμόζονται στον εν λόγω το
μέα και οι οποίες παρουσιάζονται κατωτέρω υπό μορφή συνοπτικού πίνακα.

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει μια απλουστευμένη εικόνα των απαντήσεων που έδωσ
αν τα κράτη μέλη. Μια πιο πλήρης εικόνα που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία των
απαντήσεων έχει περιληφθεί στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής π
ου δημοσιεύεται ταυτόχρονα με την παρούσα έκθεση.

Πιστοποίηση των
εθνικών λογαριασ
μών από εσωτερι
κή αρχή100

Πιστοποίηση των εθνικ
ών λογαριασμών από εξ
ωτερική αρχή101

BE Όχι.(1) Όχι102.(2)

CZ Ναι.(3) Όχι 103.(4)

DK Ναι. Ναι.

DE Όχι. Ναι.

EE Ναι. Ναι.

EL Όχι. Όχι.
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και οικονομία).
105 Ακόμη και αν δεν υπάρχει υποχρέωση χορήγησης πιστοποίησης όσον αφορά την αξιοπιστία των ομοσ

πονδιακών λογαριασμών και των λογαριασμών των Länder από το Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο, το
τελευταίο επαληθεύει εάν κατά τη χρησιμοποίηση των δημοσίων κονδυλίων τηρούνται οι αρχές της αξ
ιοπιστίας, της νομιμότητας, της κανονικότητας, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσ
ματικότητας.

106 Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Φινλανδία κα
ι Ηνωμένο Βασίλειο.

ES Όχι. Όχι 104.

FR Όχι. Ναι.

IE Ναι. Ναι.

IT Όχι. Ναι.

CY Όχι. Ναι.

LV Ναι. Ναι.

LT Ναι. Ναι.

LU Ναι. Ναι.

HU Ναι. Ναι.

MT Όχι. Ναι.

NL Ναι. Ναι.

AT Όχι. Όχι 105.

PL Όχι. Ναι.

PT Όχι. Ναι.

SL Όχι Ναι.

SK Ναι. Ναι.

FI Ναι. Ναι.

SE Όχι. Ναι.

UK Ναι. Ναι.

Πιστοποίηση από εσωτερική αρχή

Περίπου τα μισά από τα κράτη μέλη που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο διαθέτουν
διαδικασία πιστοποίησης από εσωτερική αρχή που βεβαιώνει τη νομιμότητα και την
κανονικότητα των δημοσίων δαπανών106. Μεταξύ των κρατών αυτών, μόνο η Λετον
ία δηλώνει ρητά ότι η εν λόγω πιστοποίηση αφορά επίσης τα κεφάλαια που έχουν χο
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107 Μόνο στην Εσθονία, στις Κάτω Χώρες και στη Σλοβακία η πιστοποίηση παρέχεται από εσωτερικό ελε
γκτή.

108 Δανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο.
109 Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία και Κάτω Χώρες.
110 Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία και Φινλανδία.
111 Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο.
112 Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Ελλάδα και Πορτογαλία.
113 Λιθουανία, Ελλάδα και Μάλτα.
114 Οι μόνες εξαιρέσεις είναι το Βέλγιο (ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο), η Γερμανία (πιστοποιή

σεις στο ομοσπονδιακό επίπεδο και στο επίπεδο του Land), η Φινλανδία (πιστοποιήσεις στο επίπεδο το
υ οργάνου είσπραξης δημοσίων εσόδων) και το Ηνωμένο Βασίλειο (πιστοποιήσεις στο εθνικό επίπεδο
και στο επίπεδο των σχεδίων). 

115 Πρέπει να επισημανθεί η περίπτωση της Πολωνίας, όπου η πιστοποίηση που εκδίδεται από εξωτερική
αρχή περιορίζεται στις γεωργικές δαπάνες.

ρηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα οποία διαχειρίζονται οι εθνικές διοικ
ητικές αρχές. Πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι συχνά, η πιστοποίηση αυτή παρέ
χεται στο επίπεδο της διαχείρισης και όχι από εσωτερικό ελεγκτή107. Στις περισσότερ
ες από τις περιπτώσεις, οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση της πιστοπ
οίησης διατυπώνουν επίσης τη γνώμη τους για το ύψος των ποσών που μπορούν να
γίνουν αντικείμενο είσπραξης από τους οργανισμούς πληρωμών108. Η πιστοποίηση α
πό εσωτερική αρχή εκδίδεται ενίοτε σε εθνικό επίπεδο109 , ενώ σε άλλες περιπτώσεις
στο επίπεδο του τμήματος ή της υπηρεσίας διαχείρισης110. Πρέπει να επισημανθούν
οι ιδιαίτερες περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σλοβακίας όπου υπάρχο
υν πολλά επίπεδα πιστοποίησης (εθνική, περιφερειακή και από τα ταμεία). Οι πιστοπ
οιήσεις αυτές που εκδίδονται από εσωτερική αρχή υποβάλλονται στα εθνικά κοινοβ
ούλια μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις111. 

Ορισμένα κράτη μέλη112 διαθέτουν σύστημα εσωτερικού ελέγχου για να διασφαλίσο
υν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εθνικών λογαριασμών παρόλο που δεν
υφίσταται νομική υποχρέωση πιστοποίησης από εσωτερική αρχή. Δύο από τα κράτη
αυτά επεσήμαναν ότι οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν τα κοινοτικά κονδύλια113.

Με βάση τις απαντήσεις των κρατών μελών που διαθέτουν σύστημα ελέγχου και εσ
ωτερικού λογιστικού ελέγχου, το διεθνές πρότυπο INTOSAI φαίνεται να είναι το πι
ο διαδεδομένο πρότυπο ελέγχου.

Πιστοποίηση από εξωτερική αρχή

Η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών δηλώνουν ότι υπάρχει στη χώρα τους υπο
χρέωση εκ του νόμου να εξασφαλίσουν από εξωτερική αρχή πιστοποίηση της νομιμ
ότητας και της κανονικότητας των δημοσίων δαπανών, με μόνες εξαιρέσεις την Ιταλ
ία και την Αυστρία. Πρέπει ωστόσο να επισημανθούν οι ιδιαίτερες περιπτώσεις της
Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας όπου το εθνικό ελεγκτικό συνέδριο εκδίδει ετ
ήσια έκθεση αντί για πιστοποίηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξωτερική αυτή αρχή είναι οργανισμός δημοσίου
δικαίου ο οποίος συνιστά την ανώτερη αρχή ελέγχου του κράτους. Οι πιστοποιήσεις
εκδίδονται στο εθνικό επίπεδο στις περισσότερες από τις χώρες114. Οι εν λόγω πιστο
ποιήσεις αφορούν το σύνολο του προϋπολογισμού115 και σε όλες τις περιπτώσεις δια
βιβάζονται στα εθνικά κοινοβούλια ιδίως για την πιστοποίηση της νομιμότητας και τ
ης αποδοτικότητας της διαχείρισης των εθνικών λογαριασμών. Μόνο σε ορισμένα κ
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116 Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ράτη μέλη εκδίδεται γνώμη για τα ποσά που είναι δυνατό να ανακτηθούν116.



EL 38 EL

117 Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, ορισμένα
Länder στην Αυστρία, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

118 Εκτός από το πιστοποιητικό για την περάτωση ενός προγράμματος που εκδίδεται από πρόσωπο ή ανεξ
άρτητο οργανισμό, η αρχή πληρωμής πιστοποιεί όλες τις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται τακτικ
ά στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους.

119 Ιταλία (για το μέρος της εθνικής συγχρηματοδότησης), Λιθουανία, Κάτω Χώρες και Σλοβακία.
120 Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβενί

α, Σλοβακία, Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Έλεγχος των κοινοτικών κονδυλίων (κονδύλια επιμερισμένης διαχείρισης)

Στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο, τα κράτη μέλη επεσήμαναν ότι περισσότ
εροι από τους μισούς από τους εθνικούς οργανισμούς πιστοποίησης που προβλέπον
ται από το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1663/95 για το ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγ
γυήσεων πληρούν τους απαραίτητους όρους για να αναγνωριστούν από τις εθνικές α
ρχές ως οργανισμοί πιστοποίησης εθνικών λογαριασμών117. Στις περιπτώσεις που οι
οργανισμοί αυτοί δεν πληρούν τους εν λόγω όρους, τα κράτη μέλη το αποδίδουν στ
ην έλλειψη νομικής βάσης και στο γεγονός ότι οι εν λόγω οργανισμοί δημιουργήθηκ
αν με ειδικό στόχο τη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινοτικών κονδυλίων. Σε όλες
τις περιπτώσεις, με εξαίρεση την Εσθονία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία, οι εν λό
γω οργανισμοί διατυπώνουν επίσης τη γνώμη τους για τα ποσά που είναι δυνατόν να
ανακτηθούν από τους οργανισμούς πληρωμής.

Στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων, μικρό μόνο ποσοστό των εθνικών υπηρεσι
ών που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση πιστοποιητικού κατά την περάτωση της
παρέμβασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 κ
αι από το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) 438/2001118, θα μπορούσαν να χαρακτηρι
στούν αρμόδιες για την πιστοποίηση των εθνικών λογαριασμών119.

Τα περισσότερα από τα κράτη μέλη120 γνωστοποίησαν ότι οι οργανισμοί πιστοποίησ
ης εκφέρουν γνώμη για τα ποσά που είναι δυνατόν να ανακτηθούν.

Συμπεράσματα

Οι περισσότερες από τις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπουν την υποχρέωσ
η απόκτησης πιστοποίησης για τους εθνικούς λογαριασμούς από ανεξάρτητη εξωτερ
ική αρχή η οποία είναι σχεδόν πάντα η ανωτάτη εθνική αρχή ελέγχου. Στις περισσότ
ερες περιπτώσεις, οι έλεγχοι της εν λόγω αρχής αφορούν το σύνολο του προϋπολογι
σμού και οι εκθέσεις ή πιστοποιήσεις των λογαριασμών υποβάλλονται στα εθνικά κ
οινοβούλια.

Η υποχρέωση εξασφάλισης πιστοποίησης από εθνική αρχή δεν είναι εξίσου διαδεδο
μένη αλλά προβλέπεται μόνο σε δέκα περίπου κράτη μέλη. Η κατάσταση παρουσιάζ
εται λοιπόν πιο ετερόκλητη απ’ό,τι στην περίπτωση των πιστοποιήσεων από εξωτερι
κή αρχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πιστοποίηση δεν εκδίδεται από ελεγκτή αλλά
στο επίπεδο της αρμόδιας για τη διαχείριση υπηρεσίας.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα εν λόγω έγγραφα, στις περιπτώσεις που αφορούν και τα κ
οινοτικά κονδύλια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσθετο στοιχείο αξιοπιστίας π
ου αποδεικνύει την ορθή χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
θα μπορούσε συνεπώς να εξετάσει τη δυνατότητα να τα λάβει υπόψη για να διασφαλ
ίσει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των λογαριασμών του προϋπολογισμού τη
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ς Ευρωπαϊκής Ένωσης.


