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ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 

ιδίως το άρθρο 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 322, 

παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής1

Έχοντας υπόψη το αίτημα του Συμβουλίου για γνωμοδότηση σχετικά με την 

προαναφερθείσα πρόταση, το οποίο περιήλθε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, 

, 

Έχοντας υπόψη τις προηγούμενες γνώμες που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο για 

το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 

, 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού του 

Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/20143

                                                      

1 COM(2015) 447 final της 14ης Σεπτεμβρίου 2015. 

, 

για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και 

των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα 

αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών. 

2 Γνώμες αριθ. 7/2014 (ΕΕ C 459 της 19.12.2014, σ. 1), 2/2012 (ΕΕ C 112 της 18.4.2012, 
σ. 1), 2/2008 (ΕΕ C 192 της 29.7.2008, σ. 1), 2/2006 (ΕΕ C 203 της 25.8.2006, 
σ. 50), 4/2005 (ΕΕ C 167 της 7.7.2005, σ. 1) και 7/2003 (ΕΕ C 318 της 30.12.2003, σ. 1).  

3 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, 
σχετικά με τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων 
και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα 
αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 39). 
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2. Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 θα αντικαταστήσει τον κανονισμό 

(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/20004 και θα τεθεί σε ισχύ την ίδια ημέρα με την απόφαση 

αριθ. 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ5, μετά την επικύρωση της εν λόγω απόφασης από όλα 

τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες6

3. Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 θεσπίζει τους κανόνες σχετικά με 

την απόδοση των ιδίων πόρων (συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος για 

την απόδοσή τους, των προσαρμογών, των τόκων υπερημερίας επί καθυστερημένης 

απόδοσης και των μη ανακτήσιμων ποσών) και τα μέτρα αντιμετώπισης των 

ταμειακών αναγκών της Επιτροπής. Περιλαμβάνει επίσης πρακτικές ρυθμίσεις 

σχετικά με τη φύλαξη των δικαιολογητικών από τα κράτη μέλη, τη διοικητική 

συνεργασία όσον αφορά τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και τους 

κανόνες σχετικά με τους λογαριασμούς ιδίων πόρων που πρέπει να τηρούν τα κράτη 

μέλη. 

. 

Επομένως, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν αναφέρονται στους ισχύοντες 

κανόνες, ούτε έχουν αντίκτυπο σε αυτούς.  

4. Οι σημαντικότερες από τις τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή είναι οι 

εξής:  

- επίσπευση των μηνιαίων δωδεκατημορίων των ιδίων πόρων που βασίζονται 

στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ, 

- εξορθολογισμός των ετήσιων προσαρμογών των ιδίων πόρων που βασίζονται 

στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ,  
                                                      

4 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για 
την εφαρμογή της απόφασης 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1377/2014 (ΕΕ L 367 της 23.12.2014, 
σ. 14). 

5 Απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το 
σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105). 

6 Η απόφαση 335/2014/ΕΕ, Ευρατόμ και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 θα 
ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014.  
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- μετάθεση της προθεσμίας παραγραφής των στοιχείων του ΑΕΕ στο τέταρτο έτος 

από την παρέλευση δεδομένου οικονομικού έτους, 

- αλλαγές στους τόκους υπερημερίας επί καθυστερημένης απόδοσης,  

- δυνατότητα απαλλαγής των κρατών μελών από την οικονομική ευθύνη σε 

περίπτωση αναβολής της εγγραφής στους λογαριασμούς ή της γνωστοποίησης 

της τελωνειακής οφειλής, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο ποινικές 

έρευνες, 

- αύξηση του κατώτατου ορίου των μη ανακτήσιμων ποσών που πρέπει να 

αναφέρονται. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

5. Το Συνέδριο, στις γνώμες του αριθ. 7/2014, 2/2012, 2/2008 και 2/2006, 

εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με την πολυπλοκότητα και την έλλειψη 

διαφάνειας του συστήματος ιδίων πόρων που εφαρμόζεται για τη χρηματοδότηση 

του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επιφέρουν 

ουσιαστικές αλλαγές στο ισχύον σύστημα· αφορούν απλώς ορισμένα στοιχεία της 

διαδικασίας απόδοσης των αιτούμενων ποσών. Ορισμένες από τις προτεινόμενες 

τροποποιήσεις ανταποκρίνονται ενδεχομένως στις ανάγκες της Επιτροπής όσον 

αφορά τη διαχείριση ρευστότητας και ρευστών διαθεσίμων. Το Συνέδριο 

επισημαίνει επίσης ότι ορισμένες από τις προτεινόμενες αλλαγές αφορούν ζητήματα 

που έθιξε το Συνέδριο σε παλαιότερες γνώμες του, καθώς και σε ετήσιες και ειδικές 

εκθέσεις του. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Επίσπευση των μηνιαίων δωδεκατημορίων των ιδίων πόρων που βασίζονται στον 

ΦΠΑ και το ΑΕΕ  

6. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014, τα κράτη μέλη είναι 

δυνατόν να κληθούν από την Επιτροπή να επισπεύσουν κατά έναν ή δύο μήνες, 

εντός του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους, την εγγραφή ενός 
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δωδεκατημορίου των ποσών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο 

του ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο 

ΑΕΕ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η Επιτροπή μπορεί να επισπεύσει την εγγραφή 

δύο δωδεκατημορίων κατά το πρώτο τρίμηνο. Η Επιτροπή ενημερώνει 

προηγουμένως τα κράτη μέλη, το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την αιτούμενη 

εγγραφή. 

7. Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση του ποσού που μπορεί να επισπευσθεί από 

δύο σε τρία δωδεκατημόρια, και την επέκταση της περιόδου από το πρώτο τρίμηνο 

στο πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Η προθεσμία των δύο εβδομάδων για 

την ενημέρωση των κρατών μελών διατηρείται. Στην πράξη, η Επιτροπή θα δύναται 

να επισπεύσει έως και τρία δωδεκατημόρια ανά πάσα στιγμή εντός του πρώτου 

εξαμήνου του οικονομικού έτους, ενημερώνοντας τα κράτη μέλη το αργότερο δύο 

εβδομάδες πριν από την αιτούμενη εγγραφή. 

8. Το Συνέδριο φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να ζητεί τα αναγκαία 

ρευστά διαθέσιμα προκειμένου να ικανοποιεί εγκαίρως τα διάφορα αιτήματα 

πληρωμής. Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα αιτήματα αυτού του είδους ενδέχεται να 

δημιουργούν προβλήματα ρευστότητας στα κράτη μέλη, η Επιτροπή οφείλει να 

αναπτύξει ένα σύστημα για τον καλύτερο προγραμματισμό των ταμειακών αναγκών 

της και να αυξήσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα ενημέρωσης των κρατών μελών 

σχετικά με το αίτημα εγγραφής επιπρόσθετων δωδεκατημορίων.  

Εξορθολογισμός των ετήσιων προσαρμογών των ιδίων πόρων που βασίζονται στον 

ΦΠΑ και το ΑΕΕ  

9. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, η 

προσαρμογή7

                                                      

7 Κάθε έτος τα κράτη μέλη οφείλουν να διαβιβάζουν επικαιροποιήσεις των στοιχείων 
τους για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ για τα (τέσσερα) έτη σχετικά με τα οποία μπορούν ακόμη 
να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις ή σχετικά με τα σημεία για τα οποία έχει 
διατυπωθεί επιφύλαξη. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τον 
επανυπολογισμό των εισφορών των κρατών μελών βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ για τα 
προηγούμενα έτη. 

 των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ 
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πραγματοποιείται κάθε έτος την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου. Οι 

προσαρμογές αυτές διαφέρουν από έτος σε έτος και μπορεί να είναι θετικές 

(συμπληρωματικές πληρωμές που απαιτούνται από τα κράτη μέλη) ή αρνητικές 

(ποσά που πρέπει να επιστραφούν στα κράτη μέλη). Οι εν λόγω προσαρμογές είναι 

δυνατό να συνεπάγονται την υποχρέωση καταβολής πολύ υψηλών ποσών. Ως εκ 

τούτου, το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1377/2014 για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000, σύμφωνα με τον 

οποίο επιτρέπεται στα κράτη μέλη (με αναδρομική ισχύ από τις 30 Νοεμβρίου 2014) 

να αποδίδουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τις προσαρμογές έως την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Στη γνώμη του αριθ. 7/2014, 

το Συνέδριο είχε επισημάνει ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση θα μπορούσε να 

επιτείνει την πολυπλοκότητα του συστήματος των ιδίων πόρων.  

10. Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή θα υπολογίζει τις προσαρμογές 

του ΦΠΑ και του ΑΕΕ8

11. Βάσει της πρότασης αυτής, δεν απαιτείται διορθωτικός προϋπολογισμός και η 

Επιτροπή αμβλύνει τον αντίκτυπο της καταβολής των ποσών που συνδέονται με τις 

προσαρμογές στις ταμειακές ανάγκες των κρατών μελών

 και τα οριστικά ποσά θα γνωστοποιούνται επισήμως στα 

κράτη μέλη τον Ιανουάριο του έτους ν+1. Παράλληλα, η Επιτροπή θα προβαίνει σε 

σχετικούς υπολογισμούς με σκοπό την ανακατανομή του συνολικού ποσού των 

προσαρμογών μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με το αντίστοιχο μερίδιο στο 

ΑΕΕ όλων των κρατών μελών όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έτους ν+1. 

9

                                                      

8 Βάσει των στοιχείων για τον ΦΠΑ και το ΑΕΕ για το έτος ν-1 και τα προηγούμενα έτη 
που διαβίβασαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή κατά το έτος ν σύμφωνα με το άρθρο 7, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου, 
της 29ης Μαΐου 1989, για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων 
πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 155 
της 7.6.1989, σ. 9) και το άρθρο 2, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμ óς ΑΕΕ») (ΕΕ L 181 της 
19.7.2003, σ. 1). 

. Ακόμη, με την πρόταση 

9 Ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό και στους λογαριασμούς της Επιτροπής θα είναι 
μηδενικός. Τα κράτη μέλη θα οφείλουν μόνον να καταβάλλουν (ή να εισπράττουν) τα 
ποσά που υπολογίζονται λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου τους στο ΑΕΕ. 
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αυτή αυξάνεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία 

ενημέρωσης (έως την 1η Φεβρουαρίου) έως τη στιγμή κατά την οποία τα κράτη μέλη 

οφείλουν να αποδώσουν τα αιτούμενα ποσά (1η Ιουνίου), με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η δημοσιονομική και η περί ρευστότητας αβεβαιότητα στα κράτη μέλη. Το 

Συνέδριο θεωρεί την πρόταση αυτή θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της 

απλούστευσης του συστήματος των ιδίων πόρων.  

Μετάθεση της προθεσμίας παραγραφής των στοιχείων του ΑΕΕ στο τέταρτο έτος 

από την παρέλευση δεδομένου οικονομικού έτους  

12. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014, τυχόν τροποποιήσεις 

στα στοιχεία για το ΑΕΕ είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη μόνον έως 

την 30ή Σεπτεμβρίου του τέταρτου έτος από την παρέλευση δεδομένου οικονομικού 

έτους.  

13. Η Επιτροπή προτείνει την παράταση της προθεσμίας αυτής στην 30ή Νοεμβρίου 

του τέταρτου έτος από την παρέλευση δεδομένου οικονομικού έτους. 

14. Δεδομένου ότι τα στοιχεία για το ΑΕΕ διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη 

την 22α Σεπτεμβρίου10

Αλλαγές στους τόκους υπερημερίας επί καθυστερημένης απόδοσης  

, η Επιτροπή ενδέχεται να μην έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή 

της για να τα αξιολογήσει πριν από την παραγραφή τους. Για τον λόγο αυτό, το 

Συνέδριο επιδοκιμάζει την προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας παραγραφής. 

15. Ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 προβλέπει ένα βασικό επιτόκιο 

(επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της 

εθνικής κεντρικής τράπεζας των κρατών μελών εκτός της ζώνης του ευρώ) 

προσαυξημένο κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες, και μια αύξηση κατά 0,25 

εκατοστιαίες μονάδες ανά μήνα καθυστέρησης. Το επιτόκιο εφαρμόζεται σε όλη την 

                                                      

10 Βλέπε άρθρο 2, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003. 
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περίοδο υπερημερίας (από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας έως την 

ημερομηνία πίστωσης του ποσού στους λογαριασμούς της Επιτροπής).  

16. Με την πρόταση της Επιτροπής, η προσαύξηση αυξάνεται από δύο 

σε 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ παράλληλα διατηρείται η αύξηση 

κατά 0,25 εκατοστιαίες μονάδες ανά μήνα καθυστέρησης. Επιπλέον, προτείνεται οι 

συνολικές προσαυξήσεις να μην μπορούν να υπερβούν τις 20 εκατοστιαίες μονάδες.  

17. Το Συνέδριο φρονεί ότι πρέπει να επιδιωχθεί η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ, 

αφενός, της παροχής κινήτρων στα κράτη μέλη προκειμένου να συμμορφώνονται με 

τις υποχρεώσεις πληρωμής που υπέχουν και, αφετέρου, της τήρησης της αρχής της 

αναλογικότητας όσον αφορά την επιβολή τόκου σε ποσά που αποδίδονται με 

καθυστέρηση. Για τον λόγο αυτό, το Συνέδριο επιδοκιμάζει την πρόταση για επιβολή 

ανώτατου ορίου στην προσαύξηση του επιτοκίου.  

Δυνατότητα απαλλαγής των κρατών μελών από την οικονομική ευθύνη σε 

περίπτωση αναβολής της εγγραφής στους λογαριασμούς ή της γνωστοποίησης της 

τελωνειακής οφειλής, προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ποινικές έρευνες 

18. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 

αριθ. 609/2014, τα κράτη μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης να αποδίδουν στην 

Επιτροπή τα ποσά που αντιστοιχούν στα βεβαιωθέντα οφειλόμενα ποσά των 

παραδοσιακών ιδίων πόρων που χαρακτηρίστηκαν ως μη ανακτήσιμα είτε i) για 

λόγους ανωτέρας βίας είτε ii) για άλλους λόγους που δεν μπορούν να τους 

καταλογιστούν. 

19. Η Επιτροπή προτείνει την προσθήκη παραγράφου που θα προβλέπει τη 

δυνατότητα απαλλαγής των κρατών μελών από την υποχρέωση απόδοσης των 

ποσών και στις περιπτώσεις που η αναβολή της εγγραφής στους λογαριασμούς ή της 

γνωστοποίησης της οφειλής είναι αναγκαία προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο 
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ποινική έρευνα. Η απαλλαγή θα χορηγείται μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 

τρεις προϋποθέσεις11

20. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, η προσθήκη αυτή είναι συνεπής με παρεμφερείς 

αναφορές στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

. 

12

Αύξηση του κατώτατου ορίου για τα μη ανακτήσιμα ποσά που πρέπει να 

αναφέρονται  

 και ενδέχεται να παράσχει στα κράτη 

μέλη τη δυνατότητα να προστατεύουν καλύτερα τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει στα κράτη μέλη εναρμονισμένος ορισμός της έννοιας του 

ποινικού αδικήματος (και επομένως της ποινικής έρευνας). Επιπλέον, το Συνέδριο 

εκτιμά ότι οι προτεινόμενοι όροι αφήνουν υπερβολικά μεγάλα περιθώρια 

ερμηνείας. 

21. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014, τα κράτη μέλη 

διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση με τις πληροφορίες που αφορούν τις 

περιπτώσεις ποσών που θεωρούνται μη ανακτήσιμα, εφόσον το ύψος των 

βεβαιωθέντων οφειλόμενων ποσών υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ13

                                                      

11 Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής: 

.  

α) οι ποινικές έρευνες αιτιολογούνται από την ανάγκη προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης· 
β) οι ποινικές έρευνες διεξάγονται επιμελώς· 
γ) οι εθνικοί δασμοί και φόροι δεν υπόκεινται σε ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σύγκριση 
με τα μη ανακτήσιμα οφειλόμενα ποσά. 
 

12 Βλέπε άρθρα 102, παράγραφος 3, και 105, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 
10.10.2013, σ. 1). 

13 Πρόκειται για ποσά που διαγράφηκαν από τους λογαριασμούς των παραδοσιακών 
ιδίων πόρων ως μη ανακτήσιμα. Η Επιτροπή αναλύει τις περιπτώσεις αυτές και 
αξιολογεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 13, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 ώστε να απαλλαγούν τα κράτη μέλη της 
υποχρέωσης να αποδώσουν στην Επιτροπή τα αντίστοιχα ποσά. 
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22. Η Επιτροπή προτείνει τον διπλασιασμό του κατώτατου ορίου σε 100 000 ευρώ, 

προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και 

για τις υπηρεσίες των κρατών μελών. 

23. Το Συνέδριο χαιρετίζει την τροποποίηση αυτή και επισημαίνει ότι το εν λόγω 

κατώτατο όριο δεν έχει επανεξεταστεί από το 200414

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

. Η Επιτροπή υπολόγισε το νέο 

κατώτατο όριο βάσει ιστορικών δεδομένων, αποσκοπώντας στη μείωση της 

διοικητικής επιβάρυνσης, χωρίς ωστόσο να τεθούν αδικαιολόγητα σε κίνδυνο τα 

διακυβευόμενα ποσά. Το Συνέδριο επισημαίνει επίσης ότι η Επιτροπή εξακολουθεί 

να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις σχετικές περιπτώσεις στο πλαίσιο των 

ετήσιων επιθεωρήσεων που διενεργεί στα κράτη μέλη. 

24. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 

αναμένεται να βελτιώσουν την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις διαδικασίες 

απόδοσης των ποσών των ιδίων πόρων.  

  

                                                      

14 Βλέπε άρθρο 1, παράγραφος 13, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 του 
Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, 
Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (ΕΕ L 352 της 27.11.2004, 
σ. 1). 
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Η παρούσα γνώμη εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο κύριος 

Milan Martin CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη 

συνεδρίασή του της 11ης Νοεμβρίου 2015. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Πρόεδρος 
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