
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 14ης Ιουλίου 2011 

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβου 
λίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ 
ξης (ΕΓΤΑΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 91, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 θεσπίστηκε ενιαίο 
νομικό πλαίσιο για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) σε ολόκληρη την Ένωση. Το εν λόγω νομικό πλαί 
σιο συμπληρώθηκε με τους κανόνες εφαρμογής που καθορί 
ζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτρο 
πής ( 2 ). Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε και τα προβλή 
ματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των προγραμμάτων 
αγροτικής ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορι 
σμένες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και να θεσπιστούν 
ορισμένοι συμπληρωματικοί κανόνες εφαρμογής. 

(2) Οι δραστηριότητες σχετικά με την παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
μπορεί να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 
42 της Συνθήκης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρ 
φωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
γεωργικό τομέα, είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικής διάταξης 
για επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

(3) Το άρθρο 27 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1974/2006 προβλέπει ότι η αναπροσαρμογή των γεωργο 
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων ή των δεσμεύσεων για την 
καλή διαβίωση των ζώων μπορεί να λάβει τη μορφή παρά 
τασης της διάρκειας ισχύος της δέσμευσης. Προκειμένου να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλεπικάλυψη με την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού, η αναπροσαρμογή αυτή θα πρέ 
πει να περιοριστεί στο τέλος της περιόδου πριμοδότησης την 
οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2013. 

(4) Το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προ 
βλέπει ότι οι δασοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις πρέπει να 
αναλαμβάνονται, κατά γενικό κανόνα, για περίοδο μεταξύ 
πέντε και επτά ετών. Προκειμένου να αποφευχθεί οι ανανε 
ωμένες δεσμεύσεις να επικαλύπτουν την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη 

μέλη μπορούν να επιτρέπουν την παράταση των δεσμεύσεων 
αυτών έως το τέλος της περιόδου πριμοδότησης την οποία 
αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2013. 

(5) Το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προβλέπει ότι στο επίπεδο λήψης 
αποφάσεων της ομάδας τοπικής δράσης, οι οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινω 
νίας των πολιτών πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 50 % 
της τοπικής εταιρικής σχέσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες τοπικής δράσης πληρούν το 
ελάχιστο αυτό ποσοστό όσον αφορά επίσης τις ψήφους, 
ώστε να αποφεύγεται η δεσπόζουσα θέση του δημόσιου 
τομέα στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξα 
σφαλιστεί ότι οι φορείς υλοποίησης έργων δεν είναι σε θέση 
να επηρεάζουν την απόφαση επιλογής έργων. Θα πρέπει να 
προβλεφθούν αποτελεσματικές διασφαλίσεις ώστε να απο 
φεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων όσον 
αφορά την αξιολόγηση και την ψηφοφορία για τις προτάσεις 
των έργων. Η διαφάνεια της λήψης αποφάσεων θα πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζεται με την κατάλληλη προβολή. 

(6) Το άρθρο 38 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1974/2006 προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής προκατα 
βολών για τα έξοδα λειτουργίας των ομάδων τοπικής δρά 
σης. Έχει αποδειχθεί ότι για να εξασφαλιστούν οι ανάγκες 
ταμειακής ροής των ομάδων τοπικής δράσης, είναι απαραί 
τητο να επεκταθεί η δυνατότητα καταβολής προκαταβολών 
για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την εμψύχωση στην περιοχή, όπως αναφέρε 
ται στο άρθρο 63 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005. 

(7) Το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1974/2006 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να λαμ 
βάνουν ειδικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι ήσσονος 
σημασίας μεταβολές στην κατάσταση της εκμετάλλευσης 
δεν παράγουν αποτελέσματα ασυμβίβαστα προς την ανειλημ 
μένη δέσμευση, όσον αφορά την υποχρέωση του δικαιούχου 
να επιστρέψει την ενίσχυση σε περίπτωση που μία δέσμευση 
δεν αναλαμβάνεται από τον διάδοχο γεωργό ενός μέρους της 
εκμετάλλευσης. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ο ορισμός της ήσσονος σημασίας μεταβολής 
στις περιπτώσεις που η έκταση της εκμετάλλευσης μειώνεται. 

(8) Το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 προ 
βλέπει ρήτρα αναθεώρησης σε περίπτωση τροποποίησης των 
ελάχιστων απαιτήσεων ορισμένων μέτρων. Θα πρέπει επίσης 
να προβλεφθεί ρήτρα αναθεώρησης σε περίπτωση που η 
διάρκεια των νέων γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων, 
των δεσμεύσεων καλής διαβίωσης των ζώων ή των δασοπε 
ριβαλλοντικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για 
περίοδο μεταξύ πέντε και επτά ετών επεκτείνεται μετά το 
τέλος της υφιστάμενης περιόδου προγραμματισμού προκει 
μένου να αποφεύγονται οι ασυνέπειες με το νομικό και 
πολιτικό πλαίσιο που πρέπει να καθοριστεί για την περίοδο 
που έπεται της υφιστάμενης περιόδου προγραμματισμού.
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( 1 ) ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15.



(9) Για να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή του άρθρου 52 παράγρα 
φος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, θα πρέπει να 
καθοριστεί η βάση στην οποία εφαρμόζεται το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης στην περίπτωση χρηματοοικονομικής 
τεχνικής. 

(10) Όσον αφορά τα ταμεία εγγυήσεων στο πλαίσιο της χρημα 
τοοικονομικής τεχνικής δυνάμει του κεφαλαίου IV τμήμα 1 
επιμέρους τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, 
θα πρέπει να παρασχεθούν συμπληρωματικά στοιχεία για τη 
μέθοδο υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σε 
σχέση με τις παρεμβάσεις αυτές για να εξασφαλιστεί η απο 
τελεσματικότερη χρησιμοποίηση των πόρων της Ένωσης. 

(11) Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αγροτικής ανά 
πτυξης, όσον αφορά κυρίως τη μικρή κλίμακα των στηριζό 
μενων πράξεων, είναι αναγκαίο για τη μεγιστοποίηση του 
αποτελέσματος μόχλευσης του μέσου χρηματοοικονομικής 
τεχνικής, να αποσαφηνιστεί η επαναχρησιμοποίηση των 
πόρων που επιστρέφονται στην πράξη χρηματοοικονομικής 
τεχνικής κατά την περίοδο προγραμματισμού και να γίνει 
διαχωρισμός μεταξύ της επαναχρησιμοποίησης κατά την 
περίοδο προγραμματισμού και της επαναχρησιμοποίησης 
μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας του προγράμμα 
τος αγροτικής ανάπτυξης. 

(12) Λαμβάνοντας υπόψη το είδος ορισμένων επενδύσεων στη 
δασοκομία και το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
οι ενισχύσεις μπορεί να βασίζονται στην έκταση, θα πρέπει 
να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται υπολογισμοί με κλί 
μακες τιμών ως εναλλακτική λύση στο σύστημα με βάση τα 
τιμολόγια που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του επι 
πέδου στήριξης για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 27 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Συνεπώς, το άρθρο 
53 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 
πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. 

(13) Το άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1974/2006 προβλέπει τους όρους υπό τους οποίους οι 
συνεισφορές σε είδος μπορούν να θεωρούνται επιλέξιμες 
δαπάνες. Με την παρούσα μορφή του, το άρθρο 54 παρά 
γραφος 1 προβλέπει ότι οι συνεισφορές σε είδος μπορούν να 
είναι επιλέξιμες μόνο για τις επενδυτικές πράξεις. Η πείρα 
έδειξε ότι ο όρος αυτός είναι πολύ περιοριστικός για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. Συνεπώς, θα πρέπει 
να προβλεφθεί ότι οι συνεισφορές σε είδος μπορούν να είναι 
επιλέξιμες για όλα τα είδη των πράξεων. 

(14) Το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 καθο 
ρίζει σειρά κανόνων για τον ορισμό των επιλέξιμων δαπανών 
για τις επενδυτικές πράξεις. Προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
περαιτέρω η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, η απόκτηση 
δικαιωμάτων ενίσχυσης θα πρέπει να αποκλείεται ρητά από 
την επιλεξιμότητα. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι, 
δεδομένου του είδους τους, οι επενδύσεις για την αποκατά 
σταση του γεωργικού δυναμικού ύστερα από φυσικές κατα 
στροφές αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

(15) Για να αυξηθεί ο αντίκτυπος των προκαταβολών στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, λαμβανομένου 

δεόντως υπόψη του ειδικού ρόλου των περιφερειακών αρχών 
στην εφαρμογή της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, η δυνα 
τότητα καταβολής προκαταβολών που προβλέπεται στο 
άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα πρέπει 
να παρέχεται και στις περιφερειακές αρχές. 

(16) Για να διευκολυνθεί η εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων στο 
πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, το ανώτατο όριο των προκαταβολών αυξήθηκε σε 
50 % για τις επενδύσεις τα έτη 2009 και 2010. Προκειμέ 
νου να ληφθούν υπόψη οι συνεχιζόμενες αρνητικές συνέ 
πειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το εν 
λόγω υψηλότερο ανώτατο όριο θα πρέπει να διατηρηθεί έως 
το τέλος της περιόδου προγραμματισμού. Για να εξασφαλι 
στεί η συνέχιση της εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτι 
κής ανάπτυξης μεταξύ του τέλους του 2010 και της έναρ 
ξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, η σχετική διάταξη θα 
πρέπει να εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 
2011. 

(17) Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα που να επιτρέπουν οι τραπε 
ζικές εγγυήσεις για την κάλυψη προκαταβολών να αντικαθί 
στανται από γραπτές εγγυήσεις των δημοσίων αρχών, ώστε 
να λαμβάνεται υπόψη η σχετικά μικρή κλίμακα των σχεδίων 
αγροτικής ανάπτυξης και η δυσκολία παροχής τραπεζικών 
εγγυήσεων για τα σχέδια αυτά. 

(18) Για την καλύτερη δυνατή χρήση των προκαταβολών, θα 
πρέπει να εναπόκειται στον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών 
να ορίζει πότε αποδεσμεύονται οι εγγυήσεις. 

(19) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(20) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 τροποποιείται ως εξής: 

1) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 16α: 

«Άρθρο 16a 

Για τους σκοπούς του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005, στην περίπτωση επενδύσεων για την παραγωγή 
θερμικής ενέργειας και/ή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι εγκαταστάσεις παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επιλέξιμες για στήριξη 
μόνο εάν η ικανότητα παραγωγής τους δεν είναι μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη συνδυασμένη μέση ετήσια κατανάλωση 
θερμικής ενέργειας και ηλεκτρισμού στη γεωργική εκμετάλ 
λευση, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού νοικοκυριού.
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Στην περίπτωση επενδύσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων, 
κατά την έννοια της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), στις γεωργικές εκμεταλ 
λεύσεις, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσι 
μες πηγές είναι επιλέξιμες για στήριξη μόνο εάν η ικανότητα 
παραγωγής τους δεν είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμων μεταφορών στη γεωργική 
εκμετάλλευση. 

___________ 
(*) ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.». 

2) Στο άρθρο 27 παράγραφος 12, το δεύτερο εδάφιο αντικαθί 
σταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι αναπροσαρμογές αυτού του είδους μπορούν επίσης να 
λάβουν τη μορφή παράτασης της διάρκειας ισχύος της δέσμευ 
σης. Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος της 
περιόδου την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2013.». 

3) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 32α: 

«Άρθρο 32a 

Για τους σκοπούς του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την παρά 
ταση των δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων έως το τέλος της 
περιόδου την οποία αφορά η αίτηση ενίσχυσης για το 2013.». 

4) Στο άρθρο 37 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«5. Για τους σκοπούς του άρθρου 62 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι αποφάσεις για την επι 
λογή των έργων από τον φορέα λήψης αποφάσεων των ομάδων 
τοπικής δράσης λαμβάνονται με ψηφοφορία στην οποία οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσω 
ποι της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν τουλάχιστον το 
50 % των ψήφων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγρα 
φος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την επιλογή των 
έργων θα πρέπει να τηρούνται κατάλληλοι κανόνες για την 
εξασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων.». 

5) Στο άρθρο 38, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«2. Τα κράτη μέλη μπορούν, ύστερα από αίτηση, να κατα 
βάλουν προκαταβολή στις ομάδες τοπικής δράσης. Το ποσό 
της προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της 
δημόσιας ενίσχυσης για τις δαπάνες που αναφέρονται στο 
άρθρο 63 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, 
και η καταβολή της υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύη 
σης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 110 % του 
ποσού της προκαταβολής. Η εγγύηση αποδεσμεύεται το αργό 
τερο κατά την ολοκλήρωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυ 
ξης. 

Το άρθρο 24 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
65/2011 της Επιτροπής (*) δεν εφαρμόζεται για την πληρωμή 
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

___________ 
(*) ΕΕ L 25 της 28.1.2011, σ. 8.». 

6) Στο άρθρο 44 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδά 
φιο: 

«Η μείωση της έκτασης της εκμετάλλευσης έως 10 % της 
έκτασης που καλύπτεται από την ανάληψη δέσμευσης θεωρεί 
ται ήσσονος σημασίας μεταβολή για τους σκοπούς του πρώτου 
εδαφίου.». 

7) Στο άρθρο 46 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 

«Προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης από το 2012 και μετά για 
τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για περίοδο μεταξύ πέντε 
και επτά ετών, σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 και 47 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η οποία παρατείνεται 
μετά το τέλος της υφιστάμενης περιόδου προγραμματισμού 
ώστε να καταστεί δυνατή η αναπροσαρμογή τους στο νομικό 
πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εισαγωγή της 
ρήτρας αναθεώρησης ήδη το 2011. Το δεύτερο εδάφιο εφαρ 
μόζεται επίσης στον παρόν εδάφιο.». 

8) Το άρθρο 52 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 52 

1. Όσον αφορά τις δράσεις χρηματοοικονομικής τεχνικής 
που αναφέρονται στο άρθρο 51 του παρόντος κανονισμού, 
οι δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 είναι οι καταβληθείσες συνολικές δαπάνες 
για τη σύσταση ή τη συνεισφορά στα εν λόγω ταμεία. 

Εντούτοις, κατά την εξόφληση του υπολοίπου και την περά 
τωση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, οι επιλέξι 
μες δαπάνες είναι το σύνολο: 

α) των πληρωμών από έκαστο εκ των σχετικών ταμείων για 
επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ή των χορηγηθεισών εγγυήσεων, 
περιλαμβανομένων των ποσών που έχουν δεσμευθεί ως 
εγγυήσεις από ταμεία εγγυήσεων· 

β) των επιλέξιμων δαπανών διαχείρισης. 

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης που πρέπει να εφαρμόζεται 
αντιστοιχεί στο ποσοστό συγχρηματοδότησης του μέτρου στο 
οποίο συνεισφέρει το ταμείο. Εάν το ταμείο συνεισφέρει σε 
περισσότερα μέτρα με διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότη 
σης, τα ποσοστά αυτά εφαρμόζονται κατ’ αναλογία της αντί 
στοιχης επιλέξιμης δαπάνης.
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Η διαφορά μεταξύ της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που έχει 
όντως καταβληθεί, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, και των 
επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τα στοιχεία α) ή β) του 
δεύτερου εδαφίου εκκαθαρίζεται στο πλαίσιο των ετήσιων 
λογαριασμών του τελευταίου έτους εφαρμογής του προγράμ 
ματος. Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τα αναγκαία 
λεπτομερή δημοσιονομικά στοιχεία. 

2. Σε περίπτωση που το ΕΓΤΑΑ συγχρηματοδοτεί πράξεις 
που περιλαμβάνουν ταμεία εγγυήσεων για αποπληρωτέες επεν 
δύσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 του παρόντος κανονισμού, 
διενεργείται η κατάλληλη αξιολόγηση ex ante των αναμενόμε 
νων απωλειών, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων πρακτι 
κών της αγοράς για παρόμοιες πράξεις του είδους των επεν 
δύσεων και της σχετικής αγοράς. Η αξιολόγηση των αναμενό 
μενων απωλειών μπορεί να αναθεωρηθεί, εάν δικαιολογείται 
από μεταγενέστερες συνθήκες της αγοράς. Οι πόροι που προ 
ορίζονται για την κάλυψη εγγυήσεων αντικατοπτρίζουν την 
αξιολόγηση αυτή. 

3. Οι πόροι που επιστρέφονται στην πράξη κατά την 
περίοδο προγραμματισμού από επενδύσεις ταμείων ή που απο 
μένουν αφού καλυφθεί η εγγύηση, επαναχρησιμοποιούνται από 
το ταμείο σύμφωνα με τη συμφωνία χρηματοδότησης που 
αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 6 του παρόντος κανο 
νισμού, ή εκκαθαρίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων λογαρια 
σμών. Μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας του προ 
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης, οι πόροι που επιστρέφονται 
στην πράξη από επενδύσεις ταμείων ή που απομένουν αφού 
καλυφθούν όλες οι εγγυήσεις, επαναχρησιμοποιούνται από τα 
σχετικά κράτη μέλη προς όφελος μεμονωμένων επιχειρήσεων. 

Οι τόκοι που αποφέρουν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυ 
ξης στα ταμεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο.». 

9) Στο άρθρο 53 παράγραφος 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τα κράτη μέλη καθορίζουν, κατά περίπτωση, το ύψος της 
ενίσχυσης που προβλέπεται στα άρθρα 27, 31, 37 έως 41, 
και 43 έως 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 βάσει 
των κλιμάκων τιμών και των συνήθων υποθέσεων διαφυγόντος 
εισοδήματος.». 

10) Στο άρθρο 54 παράγραφος 1, η εισαγωγική πρόταση του 
πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι συνεισφορές δικαιούχων του δημοσίου ή του ιδιωτικού 
τομέα σε είδος, συγκεκριμένα η παροχή αγαθών ή υπηρεσιών 
για τα οποία πραγματοποιούνται πληρωμές τοις μετρητοίς 
χωρίς να τεκμηριώνονται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης 
αποδεικτικής αξίας, μπορούν να είναι επιλέξιμες δαπάνες υπό 
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:». 

11) Στο άρθρο 55, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«2. Στην περίπτωση των γεωργικών επενδύσεων, η αγορά 
δικαιωμάτων παραγωγής γεωργικών προϊόντων, δικαιωμάτων 
ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών και φύτευσής τους δεν είναι 
επιλέξιμη για επενδυτική στήριξη. 

Οι επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση δεν είναι 
επιλέξιμες. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αποκατάστασης του γεωργικού δυνα 
μικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με 
το άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο vi) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005, οι δαπάνες για την αγορά ζώων και για επενδύ 
σεις αντικατάστασης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπά 
νες.». 

12) Το άρθρο 56 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 56 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 65/2011, τα κράτη μέλη δύνανται, 
ύστερα από αίτηση, να καταβάλουν προκαταβολή σε δικαιού 
χους επενδυτικής στήριξης. Όσον αφορά τους δικαιούχους του 
δημόσιου τομέα, η προκαταβολή αυτή είναι δυνατόν να παρα 
σχεθεί στους δήμους και στις ενώσεις τους, στις περιφερειακές 
αρχές και στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

2. Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 50 % της 
δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, η δε 
πληρωμή της εξαρτάται από την παροχή τραπεζικής εγγύησης 
ή ισοδύναμης εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί στο 110 % του 
ποσού της προκαταβολής. 

Η διευκόλυνση που παρέχεται ως εγγύηση από δημόσια αρχή 
θεωρείται ισοδύναμη με την εγγύηση που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο, υπό τον όρο ότι η αρχή αναλαμβάνει την υπο 
χρέωση να καταβάλει το καλυπτόμενο από την εγγύηση ποσό 
σε περίπτωση που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα στην καταβλη 
θείσα προκαταβολή. 

3. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμευτεί όταν ο αρμόδιος 
οργανισμός πληρωμής εξακριβώσει ότι το ποσό της πραγματι 
κής δαπάνης που αντιστοιχεί στη δημόσια ενίσχυση που σχε 
τίζεται με την επένδυση υπερβαίνει το ποσό της προκαταβο 
λής.». 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το άρθρο 1 παράγραφος 12, όσον αφορά το άρθρο 56 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1974/2006, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011. 

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

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2011. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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