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(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/38 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 14ης Ιανουαρίου 2016 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 όσον αφορά το ανώτατο όριο για τις 
προκαταβολές για τη στήριξη των επενδύσεων και της καινοτομίας στο πλαίσιο των εθνικών 

προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1) και ειδικότερα το 
άρθρο 54 στοιχεία β) και στ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Τα άρθρα 19 παράγραφος 2 και 20γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (2) 
προβλέπουν για την οικονομική διαχείριση της στήριξης που παρέχεται για τις επενδύσεις και την καινοτομία στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα. Οι εν λόγω διατάξεις θέτουν το ανώτατο όριο 
των προκαταβολών στο 50 % για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015, όσον αφορά τα επενδυτικά μέτρα και για 
τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 όσον αφορά τα μέτρα στον τομέα της καινοτομίας. Η προσωρινή αυτή αύξηση, 
συγκρινόμενη με το κανονικό ανώτατο όριο του 20 %, πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια 
του 2016, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλά κράτη μέλη. 

(2)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(3)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια των όρων σε ό,τι αφορά τις προκαταβολές τις σχετικές με τα επενδυτικά μέτρα 
και τα μέτρα στον τομέα της καινοτομίας και προκειμένου να αποκλειστεί κάθε διάκριση μεταξύ των δικαιούχων, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

(4)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή 
οργάνωση των γεωργικών αγορών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 20 % 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 
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(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671. 
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με 
τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 170 της 30.6.2008, σ. 1). 



προκαταβολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται 
το 2013, το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της 
δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (*), το συνολικό ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχει δαπανηθεί για την 
υλοποίηση της σχετικής εργασίας εντός διετίας από της πληρωμής του.  

(*) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς 
πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη 
χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).».  

2) Στο άρθρο 20γ παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 20 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση στην 
καινοτομία, η δε πληρωμή της εξαρτάται από την παροχή τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί 
στο 110 % του ποσού της προκαταβολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επενδύσεων στην καινοτομία, για τις οποίες η ατομική 
απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί 
μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τους σκοπούς του 
άρθρου 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, το συνολικό ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχει 
δαπανηθεί για την υλοποίηση της σχετικής εργασίας εντός διετίας από της πληρωμής του.». 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. 

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

Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2016. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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