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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Αυγούστου 2015
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας
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 ιδίως το
άρθρο 57 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) και δεύτερο εδάφιο, και το άρθρο 223 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), το άρθρο 63
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 64 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 64 παράγραφος 7
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (3) και
θεσπίζει νέους κανόνες όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας. Επίσης, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να
εκδίδει σχετικές κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του
καθεστώτος ενισχύσεων στο νέο νομικό πλαίσιο, ορισμένοι κανόνες πρέπει να θεσπίζονται μέσω των εν λόγω πράξεων. Οι
εν λόγω πράξεις θα πρέπει να αντικαταστήσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής (4). Ο εν λόγω
κανονισμός καταργείται με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής (5).

(2)

Το άρθρο 55 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
καταρτίζουν τριετή εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας («μελισσοκομικά προγράμματα»). Σύμφωνα με
το άρθρο 55 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής της
δυνατότητας θα πρέπει να εκπονήσουν μελέτη για τη διάρθρωση του τομέα της μελισσοκομίας στην επικράτειά τους, σε
επίπεδο παραγωγής και εμπορίας. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν
τα εν λόγω προγράμματα και οι μελέτες.

(3)

Τα μελισσοκομικά προγράμματα που προτείνονται από τα κράτη μέλη πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή. Ως εκ
τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστεί προθεσμία για την κοινοποίηση των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη και
διαδικασία για την έγκριση των προγραμμάτων από την Επιτροπή.

(4)

Δεδομένου ότι ο τομέας της μελισσοκομίας περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρών παραγωγών, τα μελισσοκομικά
προγράμματα θα πρέπει να διατίθενται άμεσα στο κοινό από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μετά την έγκρισή τους.

(5)

Για να υπάρξει ευελιξία στην εφαρμογή των προγραμμάτων μελισσοκομίας και να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, τα
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτά κατά την εφαρμογή
των προγραμμάτων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των
ετήσιων προβλέψεων δαπανών και ότι η συνεισφορά της Ένωσης στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων παραμένει ίση
προς το 50 % των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν διαδικαστικοί κανόνες
για σημαντικές τροποποιήσεις του προγράμματος.

(6)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή των μελισσοκομικών προγραμμάτων. Η διαδικασία που
εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση των ελέγχων θα πρέπει να συνάδει με τις γενικές αρχές που
καθορίζονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται από
τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μαζί με τα προγράμματα.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).
(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004
του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 83).
(5) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (βλέπε σελίδα 3
της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).
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(7)

Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ενωσιακής χρηματοδότησης, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα
πρέπει να διενεργούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τους επιτόπιους ελέγχους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 5 % των αιτούντων ενίσχυση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιλέξουν το
δείγμα ελέγχου από τον συνολικό πληθυσμό των αιτούντων, το οποίο περιλαμβάνει εν μέρει τυχαίο δείγμα, ώστε να
προκύψει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, και εν μέρει δείγμα με βάση ανάλυση κινδύνου, με στόχευση των
τομέων όπου ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος.

(8)

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που καθορίζονται
στα άρθρα 54, 58 και 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν κατάλληλο
σύστημα διορθώσεων και κυρώσεων για τις παρατυπίες που θα επιτρέπει την ανάκτηση κάθε αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού προσαυξημένο κατά τους τόκους που υπολογίζονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (1). Το σύστημα αυτό θα πρέπει να κοινοποιείται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή μαζί
με τα προγράμματα.

(9)

Το μελισσοκομικό έτος θα πρέπει να καλύπτει ένα χρονικό διάστημα που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να διενεργούν
τους ελέγχους όσον αφορά τα μέτρα στον τομέα της μελισσοκομίας.

(10)

Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μελισσοκομικών προγραμμάτων, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ανάγκης
να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος στα κράτη μέλη και στον τομέα της μελισσοκομίας, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη
να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση εκτέλεσης με την περίληψη των δαπανών και των αποτελεσμάτων που
επιτυγχάνονται με τη χρήση των δεικτών επιδόσεων για κάθε μέτρο του προγράμματος.

(11)

Η συνοχή μεταξύ των μέτρων των μελισσοκομικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης βάσει
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θα πρέπει να διασφα
λίζεται κατά την εφαρμογή των μελισσοκομικών προγραμμάτων. Προς τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
περιγράψουν στα μελισσοκομικά προγράμματά τους τα κριτήρια που καθόρισαν για να αποφύγουν τη διπλή καταβολή
χρηματοδότησης των μελισσοκομικών προγραμμάτων βάσει, αφενός, της ενίσχυσης στον τομέα της μελισσοκομίας
δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και, αφετέρου, της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(12)

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:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής που διέπουν την ενίσχυση της Ένωσης για τα εθνικά προγράμματα για
τον τομέα της μελισσοκομίας, που αναφέρονται στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (εφεξής «μελισσοκομικά
προγράμματα»).

Άρθρο 2
Μελισσοκομικό έτος
Για τους σκοπούς των μελισσοκομικών προγραμμάτων, ως «μελισσοκομικό έτος» νοείται η περίοδος 12 διαδοχικών μηνών από
την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου.
(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 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, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255
της 28.8.2014, σ. 59).
2
( ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Άρθρο 3
Κοινοποίηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων
Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρότασή του για ενιαίο πρόγραμμα μελισσοκομίας για ολόκληρη την
επικράτειά του το αργότερο τη 15η Μαρτίου που προηγείται της έναρξης του πρώτου μελισσοκομικού έτους του
προγράμματος.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο των μελισσοκομικών προγραμμάτων
Τα μελισσοκομικά προγράμματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα.

Άρθρο 5
Έγκριση των μελισσοκομικών προγραμμάτων
1.
Τα μελισσοκομικά προγράμματα εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 57 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το αργότερο τη 15η Ιουνίου που προηγείται της έναρξης του πρώτου μελισσοκομικού
έτους του εν λόγω προγράμματος.
2.

Τα εγκεκριμένα μελισσοκομικά προγράμματα τίθενται στη διάθεση του κοινού από την Επιτροπή στον δικτυακό της τόπο.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις στα μελισσοκομικά προγράμματα
1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα
μελισσοκομικά προγράμματά τους κατά τη διάρκεια του μελισσοκομικού έτους, για παράδειγμα με την εισαγωγή ή απόσυρση
μέτρων ή ειδών δράσεων, εισάγοντας αλλαγές στην περιγραφή των μέτρων ή αλλαγές των όρων επιλεξιμότητας ή με τη
μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των μέτρων του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα εξακολουθούν να είναι
σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Τα δημοσιονομικά όρια κάθε μέτρου είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου
ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η ενωσιακή συνεισφορά στα μελισσοκομικά προγράμματα αντιστοιχεί στο 50 %
των δαπανών που βαρύνουν τα κράτη μέλη για τα προγράμματα αυτά, όπως εγκρίνονται.
2.
Οι αιτήσεις για τροποποιήσεις στα μελισσοκομικά προγράμματα που συνεπάγονται την εισαγωγή ενός νέου μέτρου ή την
ανάκληση μέτρου κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή πριν από την εφαρμογή
τους.
3.

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α) ζητείται η γνώμη των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων που συνεργάζονται με τα κράτη μέλη για την εκπόνηση των μελισσο
κομικών προγραμμάτων·
β) η τροποποίηση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εάν η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει παρατηρήσεις για την αίτηση μετά την πάροδο
21 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Εάν η Επιτροπή έχει υποβάλει παρατηρήσεις, η τροποποίηση
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί μόλις το κράτος μέλος ενημερωθεί από την Επιτροπή ότι οι παρατηρήσεις έχουν αντιμετωπιστεί
πλήρως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 7
Επιλεξιμότητα των δαπανών και των πληρωμών
Μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο μελισσοκομικό πρόγραμμα
του κράτους μέλους είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.
Οι πληρωμές, από τα κράτη μέλη στους δικαιούχους, που αφορούν μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια κάθε
μελισσοκομικού έτους πραγματοποιούνται εντός της 12μηνης περιόδου που αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του εν λόγω μελισσο
κομικού έτους και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 8
Έλεγχοι
1.
Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους για να εξακριβώσουν ότι τηρούνται οι όροι χορήγησης της ενωσιακής χρηματο
δότησης. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και ακολουθούν τις γενικές αρχές που
προβλέπονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.
2.

Όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, τα κράτη μέλη απαιτούν επαλήθευση των εξής:

α) της ορθής εφαρμογής των μέτρων που περιλαμβάνονται στα μελισσοκομικά προγράμματα, ιδίως των μέτρων για επενδύσεις
και υπηρεσίες·
β) εάν οι δαπάνες που έχουν όντως πραγματοποιηθεί είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τη χρηματοδοτική στήριξη που ζητείται·
γ) ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο αριθμός των κυψελών που δηλώθηκε συνάδει με τον αριθμό των κυψελών που
διαπιστώθηκε ότι διατηρεί ο αιτών, λαμβανομένων υπόψη πρόσθετων στοιχείων που παρέχονται από τον μελισσοκόμο για τη
δραστηριότητα κατά το σχετικό μελισσοκομικό έτος.
3.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 5 % των αιτούντων ενίσχυση στο πλαίσιο των μελισσοκομικών
προγραμμάτων υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους.
Τα δείγματα ελέγχου προέρχονται από το σύνολο του πληθυσμού των αιτούντων και περιλαμβάνουν:
α) τον αριθμό αιτούντων οι οποίοι επιλέγονται τυχαία, ώστε να προκύψει ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος·
β) τον αριθμό αιτούντων οι οποίοι επιλέγονται με βάση ανάλυση κινδύνου σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
i)

το ποσό της χρηματοδότησης που χορηγείται στους δικαιούχους·

ii) τη φύση των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των μελισσοκομικών μέτρων·
iii) τα συμπεράσματα των προηγούμενων επιτόπιων ελέγχων·
iv) άλλα κριτήρια που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 9
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και κυρώσεις
1.
Οι τόκοι που προστίθενται στο ποσό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που ανακτώνται σύμφωνα με το άρθρο 54
παράγραφος 1, το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή το άρθρο 63 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014.
2.
Σε περίπτωση απάτης ή σοβαρής αμέλειας για την οποία είναι υπεύθυνοι, οι δικαιούχοι, εκτός από την εκ νέου καταβολή
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που έλαβαν και τους σχετικούς τόκους σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, καταβάλλουν ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του αρχικώς καταβληθέντος ποσού και του
ποσού που δικαιούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Άρθρο 10
Ετήσια έκθεση εκτέλεσης
1.
Έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2018, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή
ετήσια έκθεση εκτέλεσης σχετικά με την εφαρμογή του μελισσοκομικού προγράμματός τους κατά το προηγούμενο έτος
μελισσοκομίας.
2.

Η ετήσια έκθεση εκτέλεσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) σύνοψη των δαπανών σε ευρώ κατά το μελισσοκομικό έτος, κατανεμημένες ανά μέτρο·
β) τα αποτελέσματα με βάση τους δείκτες επιδόσεων που έχουν επιλεγεί για κάθε μέτρο εφαρμογής.

Άρθρο 11
Ημερομηνία κοινοποίησης του αριθμού των κυψελών
Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 υποβάλλεται πριν από τις
15 Μαρτίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2017.

Άρθρο 12
Κανόνες για τις κοινοποιήσεις
Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3, 6, 10 και 11 του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (1).

Άρθρο 13
Δημοσίευση συγκεντρωτικών δεδομένων
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της τα ακόλουθα συγκεντρωτικά δεδομένα:
α) τον αριθμό των κυψελών που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11·
β) τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10·
γ) τη μελέτη σχετικά με τη διάρθρωση παραγωγής και εμπορίας του τομέα της μελισσοκομίας, που αναφέρεται στο σημείο 3)
του παραρτήματος, η οποία περιλαμβάνεται στο μελισσοκομικό πρόγραμμα και κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την
κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του
καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

8.8.2015
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα μελισσοκομικά προγράμματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1) αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής κατά την εφαρμογή του προηγούμενου μελισσοκομικού
προγράμματος, εάν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα. Από τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020-2022, η εν λόγω αξιολόγηση
βασίζεται στις τελευταίες δύο ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης του προηγούμενου προγράμματος, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 10·
2) περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του αριθμού των κυψελών σύμφωνα με το άρθρο 2 του
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366·
3) μελέτη που διενεργήθηκε από το κράτος μέλος σχετικά με τη διάρθρωση παραγωγής και εμπορίας του τομέα της μελισσο
κομίας στην επικράτειά του. Η μελέτη παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες οι οποίες καλύπτουν τα δύο
τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται της κοινοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος προς έγκριση:
i)

τον συνολικό αριθμό των μελισσοκόμων·

ii)

τον αριθμό των μελισσοκόμων που διαχειρίζονται περισσότερες από 150 κυψέλες·

iii) τον συνολικό αριθμό των κυψελών που διαχειρίζονται μελισσοκόμοι με περισσότερες από 150 κυψέλες·
iv)

τον αριθμό των μελισσοκόμων που οργανώνονται σε ενώσεις μελισσοκόμων·

v)

την ετήσια εθνική παραγωγή μελιού σε kg κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερολογιακών ετών που προηγούνται
της κοινοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος προς έγκριση·

vi)

το φάσμα τιμών για το μέλι από διάφορα άνθη στον χώρο παραγωγής·

vii) το φάσμα τιμών για το μέλι από διάφορα άνθη χύμα σε χονδρική πώληση·
viii) την εκτιμώμενη μέση απόδοση σε kg μελιού ανά κυψέλη και ανά έτος·
ix) το εκτιμώμενο μέσο κόστος παραγωγής (σταθερό και μεταβλητό) ανά kg παραγόμενου μελιού·
x)

τον αριθμό των κυψελών που καθορίζεται στη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερολογιακών ετών που προηγούνται της
κοινοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος προς έγκριση για εκείνα τα κράτη μέλη που δεν διέθεταν παρόμοιο
πρόγραμμα για την προηγούμενη τριετία·

4) αξιολόγηση των αναγκών του τομέα της μελισσοκομίας στο κράτος μέλος, τουλάχιστον με βάση την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του προηγούμενου μελισσοκομικού προγράμματος εάν υπήρχε, μελέτη σχετικά με τη διάρθρωση παραγωγής
και εμπορίας του τομέα της μελισσοκομίας, και τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του
μελισσοκομικού τομέα·
5) περιγραφή των στόχων του μελισσοκομικού προγράμματος και σχέση μεταξύ των στόχων αυτών και των μελισσοκομικών
μέτρων που επελέγησαν από τον κατάλογο του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·
6) λεπτομερή περιγραφή των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των μελισσοκομικών μέτρων που επελέγησαν από
τον κατάλογο του άρθρου 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των
εκτιμώμενων δαπανών και του σχεδίου χρηματοδότησης, κατανεμημένων ανά έτος και ανά μέτρο·
7) τα κριτήρια που ορίζονται από τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση των μελισσο
κομικών προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366·
8) τους δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για κάθε μέτρο μελισσοκομίας που έχει επιλεγεί. Τα κράτη μέλη επιλέγουν
τουλάχιστον ένα δείκτη επιδόσεων ανά μέτρο·
9) τις διατάξεις εφαρμογής του μελισσοκομικού προγράμματος που περιλαμβάνουν:
i)

τον καθορισμό από το κράτος μέλος ενός σημείου επαφής αρμόδιο για τη διαχείριση των μελισσοκομικών
προγραμμάτων·

ii) περιγραφή της διαδικασίας ελέγχων παρακολούθησης·
iii) περιγραφή των δράσεων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους,
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων·
iv) διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα δημοσιοποιείται στο κράτος μέλος·
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v) τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του μελισσοκομικού τομέα·
vi) περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων του μελισσοκομικού
προγράμματος για τον τομέα της μελισσοκομίας του οικείου κράτους μέλους.

