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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ)
αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, και ιδίως το άρθρο 20
παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Με την εκτελεστική απόφαση C (2015) 7417 της Επιτροπής 2, η Επιτροπή ενέκρινε το
επιχειρησιακό πρόγραμμα « ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
2014-2020: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» για
ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) στην Ελλάδα.

(2)

Στις 24 Ιουλίου 2018, η Ελλάδα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγής
δεδομένων της Επιτροπής (του SFC2014), υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του
επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση συνοδευόταν από αναθεωρημένο
επιχειρησιακό πρόγραμμα, στο οποίο η Ελλάδα πρότεινε τροποποίηση των στοιχείων
του επιχειρησιακού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 508/2014.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
αίτηση τροποποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος δικαιολογείται δεόντως και
προσδιορίζει τον αναμενόμενο αντίκτυπο των τροποποιήσεων του προγράμματος στην
επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας
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υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014, τις
οριζόντιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, καθώς και το σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα, που
εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση C(2014) 3542 της Επιτροπής3, της 23ης
Μαΐου 2014, και τροποποιήθηκε τελευταία με την εκτελεστική απόφαση C(2017)
80324.
(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, η
επιτροπή παρακολούθησης κλήθηκε να γνωμοδοτήσει, στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 και
με γραπτή διαδικασία στις 23 Ιουλίου 2018, σχετικά με την πρόταση τροποποίησης
του επιχειρησιακού προγράμματος.

(5)

Η Επιτροπή αξιολόγησε το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και δεν
διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη
περίοδος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Ωστόσο, η Ελλάδα παρέσχε
συμπληρωματικές πληροφορίες και υπέβαλε τροποποιημένη έκδοση του
αναθεωρημένου επιχειρησιακού προγράμματος στις 27 Σεπτεμβρίου 2018.

(6)

Σύμφωνα με την αξιολόγησή της, η Επιτροπή επισήμανε ότι η τροποποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος επηρεάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο
σύμφωνο εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1
στοιχείο α) σημεία iii, iv και v του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη για την ετήσια τροποποίηση του συμφώνου εταιρικής σχέσης σύμφωνα
με το άρθρο 16 παράγραφος 4α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(7)

Συνεπώς, θα πρέπει να εγκριθεί το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1303/2013, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η ημερομηνία από την οποία θα πρέπει
να είναι επιλέξιμη η δαπάνη που καθίσταται επιλέξιμη λόγω της τροποποίησης του
επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο καλύπτεται από την παρούσα απόφαση.

(9)

Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση C(2015) 7417 θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά τις κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια των
άρθρων 107, 108 και 109 της Συνθήκης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 42 της Συνθήκης, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Η εκτελεστική απόφαση C(2015) 7417 τροποποιείται ως εξής:
(1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020: Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας 2014-2020» για
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Εκτελεστική απόφαση C (2014) 3542 της Επιτροπής, της 23.5.2014, για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα CCI 2014GR16M8PA001 .
4
Εκτελεστική απόφαση C (2017) 8032 της Επιτροπής, της 4.12.2017, για την τροποποίηση της
εκτελεστικής απόφασης C(2014)7801 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του συμφώνου εταιρικής σχέσης με
την Ελλάδα CCI 2014GR16M8PA001.
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ενίσχυση από το ΕΤΘΑ στην Ελλάδα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2020, που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 20 Οκτωβρίου 2015,
όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα
που υποβλήθηκε στην τελική του έκδοση στις 27 Σεπτεμβρίου 2018.»
(2)

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω της τροποποίησης του επιχειρησιακού
προγράμματος « ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:
Επιχειρησιακό πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας 2014-2020» που έχει εγκριθεί δυνάμει της
παρούσας απόφασης είναι επιλέξιμες από την 24η Ιουλίου 2018.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία.
Βρυξέλλες, 4.12.2018

Για την Επιτροπή
Karmenu VELLA
Μέλος της Επιτροπής
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