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21.3.2019 A8-0204/146

Τροπολογία 146
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο α – σημείο ii
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία 
ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά 
μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά 
δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως 
ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. 
Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του 
πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του 
κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

«Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία 
ε) έως ι) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά 
μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά 
δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως 
ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις 
αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. 
Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται 
εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του 
πρώτου εδαφίου θα είναι στη διάθεση του 
κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του 
πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον 
όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις 
δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι 
υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως 
δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.»· 

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία ε) έως ι) του 
πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον 
όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις 
δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι 
υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως 
δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Για τους σκοπούς του άρθρου 14α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο (ι) 
τίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στη διάθεση 
των αποστολέων, των μεταφορέων 
φορτίων, των εργολάβων και των 
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21.3.2019 A8-0204/147

Τροπολογία 147
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β α) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

5.  Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της 
διασύνδεσης και της προσβασιμότητας 
στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε 
επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών 
σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 
18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών 
σημείων επαφής και η διασύνδεση 
εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η 
αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους 
μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε 
κράτους μέλους.

«5. Προκειμένου να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 
επιβολής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα 
των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων σε 
όλη την Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μητρώου Επιχειρήσεων Οδικών 
Μεταφορών (ERRU), που αναφέρεται 
στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2016/480 της Επιτροπής, ούτως ώστε τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 να είναι άμεσα προσβάσιμα 
σε όλες τις αρμόδιες αρχές επιβολής του 
νόμου και τους ελεγκτικούς οργανισμούς 
όλων των κρατών μελών σε πραγματικό 
χρόνο.»· 

Or. en

Αιτιολόγηση

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN)
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21.3.2019 A8-0204/148

Τροπολογία 148
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11 – στοιχείο β β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β β) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

6. Κοινές διατάξεις που αφορούν την 
εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον 
μορφότυπο των ανταλλασσόμενων 
δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών 
ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων 
κρατών μελών και την προώθηση της 
διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων 
με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία συμβουλευτικής επιτροπής 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 
παράγραφος 2 και για πρώτη φορά πριν 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Οι εν λόγω 
κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η 
οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση 
στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση 
και για την επικαιροποίηση των 
δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά 
και προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνουν 
κανόνες σχετικά με την είσοδο στο 
σύστημα και την παρακολούθηση των 
δεδομένων.

«6. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24α όσον 
αφορά τη θέσπιση και την 
επικαιροποίηση κοινών διατάξεων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα είναι πλήρως 
διασυνδεδεμένα και διαλειτουργικά κατά 
τρόπον ώστε η αρμόδια αρχή ή ο φορέας 
ελέγχου σε οιοδήποτε κράτος μέλος να 
είναι σε θέση να έχει άμεση πρόσβαση σε 
πραγματικό χρόνο στο εθνικό 
ηλεκτρονικό μητρώο κάθε κράτους 
μέλους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5. 
Στις κοινές αυτές διατάξεις 
περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με τον 
μορφότυπο των ανταλλασσόμενων 
δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών 
ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων 
κρατών μελών και τη διαλειτουργικότητα 
αυτών των μητρώων, καθώς και ειδικοί 
κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα 
δεδομένα, την καταγραφή των δεδομένων 
και την παρακολούθησή τους.»·
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Or. en

Αιτιολόγηση

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN)
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21.3.2019 A8-0204/149

Τροπολογία 149
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό 
σημείο επαφής, αρμόδιο για την 
ανταλλαγή πληροφοριών με τα λοιπά 
κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις 
ονομασίες και τις διευθύνσεις των 
εθνικών σημείων επαφής το αργότερο 
στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή 
καταρτίζει κατάλογο με όλους τους 
συνδέσμους και τον διαβιβάζει στα κράτη 
μέλη.Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε 
μεταβολή σε σχέση με τα σημεία επαφής.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν 
σε αμοιβαία βάση ταχεία συνδρομή και 
κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
προκειμένου να διευκολύνουν την 
εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Τροπολογία 150
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο υλοποιείται μέσω του 
Συστήματος Πληροφόρησης για την 
Εσωτερική Αγορά (IMI), που θεσπίστηκε 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1α, το οποίο επιτρέπει σε 
όλους τους μεταφορείς να παρέχουν τα 
δεδομένα στη γλώσσα τους.
__________________
1α Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την Εσωτερική Αγορά και την 
κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 
της Επιτροπής («κανονισμός ΙΜΙ»), (ΕΕ 
L 316 της 14.11.2012, σ. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Τροπολογία 151
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και, όπου 
χρειάζεται, διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις και έρευνες με αντικείμενο 
τη συμμόρφωση των οδικών μεταφορέων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους με την απαίτηση που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α). Τα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από αρμόδιες αρχές κρατών 
μελών πρέπει να είναι αιτιολογημένα. Για 
τον σκοπό αυτό, τα αιτήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν βάσιμες ενδείξεις για 
πιθανές παραβάσεις του άρθρου 3 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

3. Τα κράτη μέλη απαντούν στα 
αιτήματα παροχής πληροφοριών που 
υποβάλλονται από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή άλλων κρατών μελών και διενεργούν 
ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες με 
αντικείμενο τη συμμόρφωση των οδικών 
μεταφορέων που είναι εγκατεστημένοι 
στην επικράτειά τους με την απαίτηση που 
ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Τα αιτήματα παροχής 
πληροφοριών που υποβάλλονται από 
αρμόδιες αρχές κρατών μελών πρέπει να 
είναι δεόντως τεκμηριωμένα και 
αιτιολογημένα. Για τον σκοπό αυτό, τα 
αιτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν 
βάσιμες ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Τροπολογία 152
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα 
δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, 
ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 
μέλος εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Το 
αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει 
περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

4. Εάν το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα κρίνει ότι το αίτημα 
δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένο, 
ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 
μέλος εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Το 
αιτούν κράτος μέλος τεκμηριώνει 
περαιτέρω το αίτημα. Εάν αυτό δεν 
καταστεί δυνατό, το αίτημα μπορεί να 
απορριφθεί από το κράτος μέλος στο οποίο 
απευθύνεται το αίτημα.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Τροπολογία 153
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να 
ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες 
ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή 
έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος 
ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 
μέλος, εντός δέκα εργάσιμων ημερών, 
αναφέροντας τους λόγους. Τα 
εμπλεκόμενα κράτη μέλη συζητούν μεταξύ 
τους με στόχο τη εξεύρεση λύσης σε όποια 
δυσκολία προκύψει.

5. Εάν είναι δύσκολο ή αδύνατο να 
ικανοποιήσει ένα αίτημα για πληροφορίες 
ή να διενεργήσει ελέγχους, επιθεωρήσεις ή 
έρευνες, το εν λόγω κράτος μέλος 
ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος 
μέλος, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, 
αιτιολογώντας δεόντως τη δυσκολία ή 
την αδυναμία. Τα εμπλεκόμενα κράτη 
μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο 
τη εξεύρεση λύσης σε όποια δυσκολία 
προκύψει. Σε περίπτωση τυχόν επίμονου 
προβλήματος στην ανταλλαγή 
πληροφοριών ή πάγιας άρνησης 
διαβίβασης πληροφοριών χωρίς τη 
δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή, αφού 
ενημερωθεί σχετικά και μετά από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης.
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21.3.2019 A8-0204/154

Τροπολογία 154
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Απαντώντας σε αιτήματα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη 
παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και 
διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός είκοσι πέντε 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος, εκτός εάν έχουν ενημερώσει το 
αιτούν κράτος μέλος ότι το αίτημα είναι 
ανεπαρκώς αιτιολογημένο ή σχετικά με 
την αδυναμία ή τις δυσκολίες που 
περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5.

6. Απαντώντας σε αιτήματα στο 
πλαίσιο της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη 
παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και 
διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες εντός δεκαπέντε 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος, εκτός εάν υπάρξει αμοιβαία 
συμφωνία μεταξύ των οικείων κρατών 
μελών για άλλη προθεσμία ή εκτός εάν 
έχουν ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος 
ότι το αίτημα είναι ανεπαρκώς 
αιτιολογημένο ή σχετικά με την αδυναμία 
ή τις δυσκολίες που περιγράφονται στις 
παραγράφους 4 και 5 και δεν έχει βρεθεί 
λύση για τις δυσκολίες αυτές.
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Τροπολογία 155
Karima Delli
εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Έκθεση A8-0204/2018
Ismail Ertug
Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) προστίθεται το ακόλουθο 
άρθρο 18α:
«Άρθρο 18a
Συνοδευτικά μέτρα
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
συνοδευτικά μέτρα για την ανάπτυξη, τη 
διευκόλυνση και την προώθηση των 
ανταλλαγών μεταξύ των υπαλλήλων που 
είναι επιφορτισμένοι με τη διοικητική 
συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή 
μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και 
των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τους εφαρμοστέους κανόνες του 
παρόντος κανονισμού, και της επιβολής 
των κανόνων αυτών.
2. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική και 
άλλη υποστήριξη προκειμένου να 
βελτιωθεί περαιτέρω η διοικητική 
συνεργασία και να αυξηθεί η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων, μέσω της προώθησης των 
ανταλλαγών υπαλλήλων και κοινών 
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς 
επίσης μέσω της ανάπτυξης, της 
διευκόλυνσης και της προώθησης 
πρωτοβουλιών βέλτιστων πρακτικών. Η 
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Επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη των 
προνομίων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη 
διαδικασία κατάρτισης του 
προϋπολογισμού, να χρησιμοποιεί τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για να 
ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
ικανοτήτων και τη διοικητική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών.
3. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν 
πρόγραμμα αξιολογήσεων από ομοτίμους 
στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν 
όλες οι αρμόδιες αρχές επιβολής της 
νομοθεσίας διασφαλίζοντας την 
κατάλληλη εναλλαγή τόσο των αρμοδίων 
αρχών επιβολής της νομοθεσίας που 
τελούν την αξιολόγηση όσο και εκείνων 
που αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης. 
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω 
προγράμματα στην Επιτροπή ανά διετία 
ως μέρος της έκθεσης σχετικά με τις 
δραστηριότητες των αρμοδίων αρχών 
σύμφωνα με το άρθρο 26.»·
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