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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ανεξάρτητης 
ευρωπαϊκής ικανότητας για την επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος ('SST') με 
σκοπό την παρακολούθηση του αυξανόμενου κινδύνου σύγκρουσης μεταξύ διαστημικών 
υποδομών και άλλων διαστημικών σκαφών και διαστημικών υπολειμμάτων. Τα κράτη μέλη 
θα συμβάλουν με τους διαθέσιμους αισθητήρες και η Ένωση θα παράσχει ένα πλαίσιο και 
χρηματοδοτική συνδρομή, διασφαλίζοντας έτσι τρεις βασικές λειτουργίες: τη δικτύωση των 
αισθητήρων· την επεξεργασία των δεδομένων· και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Κυρίως 
λόγω της διάστασης στον τομέα της ασφάλειας που έχει το σύστημα SST, το πρόγραμμα θα 
τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕ και όχι υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος..

Ο εισηγητής προτείνει τη στήριξη του στρατηγικού αυτού σχεδίου το οποίο έχει ζωτική 
σημασία για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια σημαντικών ευρωπαϊκών περιουσιακών 
στοιχείων, ακόμη περισσότερο αυτών που λειτουργούν στο πλαίσιο των δύο ευρείας 
κλίμακας ενωσιακών προγραμμάτων EGNOS/Galileo και Copernicus.

Ωστόσο, το βασικό ζήτημα που εντοπίζει η εισηγήτρια είναι η χρηματοδότηση του 
προγράμματος στήριξης του SST. Πράγματι, το σχέδιο κανονισμού ορίζει ότι η 
χρηματοδότηση πραγματοποιείται από άλλα συναφή προγράμματα σε απόλυτη συμβατότητα 
με τη νομική βάση. Όμως, μολονότι τα προγράμματα Galileo, Ορίζοντας 2020, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και το Copernicus έχουν περιληφθεί για τη χορήγηση συνδρομής, το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης καθαυτό δεν περιλαμβάνει ακόμη το πρόγραμμα Copernicus και 
δεν αποσαφηνίζει το μέγεθος των αντίστοιχων αυτών συνδρομών. Το σχέδιο νομοθετικής 
πράξης δεν περιλαμβάνει επιπλέον και το ποσό που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της 
Επιτροπής, δηλαδή τα 70 εκατομμύρια ευρώ σε μια επταετία. Τέλος, δεν αναφέρει με 
ακρίβεια την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο των κύριων 
αναμενόμενων καθηκόντων.

Η εισηγήτρια προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ελλείψεις εισάγοντας ένα μέγιστο ποσό, 
διασφαλίζοντας ότι, τόσο το πρόγραμμα EGNOS/Galileo όσο και το πρόγραμμα Copernicus, 
τα οποία συγκαταλέγονται στους βασικούς δικαιούχους της ικανότητας SST, είναι και από 
τους βασικούς χρηματοδότες, ενώ άλλα προγράμματα θα συμβάλλουν παρά επικουρικά. Η 
χρήση των κονδυλίων του προγράμματος Ορίζοντας 2020, ειδικότερα, πρέπει να περιοριστεί 
αυστηρά στο δικό του πεδίο αναφοράς που είναι η έρευνα στον τομέα του διαστήματος και 
της ασφάλειας. Ο εισηγητής προτείνει επίσης τη συμπερίληψη της κατανομής του 
χρηματοδοτικού φακέλου στις τρεις βασικές λειτουργίες που θα διασφαλίζει το πρόγραμμα 
SST. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και προτεραιότητες, καθώς 
και να αποκλίνει σημαντικά, εφόσον χρειασθεί, από την καθορισμένη κατανομή.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 
συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 
μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί 
ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και 
τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων 
SST, την ικανότητα επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή 
υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα 
απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη 
χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ 
των κρατών μελών, του EUSC και των 
αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει 
να καθορίσουν τους μηχανισμούς 
συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της 
SST.

(12) Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, τις προδιαγραφές και τη θέση 
συγκεκριμένων διαστημικών αντικειμένων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών 
μελών της. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
ληφθούν επαρκώς υπόψη προβληματισμοί 
ασφάλειας όσον αφορά τη δημιουργία και 
τη λειτουργία του δικτύου αισθητήρων 
SST, την ικανότητα επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων SST και την παροχή 
υπηρεσιών SST. Συνεπώς, είναι 
απαραίτητο να θεσπιστούν στην παρούσα 
απόφαση γενικές διατάξεις σχετικά με τη 
χρήση και την ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων και πληροφοριών SST μεταξύ 
των κρατών μελών, του EUSC και των 
αποδεκτών των υπηρεσιών SST. Επ’ 
αυτού, η υπάρχουσα υποδομή και 
εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται οι 
επικαλύψεις και να δημιουργούνται 
εξοικονομήσεις και συνέργειες. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει 
να καθορίσουν τους μηχανισμούς 
συντονισμού που είναι απαραίτητοι για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν την 
ασφάλεια του προγράμματος στήριξης της 
SST.
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Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Η ενωσιακή 
χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST θα πρέπει να προέλθει
από σχετικά προγράμματα που 
προβλέπονται στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. 

(15) Το πρόγραμμα στήριξης της SST θα 
πρέπει να χρηματοδοτείται από την Ένωση 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕE, Ευρατόμ) 
αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που 
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης18. Το ποσό της ενωσιακής
χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 
στήριξης της SST πρέπει να είναι 70 εκατ. 
ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Πρέπει να 
προέλθει κατά κύριο λόγο από τα
προγράμματα που είναι αφιερωμένα στη 
διαστημική πολιτική στο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 
2014-2020, δηλ. το EGNOS/Galileo και 
το Copernicus, κατά προτίμηση, μέσω 
συγκεκριμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού που εντάσσονται στα εν 
λόγω προγράμματα, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο 
οι δικοί τους στόχοι.  Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πρέπει επίσης να είναι 
δυνατή η συνδρομή από το ταμείο 
εσωτερικής ασφάλειας και από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, αλλά πρέπει 
να περιορίζεται αυστηρά σε δράσεις που 
προβλέπονται στις βασικές πράξεις τους 
και αφορούν την προστασία των 
κρίσιμων υποδομών και του διαστήματος 
και της έρευνας στον τομέα της 
ασφάλειας αντιστοίχως. Οποιαδήποτε 
αύξηση της ενωσιακής συνδρομής πρέπει 
να επιδιώκεται και από τα προγράμματα
Galileo και Copernicus. 

______________ ________________
18 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1. 18 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για λόγους σαφήνειας και 
λογοδοσίας, το εν λόγω μέγιστο ποσό 
πρέπει να κατανεμηθεί σε διάφορες 
κατηγορίες σύμφωνα με τους στόχους 
που θέτει ο παρών κανονισμός . Η 
Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να 
μεταφέρει κονδύλια από ένα στόχο σε 
άλλο με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις όταν 
η εκτροπή υπερβαίνει τις πέντε 
εκατοστιαίες μονάδες. Η Επιτροπή 
πρέπει επίσης να εκδίδει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που θα 
περιγράφουν λεπτομερώς τις ρυθμίσεις 
και τις προτεραιότητες χρηματοδότησης 
που θα αποτυπώνονται στο πρόγραμμα 
εργασίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή: 1. Η Επιτροπή:

(α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που 
πρόκειται να διατεθούν στο πρόγραμμα 
στήριξης της SST και διασφαλίζει την 
εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της 
SST·

(α) διαχειρίζεται τα κονδύλια που 
πρόκειται να διατεθούν στο πρόγραμμα 
στήριξης της SST και διασφαλίζει την 
εφαρμογή του προγράμματος στήριξης της 
SST, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και 
σαφήνεια όσον αφορά τους διάφορους 
πόρους χρηματοδότησης

(β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον 
προσδιορισμό, τον έλεγχο, τον περιορισμό 
και την παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με το πρόγραμμα·

(β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον 
προσδιορισμό, τον έλεγχο, τον περιορισμό 
και την παρακολούθηση των κινδύνων που 
σχετίζονται με το πρόγραμμα·

(γ) θεσπίζει, σε συνεργασία με την (γ) θεσπίζει, σε συνεργασία με την 
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Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
τους απαραίτητους μηχανισμούς 
συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του προγράμματος.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
τους απαραίτητους μηχανισμούς 
συντονισμού προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια του προγράμματος.

Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι 
υπηρεσίες SST θα πρέπει να λειτουργούν 
συμπληρωματικά στις ερευνητικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
προστασία διαστημικών υποδομών και 
εκτελούνται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που 
θεσπίστηκε από τον [να προστεθεί 
αναφορά στον κανονισμό για το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μόλις 
εγκριθεί ο κανονισμός]. Διευκολύνει 
επίσης τη συμπληρωματικότητά του με 
άλλες ευρωπαϊκές και διεθνείς 
δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συμπεριλαμβάνει στο νομικό κείμενο ό,τι προς το παρόν αναφέρεται μόνο 
στις αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται 

1. Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει 
αλλαγή της βασικής πράξης του, το
Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής 
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στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Ένωσης (EUSC) συμμετέχει στην 
υλοποίηση του στόχου που περιγράφεται 
στο άρθρο 3 στοιχείο γ) και είναι επιλέξιμο 
για χρηματοδοτική ενίσχυση από το 
πρόγραμμα στήριξης της SST με την 
επιφύλαξη της σύναψης της συμφωνίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 10.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενωσιακή χρηματοδότηση για το 
πρόγραμμα στήριξης της SST προέρχεται 
από άλλα προγράμματα που προβλέπονται 
στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2014-2020 σε πλήρη 
συμβατότητα με τη νομική βάση τους. Τα 
σχετικά προγράμματα από τα οποία θα 
μπορούσαν να αντληθούν κονδύλια 
περιλαμβάνουν τα προγράμματα που 
θεσπίζονται με τις ακόλουθες πράξεις:

1. Η ενωσιακή συνεισφορά για το 
πρόγραμμα στήριξης της SST ανέρχεται 
για το 2014 σε 70 εκατ. ευρώ σε 
τρέχουσες τιμές και προέρχεται κατά 
κύριο λόγο και σε ισοδύναμες αναλογίες 
από τα προγράμματα που θεσπίζονται από 
τις κάτωθι πράξεις:

(α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, 
άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4·

(α) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, άρθρο 1, 
άρθρο 3 στοιχεία γ) και δ) και άρθρο 4· 

(αα) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση του 
προγράμματος Copernicus, άρθρο 5, 
στοιχείο γ).

(β) απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου 
για τον καθορισμό του ειδικού 
προγράμματος υλοποίησης του 
προγράμματος Ορίζοντας 2020, άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ), 
παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 στοιχείο 
δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, σημείο 6.3.4·

Τμήμα της συνεισφοράς, σε περιορισμένο 
βαθμό και σύμφωνα με τις βασικές 
πράξεις τους, μπορεί επίσης να χορηγηθεί 
από τα προγράμματα που θεσπίζονται 
από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του 
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μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων, άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
παράγραφος 3 στοιχείο ε) και από την 
απόφαση αριθ. […] του Συμβουλίου για 
τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος 
υλοποίησης του προγράμματος Ορίζοντας 
2020, άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ), παράρτημα μέρος ΙΙ, σημείο 1.6.2 
στοιχείο δ) και παράρτημα μέρος ΙΙΙ, 
σημείο 6.3.4·

(γ) κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο 
του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του 
μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης 
και καταστολής της εγκληματικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων, άρθρο 
3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 
παράγραφος 3 στοιχείο ε).

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πιστώσεις καλύπτουν τους στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 3, ως εξής:
(α) λειτουργία ανίχνευσης [X]%·
(β) λειτουργία επεξεργασίας [X%]·
(γ) λειτουργία παροχής υπηρεσιών [X%]·

Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε περίπτωση που αποδειχθεί 
αναγκαία η παρέκκλιση από την πίστωση 
που προβλέπεται για συγκεκριμένο στόχο 
κατά περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες 
μονάδες, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α για την 
τροποποίηση της κατανομής αυτής.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 14α παρέχοντας 
λεπτομερή στοιχεία για τις ρυθμίσεις και 
τις προτεραιότητες χρηματοδότησης που 
αποτυπώνονται στο πρόγραμμα εργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6. Η Επιτροπή 
μπορεί να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη εντός του πρώτου έτους θέσης σε 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων που 
προβλέπονται για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων από τα οποία αντλήθηκαν 

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από 
την από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων που 
προβλέπονται για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων από τα οποία αντλήθηκαν 
τα κονδύλια. Οιαδήποτε αύξηση της 
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τα κονδύλια. ενωσιακής συνδρομής αναζητείται 
μεταξύ των προγραμμάτων Galileo και 
Copernicus.

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του προγράμματος στήριξης 
της SST. 

1. Η Επιτροπή παρακολουθεί την 
υλοποίηση του προγράμματος στήριξης 
της SST και ενημερώνει ετησίως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 
αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων κατ΄ 
εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την εξουσιοδότηση που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
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δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 
αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο δεν φέρουν αντίρρηση ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Αιτιολόγηση

Περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.
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