
 

EL    EL 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 29.1.2010 
COM(2010)15 τελικό 

2010/0006 (NLE)     C7-0040/10

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ σχετικά µε τη µετάβαση από το 
σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης 

γενιάς (SIS II) 



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Πλαίσιο της πρότασης 

• Αιτιολογία και στόχοι της πρότασης 

Η Επιτροπή συµβάλλει στη διαθεσιµότητα των νέων λειτουργιών του SIS II και εποµένως 
στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας εντός του χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας και 
ασφάλειας. Επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του SIS II µετά την περίοδο 
ανάλυσης και βελτιώσεων, στη διάρκεια της οποίας διορθώθηκε ένας σηµαντικός αριθµός 
προβληµάτων και σφαλµάτων και σχεδιάστηκαν ή εφαρµόστηκαν λύσεις για την εξάλειψή 
τους. 

Η παρούσα πρόταση, και η πρόταση κανονισµού για το ίδιο θέµα, έχουν ως στόχο να 
εµποδίσουν τη λήξη της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ που διέπει τη µετάβαση από το σύστηµα 
πληροφοριών Σένγκεν στην τρέχουσα µορφή του (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) πριν να γίνει τεχνικά εφικτή η µετάβαση αυτή. Επιπλέον, η 
παρούσα πρόταση διασφαλίζει τη νοµική ευελιξία για την ανάπτυξη του SIS II µέσω του 
εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου του SIS 1+ RE, σε περίπτωση που πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί το σενάριο αυτό. 

Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται ως κανονισµός σύµφωνα µε την κατάλληλη νοµική βάση 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. 

Ταυτόχρονα, για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική διαχείριση της ανάπτυξης του SIS II και 
µετάβασης σε αυτό το σύστηµα, θεσπίζεται διοικητικό συµβούλιο του συνολικού 
προγράµµατος (καλούµενο «GPMB») ως οµάδα εµπειρογνωµόνων για τη βελτίωση της 
διαχείρισης και του συντονισµού του συνολικού προγράµµατος SIS II και των σχετικών 
δραστηριοτήτων ως συνόλου, καθώς και για τη συνοχή της ανάπτυξης µεταξύ του κεντρικού 
συστήµατος και των εθνικών συστηµάτων. Η παρούσα πρόταση συνάδει µε τα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009 όπου κλήθηκε η Επιτροπή να 
υποβάλει διευρυµένη προσέγγιση διαχείρισης στη δοµή διαχείρισης του σχεδίου SIS II, 
βασιζόµενη στην εµπειρία και στα διδάγµατα της προσέγγισης διαχείρισης του συνολικού 
προγράµµατος SIS II που ενέκρινε το Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του της 26ης και 27ης 
Φεβρουαρίου 2009 και σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο. 

Η διαφάνεια της διαδικασίας ανάπτυξης του SIS II για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διατηρείται µέσω της υφιστάµενης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων. 

• Γενικό πλαίσιο 

Το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το οποίο δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Τίτλου IV της Σύµβασης, της 19ης Ιουνίου 1990, για την εφαρµογή της συµφωνίας του 
Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, µεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονοµικής 
Ένωσης Μπενελούξ, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Γαλλικής 
∆ηµοκρατίας, σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (Σύµβαση 
του Σένγκεν) και η ανάπτυξή του, το SIS 1+, αποτελούν ουσιώδη εργαλεία για την εφαρµογή 
των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν, όπως έχει ενσωµατωθεί στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Η ανάπτυξη του SIS δεύτερης γενιάς (SIS II) ανατέθηκε στην Επιτροπή σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συµβουλίου και την απόφαση 2001/886/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος 
πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). Το σύστηµα SIS II θα αντικαταστήσει το 
σύστηµα SIS 1+. Η ανάπτυξη του SIS II λαµβάνει υπόψη της τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και επιτρέπει την εισαγωγή πρόσθετων λειτουργιών. 

∆ιατάξεις που αφορούν τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του (SIS II) θεσπίστηκαν 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη 
χρήση του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και την απόφαση 
2007/533/∆ΕΥ του Συµβουλίου2, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εγκατάσταση, τη 
λειτουργία και τη χρήση του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). 
Στις πράξεις αυτές προβλέπεται η εφαρµογή τους στα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο SIS 
1+ µόνο από τις ηµεροµηνίες που θα καθορίσει το Συµβούλιο, µε οµόφωνη απόφαση των 
µελών του που αντιπροσωπεύουν τις κυβερνήσεις των κρατών µελών τα οποία συµµετέχουν 
στο SIS 1+. Οι πράξεις αυτές θα αντικαταστήσουν τότε τις διατάξεις του κεκτηµένου του 
Σένγκεν που διέπουν το SIS 1+, και ιδίως τις συναφείς διατάξεις της Σύµβασης του Σένγκεν. 

Όµως πριν συµβεί αυτό, οι χρήστες του SIS 1+ θα πρέπει να µεταβούν στο περιβάλλον SIS II. 
Εποµένως, σχεδιάστηκε ένα νοµικό πλαίσιο για τη µετάβαση από το SIS 1+ στο περιβάλλον 
SIS II. Για να µειωθούν οι κίνδυνοι διακοπής της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της µετάβασης, 
µια προσωρινή τεχνική αρχιτεκτονική για τις πράξεις του SIS 1+ θα επιτρέψει στο SIS 1+ και 
σε ορισµένα τεχνικά µέρη της αρχιτεκτονικής του SIS II να λειτουργούν παράλληλα κατά τη 
µεταβατική περίοδο. 

Το χρονοδιάγραµµα των υφιστάµενων πράξεων µετάβασης, και ειδικότερα η ηµεροµηνία 
λήξης τους που επί του παρόντος έχει καθορισθεί για τις 30 Ιουνίου 2010 το αργότερο, δεν 
φαίνεται πλέον ρεαλιστικό. Η παρούσα πρόταση αποβλέπει εποµένως στην πρόληψη της 
λήξης της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ του Συµβουλίου πριν από την υλοποίηση της µετάβασης. 
Ο ρόλος του GPMB θα είναι να αποτελεί σηµείο επαφής µεταξύ των παραγόντων και των 
ενδιαφερόµενων που συµµετέχουν στην ανάπτυξη του συνολικού SIS II. Ειδικότερα, θα 
επιτρέψει στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη να συντονίζουν το συνολικό πρόγραµµα 
ασκώντας ταυτόχρονα τις αντίστοιχες αρµοδιότητες και δραστηριότητες όσον αφορά το 
κεντρικό σχέδιο και τα εθνικά σχέδια του SIS II. 

Η παρούσα πρόταση θα διατηρήσει τη βασική κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ της 
Επιτροπής, της Γαλλίας και των συµµετεχόντων κρατών µελών, όπως ήδη ορίζεται στις 
πράξεις που θα τροποποιηθούν, ενώ παράλληλα θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες 
διαχείρισης. 

• Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που καλύπτεται από την πρόταση 

– Σύµβαση της 19ης Ιουνίου 1990 για την εφαρµογή της συµφωνίας του Σένγκεν, της 14ης 
Ιουνίου 1985, µεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονοµικής Ένωσης 
Μπενελούξ, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Γαλλικής 

                                                 
1 ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4. 
2 ΕΕ L 205 της 07.08.2007, σ. 63. 
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∆ηµοκρατίας, σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα3 (η 
σύµβαση Σένγκεν). 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε 
την ανάπτυξη του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)4 όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (EΚ) 1988/2006 της 21ης ∆εκεµβρίου 20065. 

– Απόφαση 2001/886/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου 20016, σχετικά µε την 
ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/1007/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 
20067. 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του 
συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). 

– Απόφαση 2007/533/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την 
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (SIS II). 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την πρόσβαση στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν 
δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών µελών που είναι υπεύθυνες για την 
έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων8. 

– Αποφάσεις της Επιτροπής 2007/170/ΕΚ και 2007/171/ΕΚ, της 16ης Μαρτίου 2007, για 
τον καθορισµό των απαιτήσεων δικτύου του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν II9. 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 189/2008 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις 
δοκιµές του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)10. 

– Απόφαση 2008/173/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τις δοκιµές του 
συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)11. 

– Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε 
τη µετάβαση από το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)12. 

– Απόφαση 2008/839/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά µε τη 
µετάβαση από το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών 
Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)13. 

                                                 
3 ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2008/839/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 (ΕΕ L 299 της 8.11.2008, σ. 43). 
4 ΕΕ L 328 της 13.12.2001, σ. 4. 
5 ΕΕ L 328 της 13.12.2001, σ. 4. 
6 ΕΕ L 328 της 13.12.2001, σ. 1. 
7 ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 78. 
8 ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1. 
9 ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 20 και ΕΕ L 79 της 20.3.2007, σ. 29. 
10 ΕΕ L 57 της 01.03.2008, σ. 1. 
11 ΕΕ L 57 της 01.03.2008, σ. 14. 
12 ΕΕ L 299 της 08.11.2008, σ. 1. 
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• Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Άνευ αντικειµένου. 

2. ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση των επιπτώσεων 

• ∆ιαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους 

Οι εµπειρογνώµονες των κρατών µελών συµµετέχουν στενά στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη του 
SIS II, και ιδίως στο πλαίσιο της Επιτροπής SIS-VIS. Επιπλέον, η ανάπτυξη του SIS II 
συζητήθηκε στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συµβουλίου. Στα 
συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4ης και 5ης Ιουνίου 2009 καλείται η Επιτροπή να 
υποβάλει το συντοµότερο δυνατό, αλλά το αργότερο µέχρι τον Οκτώβριο του 2009, τις 
κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση των πράξεων µετάβασης. 

• Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος µε τον οποίον ελήφθησαν υπόψη 

Η παρούσα πρόταση λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσµα των εκτεταµένων συζητήσεων µε τα 
κράτη µέλη, ειδικά στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 36. 

• Συγκέντρωση και αξιοποίηση εµπειρογνωµοσύνης 

∆εν χρησιµοποιήθηκαν εξωτερικοί εµπειρογνώµονες για την εκπόνηση της παρούσας 
πρότασης. 

• Εκτίµηση επιπτώσεων 

∆εν απαιτείται εκτίµηση επιπτώσεων για την παρούσα πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου 
διότι αφενός δεν συµπεριλαµβάνεται στο ετήσιο νοµοθετικό πρόγραµµα και πρόγραµµα 
εργασίας της Επιτροπής (CLWP) και αφετέρου αποτελεί συνέχεια τεχνικού σχεδίου χωρίς 
σαφώς προσδιορισµένες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

3. Νοµικά στοιχεία της πρότασης 

• Συνοπτική παρουσίαση των προτεινόµενων µέτρων 

Η παρούσα πρόταση αποβλέπει στην πρόληψη της λήξης της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου πριν από τη µετάβαση, αφενός για να διασφαλισθεί η νοµική ευελιξία ως προς 
ένα εναλλακτικό τεχνικό σενάριο για την επίτευξη των λειτουργιών του SIS II µε βάση το 
SIS 1+, σε περίπτωση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί το σενάριο αυτό, και αφετέρου για να 
καταστεί όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη η διαχείριση της ανάπτυξης του SIS II και η 
µετάβαση σε αυτό, ιδίως όσον αφορά τον συντονισµό των σχεδίων της Επιτροπής και των 
κρατών µελών. Για να επιτευχθεί ο τελευταίος στόχος, θεσπίζεται το GPMB ως οµάδα 
εµπειρογνωµόνων στο επίπεδο του συνολικού προγράµµατος. 

• Νoµική βάση 

Η νοµική βάση για τον παρόντα κανονισµό είναι το άρθρο 74 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι αφορά τη διοικητική συνεργασία µεταξύ των 
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών σε σχέση µε την πρόληψη, την εξακρίβωση και τη 

                                                                                                                                                         
13 ΕΕ L 299 της 08.11.2008, σ. 43. 
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διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Επιπλέον, η παρούσα πρόταση αφορά τη διοικητική 
συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων υπουργείων και των δικαστικών ή άλλων ισοδύναµων 
αρχών των κρατών µελών. 

• Αρχή της επικουρικότητας 

Η πρόταση τηρεί την αρχή της επικουρικότητας διότι ο κύριος στόχος της προτεινόµενης 
δράσης, δηλαδή η µετάβαση από το SIS 1+ στο SIS II, δεν µπορεί να επιτευχθεί από τα κράτη 
µέλη µεµονωµένα. 

• Αρχή της αναλογικότητας 

Η παρούσα πρόταση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της. 
Συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας διότι οι δραστηριότητες της Επιτροπής 
εξακολουθούν να περιορίζονται στο κεντρικό SIS II, τις δραστηριότητες συντονισµού και την 
παροχή τεχνικού εργαλείου που επιτρέπει την επιτυχή ανταλλαγή δεδοµένων του SIS 1+ 
µεταξύ του SIS 1+ και του SIS II («µετατροπέας»). Περαιτέρω, το GPMB υπάρχει ήδη ως 
ανεπίσηµη δοµή διαβούλευσης για λόγους συντονισµού που απαιτείται από τις υφιστάµενες 
πράξεις. Ο συντονισµός µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών είναι απαραίτητος για 
να διασφαλιστεί η συνολική επιτυχία του SIS II. 

• Επιλογή των νοµικών πράξεων 

Ο κανονισµός του Συµβουλίου αποτελεί τη µόνη διαθέσιµη νοµική πράξη βάσει της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναβολή της ηµεροµηνίας λήξης της 
απόφασης 2008/839/∆ΕΥ του Συµβουλίου όπως αυτή είχε αρχικά διατυπωθεί. Για το 
υπόλοιπο της παρούσας πρότασης, ένας κανονισµός του Συµβουλίου αποτελεί την 
καταλληλότερη πράξη για την προτεινόµενη δράση ενόψει της ανάγκης εφαρµογής 
οµοιόµορφων κανόνων και διαδικασιών στη διαχείριση της ανάπτυξης του SIS II και της 
µετάβασης σε αυτό. Οι διατάξεις που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισµό είναι ακριβείς, 
άνευ όρων, άµεσα εφαρµοστέες και, από τη φύση τους, δεν προϋποθέτουν καµία ενέργεια 
των κρατών µελών για την ενσωµάτωσή τους στην εθνική τους νοµοθεσία. 

Μια απόφαση-πλαίσιο δεν ενδείκνυται διότι η πρόταση δεν αφορά την προσέγγιση της 
νοµοθεσίας των κρατών µελών. 

∆εδοµένου ότι οι υπό τροποποίηση πράξεις υπάγονται σε δύο πυλώνες, η πρόταση 
κανονισµού του Συµβουλίου βάσει του άρθρου 74 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συµπληρώνει τον προτεινόµενο κανονισµό του Συµβουλίου. 

4. ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2424/2001 του Συµβουλίου και η απόφαση 2001/886/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου σχετικά µε την ανάπτυξη του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
προέβλεψαν ότι οι δαπάνες που συνεπάγεται η ανάπτυξη του SIS II πρέπει να βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσης, βάσει του άρθρου 5 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 2006 και βάσει του άρθρου 5 της 
απόφασης 2007/533/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007, τα έξοδα για τη 
δηµιουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση του κεντρικού SIS II και για την υποδοµή 
επικοινωνίας θα βαρύνουν τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος 
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της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης κάθε N.SIS ΙΙ βαρύνει το οικείο 
κράτος µέλος. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και της απόφασης 
2008/839/∆ΕΥ του Συµβουλίου όπως διατυπώθηκαν προηγουµένως, τα πρόσθετα έξοδα που 
προκύπτουν από τη µετάβαση, τη δοκιµή, τη διατήρηση και την ανάπτυξη σε κεντρικό 
επίπεδο (κεντρικό SIS II και επικοινωνιακή υποδοµή) βαρύνουν επίσης τον γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα για τη µετάβαση, τη δοκιµή, τη 
διατήρηση και την ανάπτυξη των εθνικών συστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του N.SIS II, 
συνεχίζουν να βαρύνουν κάθε οικείο κράτος µέλος. 

Η παρούσα πρόταση δεν τροποποιεί αυτή τη βασική δοµή. Ωστόσο, θα επεκτείνει την 
υφιστάµενη νοµική βάση που ήδη θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 και 
την απόφαση 2008/839/∆ΕΥ του Συµβουλίου για την κάλυψη της περιόδου µετά από την 30ή 
Ιουνίου 2010 και ως τη µετάβαση. Επιπλέον, τα έξοδα που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις 
του GPMB που θεσπίζεται µε την παρούσα πρόταση, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για 
τα µέλη και τους εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν σε αυτές, θα βαρύνουν τον γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη των 
εξόδων που προκύπτουν από τις συνεδριάσεις του GPMB θα προέλθουν από τις πιστώσεις 
που προβλέπονται επί του παρόντος για το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) στον 
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό της περιόδου 2010-2013. 

Η κατανοµή των εξόδων που προκύπτουν από δραστηριότητες σε επίπεδο SIS 1+, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων της Γαλλίας, εξ ονόµατος 
των κρατών µελών (του SIS 1+), θα συνεχίσει να καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 
119 της σύµβασης του Σένγκεν. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι τα έξοδα εγκατάστασης και 
χρήσης της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης του SIS 1+, που προβλέπονται στο άρθρο 92 
παράγραφος 3 της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων εγκατάστασης γραµµών 
για τη σύνδεση των εθνικών τµηµάτων του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν µε την 
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, βαρύνουν από κοινού τα κράτη µέλη, ενώ τα έξοδα 
εγκατάστασης και χρήσης του εθνικού τµήµατος του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν 
βαρύνουν ατοµικώς κάθε κράτος µέλος. 

Η Επιτροπή έχει εκπονήσει δηµοσιονοµικό δελτίο που προσαρτάται στην παρούσα πρόταση. 

5. Συµπληρωµατικές πληροφορίες 

• Τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας 

Η έκδοση της πρότασης συνεπάγεται την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου. 

• Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης / αναθεώρησης / λήξης ισχύος. 

Η πρόταση περιλαµβάνει τροποποιηµένη ρήτρα λήξης ισχύος. Η νέα ηµεροµηνία λήξης θα 
ορισθεί από τη Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 71 παράγραφος 2 της απόφασης 
2007/533/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

• Χρονοδιάγραµµα 
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Ο παρών κανονισµός του Συµβουλίου πρέπει να εκδοθεί το αργότερο τον Ιούνιο του 2010 για 
να διασφαλισθεί η συνέχεια των προετοιµασιών και η έγκαιρη εκτέλεση των δραστηριοτήτων 
που καλύπτονται. 
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2010/0006 (NLE) 

Πρόταση  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ σχετικά µε τη µετάβαση από το 
σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης 

γενιάς (SIS II) 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 74, 

την πρόταση της Επιτροπής14, 

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου15, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) θεσπίστηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του 
συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)16 και την απόφαση 
2007/533/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά µε την εγκατάσταση, 
τη λειτουργία και τη χρήση του συστήµατος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II)17. 

(2) Οι όροι, οι διαδικασίες και οι αρµοδιότητες που εφαρµόζονται στη µετάβαση από το 
SIS 1+ στο SIS II θεσπίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του 
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά µε τη µετάβαση από το σύστηµα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II)18 και την απόφαση 2008/839/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, σχετικά µε τη µετάβαση από το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο 
σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)19. Ωστόσο, αυτές οι πράξεις 
θα λήξουν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2010. 

(3) Οι προϋποθέσεις για τη µετάβαση δεν θα έχουν εκπληρωθεί µέχρι την 30ή Ιουνίου 
2010. Εποµένως, για να αρχίσει να λειτουργεί το SIS II όπως απαιτείται από τον 

                                                 
14 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
15 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
16 ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4. 
17 ΕΕ L 205 της 07.08.2007, σ. 63. 
18 ΕΕ L 299 της 08.11.2008, σ. 1. 
19 ΕΕ L 299 της 08.11.2008, σ. 43. 
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κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και την απόφαση 2007/533/∆ΕΥ, πρέπει µέχρι την 
ολοκλήρωση της µετάβασης να συνεχισθεί η εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1104/2008 και της απόφασης 2008/839/∆ΕΥ. 

(4) Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά κατά τη 
διάρκεια όλων των σταδίων της µετάβασης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρέπει 
να δηµιουργηθεί µια οµάδα εµπειρογνωµόνων για να συµπληρωθεί η τρέχουσα 
οργανωτική δοµή. 

(5) Η Επιτροπή πρέπει να παραµείνει υπεύθυνη για το κεντρικό SIS II και την 
επικοινωνιακή του υποδοµή. Το κεντρικό SIS II και η επικοινωνιακή του υποδοµή 
πρέπει να διατηρηθούν, και, όπου χρειάζεται, να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η πρόσθετη 
ανάπτυξη του κεντρικού SIS II πρέπει πάντοτε να περιλαµβάνει τη διόρθωση των 
σφαλµάτων. Η Επιτροπή πρέπει να παρέχει συντονισµό και στήριξη για τις από 
κοινού δραστηριότητες. 

(6) Πρέπει να προβλεφθεί τεχνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των 
λειτουργιών του SIS II. Εποµένως, η περιγραφή των τεχνικών συνιστωσών της 
αρχιτεκτονικής µετάβασης πρέπει να προσαρµοσθεί για να επιτρέψει µια άλλη τεχνική 
λύση σχετικά µε την ανάπτυξη του κεντρικού SIS II. 

(7) Τα κράτη µέλη πρέπει να παραµείνουν υπεύθυνα για τα εθνικά τους συστήµατα 
(N.SIS II). Τα N.SIS II πρέπει να διατηρηθούν ακόµα και, όπου χρειάζεται, να 
αναπτυχθούν περαιτέρω. 

(8) Η Γαλλία πρέπει να παραµείνει υπεύθυνη για το C.SIS. 

(9) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, δηλαδή της 
δηµιουργίας προσωρινής αρχιτεκτονικής µετάβασης και της µετάβασης των 
δεδοµένων από το SIS 1+ στο SIS II, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη µέλη και, ως εκ τούτου, µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης 
λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων των εν λόγω ενεργειών, η Ένωση 
µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της 
αναλογικότητας, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη των στόχων αυτών. 

(10) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο έχει 
προσαρτηθεί στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση του 
παρόντος κανονισµού και, κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται 
στην εφαρµογή του. ∆εδοµένου ότι ο παρών κανονισµός βασίζεται στο κεκτηµένο του 
Σένγκεν, δυνάµει των διατάξεων του τίτλου V του τρίτου µέρους της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του εν λόγω 
πρωτοκόλλου, θα πρέπει να αποφασίσει εντός εξαµήνου από τη έκδοση του παρόντος 
κανονισµού, εάν θα τον µεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο. 

(11) Το Ηνωµένο Βασίλειο συµµετέχει στον παρόντα κανονισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
του πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύµφωνα µε το 
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άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 
2000, σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και 
Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του 
Σένγκεν20. 

(12) Η Ιρλανδία συµµετέχει στον παρόντα κανονισµό σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
Πρωτοκόλλου για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µε το άρθρο 6 
παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 
2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις 
διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν21. 

(13) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις λεπτοµερείς ρυθµίσεις για τη µερική συµµετοχή του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στο κεκτηµένο του Σένγκεν, όπως ορίζουν οι 
αποφάσεις 2000/365/ΕΚ και 2002/192/ΕΚ αντίστοιχα. 

(14) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη 
των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας που 
έχουν συνάψει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας 
και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη 
θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του 
Σένγκεν22, οι οποίες εµπίπτουν στον τοµέα του άρθρου 1 σηµείο Ζ της απόφασης 
1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 199923, σχετικά µε ορισµένες 
λεπτοµέρειες εφαρµογής της συµφωνίας αυτής. 

(15) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του 
κεκτηµένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχουν συνάψει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνοµοσπονδία σχετικά 
µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και 
την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν24, οι οποίες εµπίπτουν στον τοµέα του 
άρθρου 1 στοιχείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της 
απόφασης 2008/149/∆ΕΥ του Συµβουλίου25 για τη σύναψη της συµφωνίας αυτής εξ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

(16) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτηµένου του Σένγκεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπέγραψαν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ελβετική Συνοµοσπονδία και το 
Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν σχετικά µε τη σύνδεση του τελευταίου στη συµφωνία 
που έχουν συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική 
Συνοµοσπονδία για τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, 
την εφαρµογή και την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν, οι οποίες εµπίπτουν 
στον τοµέα του άρθρου 1 στοιχείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
17ης Μαΐου 1999, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/262/ΕΚ του 

                                                 
20 ΕΕ L 131 της 01.06.2000, σ. 43. 
21 ΕΕ L 64 της 07.03.2002, σ. 20. 
22 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ.36. 
23 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31. 
24 ΕΕ L 53 της 27.02.2008, σ. 52. 
25 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 50. 
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Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2008, για την υπογραφή, εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του 
πρωτοκόλλου αυτού26, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Η απόφαση 2008/839/∆ΕΥ τροποποιείται ως εξής: 

(1) Στο άρθρο 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Για να εξασφαλιστεί η µετάβαση από το SIS 1+ στο SIS ΙΙ, διατίθενται στο βαθµό που είναι 
αναγκαίο τα εξής στοιχεία:» 

(2) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

"3. Στο βαθµό που είναι αναγκαίο, ο µετατροπέας µετατρέπει, αµφίδροµα, τα δεδοµένα 
µεταξύ του C.SIS και του κεντρικού SIS II, και εξασφαλίζει το συντονισµό µεταξύ C.SIS και 
κεντρικού SIS II.» 

(3) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

"2. Τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στο SIS 1+ µεταβαίνουν από το N.SIS στο N.SIS II 
χρησιµοποιώντας την προσωρινή αρχιτεκτονική µετάβασης, µε την υποστήριξη της Γαλλίας 
και της Επιτροπής." 

(4) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 17α: 

«Άρθρο 17α 

∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνολικού Προγράµµατος 

1. Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής, της 
Γαλλίας και των κρατών µελών που συµµετέχουν στο SIS 1+, θεσπίζεται µε την παρούσα µια 
οµάδα τεχνικών εµπειρογνωµόνων που καλείται «∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνολικού 
Προγράµµατος» (εφεξής το «GPMB»). Το GPMB αποτελεί το φόρουµ για τον συντονισµό 
του κεντρικού σχεδίου και των εθνικών σχεδίων του SIS II. 

2. Το GPMB αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από 10 εµπειρογνώµονες. Κατ’ ανώτατο όριο 
οκτώ εµπειρογνώµονες και ίσος αριθµός αναπληρωτών ορίζονται από τα κράτη µέλη στο 
πλαίσιο του Συµβουλίου. ∆ύο εµπειρογνώµονες και δύο αναπληρωτές ορίζονται από τον 
Γενικό ∆ιευθυντή της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης της Επιτροπής και προέρχονται από τους 
υπαλλήλους της Επιτροπής. Στις συνεδριάσεις του GPMB δύνανται να συµµετέχουν και 
άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής για τους οποίους οι σχετικές εργασίες παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον. 

                                                 
26 ΕΕ L 83 της 26.03.2008, σ. 5. 
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3. Το GPMB δύναται να καλεί περαιτέρω εµπειρογνώµονες για να συµµετέχουν στις 
συνεδριάσεις του, κατά περίπτωση, για να µπορέσει να εκπληρώσει το στόχο του όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 1. 

4. Το GPMB συνεδριάζει στα κτίρια της Επιτροπής. Η γραµµατεία του εξασφαλίζεται από 
την Επιτροπή. 

5. Το GPMB θα καταρτίσει τις αρµοδιότητές του. Θα αρχίσουν να ισχύουν µετά από την 
έκδοση θετικής γνωµοδότησης από τον Γενικό ∆ιευθυντή της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης 
της Επιτροπής. 

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2, τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα 
ταξιδίου που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του GPMB βαρύνουν τον γενικό 
προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθµό που δεν επιστρέφονται από άλλες 
πηγές. Στα έξοδα ταξιδίου των εµπειρογνωµόνων στο GPMB που έχουν ορισθεί από τα 
κράτη µέλη στο πλαίσιο του Συµβουλίου και των εµπειρογνωµόνων που προσκαλούνται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τα οποία προκύπτουν σε σχέση µε τις 
εργασίες του GPMB, εφαρµόζεται η κανονιστική ρύθµιση της Επιτροπής για την αποζηµίωση 
προσώπων που δεν ανήκουν σε αυτήν και τα οποία καλούνται ως εµπειρογνώµονες. 

(5) Στο άρθρο 19, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η ισχύς της λήγει την ηµεροµηνία που ορίζει το Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 71 
παράγραφος 2 της απόφασης 2007/533/∆ΕΥ.» 

'Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος, σύµφωνα µε τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βρυξέλλες, […] 

 Για το Συµβούλιο 
 Ο Πρόεδρος 
 […] 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Το παρόν δελτίο συνοδεύει δύο νοµοθετικές προτάσεις: 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1104/2008 του Συµβουλίου σχετικά µε τη µετάβαση από το σύστηµα 
πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς 
(SIS II). 

Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 
2008/839/∆ΕΥ σχετικά µε τη µετάβαση από το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 
1+) στο σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II). 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆ / ΠΒ∆ 

Τοµέας (-είς) δραστηριότητας και σχετική (-ές) δραστηριότητα (-ες): 

Τίτλος 18: Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

Κεφάλαιο 18 02: Αλληλεγγύη — Εξωτερικά σύνορα, πολιτική θεωρήσεων και 
ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές προϋπολογισµού (επιχειρησιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B..A) περιλαµβανοµένων 
των ονοµασιών τους: 

18.02.04 01– Σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης: 

∆εδοµένου ότι αυτές οι τροποποιητικές πράξεις παρατείνουν την ηµεροµηνία λήξης 
που προβλέπεται στις πράξεις που τροποποιούνται, µόνο τα έξοδα που προέρχονται 
από την παράταση του σταδίου ανάπτυξης και µετάβασης µετά την 30ή Ιουνίου 
2010 θα ληφθούν υπόψη. Αυτό αποκλείει τα έξοδα που θα αναληφθούν έως την 30ή 
Ιουνίου 2010. 

Επίσης, αποκλείονται έξοδα λειτουργίας που χρηµατοδοτούνται από άλλη νοµική 
βάση, όπως ιδίως ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και η απόφαση 2007/533/∆ΕΥ 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση 
του SIS II. 

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές τις τροποποιητικές 
πράξεις προβλέπονται για την περίοδο από την 30ή Ιουνίου 2010 µέχρι τη µετάβαση 
και εποµένως τη λήξη των πράξεων αυτών, στο πλαίσιο των κονδυλίων που έχουν 
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προγραµµατισθεί να καλύψουν τη χρηµατοδότηση των µεγάλων πληροφοριακών 
συστηµάτων. 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά (να προστεθούν γραµµές εάν είναι αναγκαίο) : 

Γραµµή 
του 

προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Νέα Συµµετοχή 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 

18 02 04 
01 ΜΥ∆ ∆ιαχ27 

 
ΟΥ∆ΕΝ ΟΥ∆ΕΝ ΟΥ∆ΕΝ 3α 

                                                 
27 ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις. 
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4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων 
πληρωµών (ΠΠ) 

σε εκατ. EUR (τρία δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 
Τµήµα 
αριθ. 

  

 

 

2010 

 

 

 

2011 

  

2012 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες28 
 

        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. α  6,566  6,284  0 12,850 

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  β  4,924  6,355  1,571 12,850 

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς29 
 

    

Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. γ        

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 α+γ  6,566  6,284   12,850 

Πιστώσεις πληρωµών  β+γ  4,924  6,355  1,571 12,850 

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς30 
 

  

Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. δ 

  
2,593 

 
 

 
3,890 

   
6,483 

∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. ε 

  

0,177 

 

 

 

0,241 
   

0,418 

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 α+γ
+δ
+ε 

  
9,336 

  
10,415 

   
19,751 

                                                 
28 ∆απάνες εκτός Κεφαλαίου xx 01 του σχετικού Τίτλου xx. 
29 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του Τίτλου xx. 
30 ∆απάνες Κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
περιλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 β+γ
+δ
+ε 

  
7,694 

  
10,486 

  
1,571 

 
19,751 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (διευκρινίστε ποιους), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει 
εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να προστεθούν γραµµές 
εάν προβλέπεται ότι περισσότεροι οργανισµοί θα συµµετάσχουν στη 
συγχρηµατοδότηση): N/A 

• Συνεισφορά από τη Νορβηγία 2,200081% και την Ισλανδία: 0,113386% (στοιχεία 
του 2007) για έξοδα λειτουργίας, βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο της συµφωνίας που έχουν συνάψει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε 
τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 
36). 

• Συνεισφορά από την Ελβετία: 2,402999% (αριθµητικά στοιχεία του 2007), για 
δαπάνες λειτουργίας, µε βάση το άρθρο 11 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της 
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας, προς την υλοποίηση, την εφαρµογή και την ανάπτυξη του 
κεκτηµένου του Σένγκεν. (ΕΕ L 53, 27.02.2008, σ. 52). 
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Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, οι προτάσεις αυτές συνιστούν ανάπτυξη 
του κεκτηµένου του Σένγκεν, όπως ορίζεται στο Παράρτηµα Α της συµφωνίας που 
έχουν συνάψει το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας 
και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των δύο αυτών χωρών προς τη 
θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του 
Σένγκεν. Το άρθρο 12 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο της συµφωνίας αυτής ορίζει: 
«Οσάκις τα έξοδα λειτουργίας καταλογίζονται στον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ισλανδία και η Νορβηγία συµµετέχουν σ' αυτά 
καταβάλλοντας ετησίως στον εν λόγω προϋπολογισµό το ποσοστό το οποίο 
αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό 
προϊόν όλων των συµµετεχόντων κρατών». 

Όσον αφορά την Ελβετία, οι προτάσεις αυτές αποτελούν ανάπτυξη των διατάξεων του 
κεκτηµένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που έχουν συνάψει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνοµοσπονδία σχετικά 
µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας µε την υλοποίηση, την εφαρµογή και 
την ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της 
συµφωνίας αυτής ορίζει: «Καθόσον αφορά το κόστος ανάπτυξης του Συστήµατος 
Πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ, η Ελβετία συµµετέχει στον γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταβάλλοντας, κατά το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν της στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν των 
συµµετεχουσών χωρών, ετήσια συνεισφορά για τα οικονοµικά έτη από το 2002 και 
µετά». 

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 
Οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από 
τις συνεδριάσεις του GPMB θα προέλθουν από τις πιστώσεις που 
προβλέπονται επί του παρόντος για το σύστηµα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) 
στον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό της περιόδου 2010-2013. 

 Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας31 (σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την αναθεώρηση 
των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

                                                 
31 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 



 

EL 19   EL 

σε εκατ. EUR (ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή του 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Προ της
δράσης 
[Έτος n-

1] 2010 2011    Σύνολο 

α)Έσοδα σε απόλυτες τιµές  0,309 0,296    0,605  
6312 

β) Μεταβολή εσόδων  ∆ 0,161 -0,160    0,001 

Για το 2010, τα δεδοµένα υπολογίστηκαν µε αναφορά στα εξαµηνιαία έσοδα διότι το 
παρόν δηµοσιονοµικό δελτίο καλύπτει µόνο την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2010 
και µετά. 

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE=ΙΠΑ) (περιλαµβανοµένων των µονίµων υπαλλήλων και 
του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε λεπτοµέρειες στο σηµείο 
8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 
 

2010 

 

2011 

    

Σύνολο ανθρώπινων 
πόρων 

50 50     

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Η πρόταση έχει ως στόχο την παράταση της νοµικής βάσης για τη µετάβαση µέχρι 
να γίνει αυτή τεχνικά εφικτή. Επίσης, αποβλέπει στη δηµιουργία διαχειριστικής 
δοµής σύµφωνα µε τις διεθνώς αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση. 
Επιπλέον, η πρόταση διασφαλίζει τη νοµική ευελιξία για την επίτευξη των 
λειτουργιών του SIS II µέσω εναλλακτικού τεχνικού σεναρίου που βασίζεται στο 
SIS 1+, σε περίπτωση που πρέπει να χρησιµοποιηθεί αυτό το σενάριο. Η πρόταση 
δεν τροποποιεί τη βασική δοµή της ευθύνης ούτε µεταβάλλει τη βασική δοµή της 
χρηµατοδότησης. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής, συνέπεια της πρότασης µε άλλα 
δηµοσιονοµικά µέσα και δυνατή συνέργεια 

Λόγω της ενσωµάτωσης του κεκτηµένου του Σένγκεν στο θεσµικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον λόγω του γεγονότος ότι το SIS II αφορά τόσο τις 
αρµοδιότητες της Κοινότητας όσο και τις αρµοδιότητες της Ένωσης, το σχέδιο 
δηµιουργίας κοινού µεγάλου πληροφοριακού συστήµατος απαιτεί την κοινοτική 
συµµετοχή. 
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5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων) 

Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι η διασφάλιση της επιτυχούς έναρξης 
λειτουργίας του SIS II. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα της παρούσας πρότασης 
έγκειται στην οµαλή µετάβαση δεδοµένων από το SIS 1+ στο SIS II και την πλήρη 
χρησιµοποίηση του SIS II.∆είκτης θεωρείται η επιτυχής µετάβαση των δεδοµένων 
και συστηµάτων από όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. 

5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

 Κεντρική διαχείριση 

 άµεσα από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε 
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς / οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (διευκρινίστε) 

Παρατηρήσεις: N/A 



 

EL 21   EL 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Η πρόοδος θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και οι επιδόσεις θα 
µετρώνται σε συνάρτηση µε τα απαιτούµενα πρότυπα και τα προκαθορισθέντα 
κριτήρια. Αυτό θα επιτευχθεί ιδίως µέσω αναδόχου διασφάλισης της ποιότητας.  

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων 

Η έκθεση αξιολόγηση και σύγκρισης για την περαιτέρω κατεύθυνση του SIS II, η 
οποία υποβλήθηκε στο Συµβούλιο από την Προεδρία και την Επιτροπή παρέχει 
αξιολόγηση εκ των προτέρων. Βάσει αυτής, στα συµπεράσµατα της Προεδρίας της 
4ης και 5ης Ιουνίου 2009 σηµειώνεται η ολοκλήρωση της περιόδου ανάλυσης και 
βελτιώσεων του SIS II, στη διάρκεια της οποίας διορθώθηκε ένας σηµαντικός 
αριθµός προβληµάτων και σφαλµάτων και σχεδιάστηκαν ή εφαρµόστηκαν λύσεις 
για την εξάλειψή τους. Το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι πρέπει να 
συνεχιστεί η ανάπτυξη του SIS II µε βάση το τρέχον σχέδιο SIS II και ότι πρέπει να 
διατηρηθεί το SIS 1+RE ως σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν µετά από ενδιάµεση / εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
από ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν) 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνολικού Προγράµµατος θεσπίζεται µε τις παρούσες 
προτάσεις, και εποµένως λαµβάνεται υπόψη η πείρα από τη διαχείριση της 
ανάπτυξης του + SIS II βάσει της δοµής εργασίας που δηµιουργήθηκε από τις 
πράξεις που τροποποιούνται τώρα. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα των µελλοντικών αξιολογήσεων 

Η µελλοντική αξιολόγηση θα πραγµατοποιείται µε βάση τα εξαµηνιαία σηµεία 
αναφοράς που καθορίστηκαν στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 4ης και 5ης 
Ιουνίου 2009. 

7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ  

Εάν αποδειχθεί ότι απαιτούνται συµπληρωµατικές συµβάσεις, θα εφαρµοστούν οι 
διαδικασίες της Επιτροπής για την ανάθεση των συµβάσεων, διασφαλίζοντας τη 
συµµόρφωση µε την κοινοτική νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (τρία δεκαδικά ψηφία ) 

Έτος 2010 Έτος 2011  ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες στόχων, δράσεων και υλοποιήσεων) Είδος υλοποίησης Μέσο 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

Αριθ. 
υλοποι
ήσεων 

Συνολικό 
κόστος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: συνέχεια της ανάπτυξης του 
SIS II ως τη µετάβαση 

        

∆ράση: συνέχεια της τεχνικής προόδου προς τη µετάβαση          

Υλοποίηση 1 Παράταση χρονοδιαγράµµατος της κύριας αναπτυξιακής σύµβασης 
ύ β ύ β

  1,560  2,340  3,900 

Υλοποίηση 2 Παράταση χρονοδιαγράµµατος της διασφάλισης της ποιότητας   0,648  0,972  1,620 

Υλοποίηση 3 ∆ιαχείριση συνολικού προγράµµατος και δοκιµή συντονισµού   0,528  0,852  1,380 

Υλοποίηση 4 Απρόβλεπτα σε σχέση µε το έγγραφο ελέγχου διασύνδεσης   1,000  0  1,000 

Υλοποίηση 5 Κλιµάκωση απρόβλεπτων   0,200  0  0,200 

Υλοποίηση 6 Μεταβολή αιτήµατος για απρόβλεπτα   0,300  0,200  0,500 

Υλοποίηση 7 Απρόβλεπτα TESTA σχετικά µε την ανάπτυξη   0,500  0,150  0,650 

Υλοποίηση 8 Έλεγχοι ασφάλειας   0,420  0,280  0,700 

Υλοποίηση 9 Έξοδα προσωπικού Στρασβούργου (6 άτοµα)   0,360  0,540  0,900 

Υλοποίηση 10 Μελέτες   0,750  0,500  1,250 

Υλοποίηση 11 Καθοδήγηση και κατάρτιση   0,300  0,450  0,750 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    6,566  6,284  12,850 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
και/ή συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος 2010 Έτος 2011     

A*/AD 24 24     Μόνιµοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι32 
(XX 01 01) 

 

B*, 
C*/AST 

9 9     

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται33 από 
το άρθρο XX 01 02 
 

17 17     

Λοιπό προσωπικό34 που 
χρηµατοδοτείται από το 
άρθρο XX 01 04/05 
 

      

ΣΥΝΟΛΟ 50 50     

8.2.2. Περιγραφή των καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

• Συντονισµός προγράµµατος 

• ∆ιαχείριση σχεδίου 

• Τεχνική διαχείριση 

• Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων 

• ∆ιαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων και των συµβάσεων και δηµοσιονοµική 
διαχείριση 

8.2.3. Πηγές ανθρώπινων πόρων (κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (Ετήσιας Στρατηγικής Πολιτικής/Προσχεδίου Προϋπολογισµού) για 
το έτος n 

                                                 
32 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
33 Των οποίων το κόστος ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
34 Των οποίων το κόστος περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 
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 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη) 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 
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8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

 N/A 

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

σε εκατ. EUR (τρία δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 

Έτος 2010 
(κατ’ 

αναλογία 
από την 

1η 
Ιουλίου)1 

Έτος 2011  
(κατ’ 

αναλογία 
µέχρι τον 
εκτιµώµενο 

χρόνο 
µετάβασης) 

   

 

Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 

2,013 3,020     

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END(=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι υπάλληλοι, 
κλπ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

0,580 0,870     

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς) 

2,593 3,890     

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

AD/AST – 122.000 EUR ανά έτος * 33 άτοµα = 4,026 εκατ. EUR 

 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

Να γίνει παραποµπή στο σηµείο 8.2.1, κατά περίπτωση 

Συµβασιούχοι (άρθρο 18 01 02 01 01): 64.000 EUR ανά έτος * 9 άτοµα = 0,576 εκατ. EUR 

Εθνικοί εµπειρογνώµονες (άρθρο 18 01 02 01 03): 73.000 EUR ανά έτος * 8 άτοµα = 0,584 
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εκατ. EUR 

 

8.2.6. Άλλες διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

σε εκατ. EUR (τρία δεκαδικά ψηφία)

 Έτος 
2010 

Έτος
2011     ΣΥΝΟ

ΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές 0,082 0,099     0,181 

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις και 
διασκέψεις 

0,095 0,142     0,237 

2 Σύνολο άλλων δαπανών διαχείρισης 
(XX 01 02 11) 

0,177 0,241     0,418 

3 Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης (να 
προσδιοριστούν και να αναφερθεί η 
σχετική γραµµή του προϋπολογισµού) 

       

Σύνολο διοικητικών δαπανών εκτός 
των ανθρώπινων πόρων και των 
συναφών δαπανών (που ∆ΕΝ 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

0,177 0,241     0,418 

Οι αποστολές περιλαµβάνουν επισκέψεις στα 27 συµµετέχοντα κράτη για ένα άτοµο ανά έτος 
και εβδοµαδιαία ταξίδια στο Στρασβούργο για 2 άτοµα έως τον εκτιµώµενο χρόνο της 
µετάβασης. 

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από το κονδύλιο που 
χορηγείται στην αρµόδια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανοµής κονδυλίων 
λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 




