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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση 
µηχανισµού χρηµατοδότησης της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την 

καθιέρωση ενός χρηµατοδοτικού µέσου για 

την προαγωγή της δηµοκρατίας και των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου παγκοσµίως 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός 

χρηµατοδοτικού µέσου για την προαγωγή 

της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων του 

ανθρώπου παγκοσµίως 

 (Η παρούσα τροπολογία αφορά το σύνολο 

του κειµένου. Η έγκρισή της θα καταστήσει 

αναγκαίες αντίστοιχες αλλαγές σε όλο το 

κείµενο. 

Αιτιολόγηση 

 Η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006 όσο και τον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006, που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων δύο διαφορετικών 

επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε 

δύο διαφορετικούς κανονισµούς, ένα για κάθε χρηµατοδοτικό µηχανισµό. Οι παραποµπές στον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006), κατά συνέπεια, διαγράφονται. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την εφαρµογή των κανονισµών 

αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά 

την εξαίρεση από την αρχή της µη 

επιλεξιµότητας των δαπανών που 

αφορούσαν φόρους, τέλη, δασµούς και 

άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της 

χρηµατοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο 
αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των 

σχετικών διατάξεων των κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 1905/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 
ώστε να ευθυγραµµισθούν µε τις 

υπόλοιπες πράξεις. 

(2) Κατά την εφαρµογή των κανονισµών 

αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά 

την εξαίρεση από την αρχή της µη 

επιλεξιµότητας των δαπανών που 

αφορούσαν φόρους, τέλη, δασµούς και 

άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της 

χρηµατοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο 
αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των 

σχετικών διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραµµισθούν 

µε τις υπόλοιπες πράξεις. 

Αιτιολόγηση 

Η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006 όσο και τον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006, που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων δύο διαφορετικών 

επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε 

δύο διαφορετικούς κανονισµούς, ένα για κάθε χρηµατοδοτικό µηχανισµό. Οι παραποµπές στον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006), κατά συνέπεια, διαγράφονται.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 

Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 1 

Στο άρθρο 25 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1905/2006, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Η ενίσχυση της Κοινότητας δεν 
χρησιµοποιείται κατ’ αρχήν για την 
καταβολή φόρων, τελών ή δασµών στις 
δικαιούχους χώρες.» 

∆ιαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Η τροποποιητική πρόταση αφορούσε τόσο τον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006 όσο και τον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1889/2006, που εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων δύο διαφορετικών 

επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ζητήθηκε, ως εκ τούτου, να χωρισθεί η πρόταση σε 

δύο διαφορετικούς κανονισµούς, ένα για κάθε χρηµατοδοτικό µηχανισµό. Οι παραποµπές στον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1905/2006), κατά συνέπεια, διαγράφονται.  

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – σηµείο -1 (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1889/2006 προστίθεται η εξής αιτιολογική 
σκέψη: 

  «(23a) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
εξουσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα 
έγγραφα στρατηγικής, καθόσον τα εν 
λόγω έγγραφα στρατηγικής 
συµπληρώνουν τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1889/2006 και είναι γενικής εφαρµογής. 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διενεργεί η 
Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων.» 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – σηµείο -1 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (-1α) Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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 «3. Τα έγγραφα στρατηγικής και οι 
ενδεχόµενες επεκτάσεις αυτών 
θεσπίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του άρθρου 17α.» 

Αιτιολόγηση 

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρµογή της κανονιστικής διαδικασίας µε 

έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. ∆εδοµένου ότι η 

διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες 

αποσύρονται. Σύµφωνα µε την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

στις 3 ∆εκεµβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα 

νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά µε την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες 

τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόµενο, την έκταση και τη διάρκεια της 

εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 

Άρθρο 17 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1889/2006 παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 17α 

 Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 

 1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 5, 
παράγραφος 3, ανατίθενται στην 
Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

 2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή υπόκεινται στις 
προϋποθέσεις των άρθρων 17β και 17γ.» 
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Αιτιολόγηση 

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρµογή της κανονιστικής διαδικασίας µε 

έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. ∆εδοµένου ότι η 

διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες 

αποσύρονται. Σύµφωνα µε την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

στις 3 ∆εκεµβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα 

νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά µε την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες 

τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόµενο, την έκταση και τη διάρκεια της 

εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 

Άρθρο 17 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1889/2006 παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 17β 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 5 
µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 
Συµβούλιο. 

 2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση 
αναλαµβάνει τη δέσµευση να ενηµερώσει 
το άλλο θεσµικό όργανο και την 
Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εκχωρηθείσες εξουσίες που θα 
µπορούσαν να ανακληθούν και τους 
πιθανούς λόγους ανάκλησης. 

 3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζει η εν 
λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσµατα 
αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
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που καθορίζεται σε αυτήν. ∆εν επηρεάζει 
την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Αιτιολόγηση 

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρµογή της κανονιστικής διαδικασίας µε 

έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. ∆εδοµένου ότι η 

διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες 

αποσύρονται. Σύµφωνα µε την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

στις 3 ∆εκεµβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα 

νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά µε την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες 

τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόµενο, την έκταση και τη διάρκεια της 

εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – σηµείο 1 γ (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 

Άρθρο 17 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1γ) Στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1889/2006 παρεµβάλλεται το εξής άρθρο: 

 «Άρθρο 17γ 

 Ενστάσεις σε σχέση µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

 Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η 
προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά δύο 
µήνες. 

 2. Εάν κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσµίας ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο έχει 
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αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ηµεροµηνία που ορίζεται 
σε αυτήν. 

 Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσµίας εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να µην εγείρουν 
αντιρρήσεις. 

 3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσµικό όργανο που προβάλλει 
αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους 
οποίους αντιτίθεται στην κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.» 

Αιτιολόγηση 

Στην αρχική έκθεση, οι εισηγήτριες πρότειναν την εφαρµογή της κανονιστικής διαδικασίας µε 

έλεγχο για την έγκριση των εγγράφων στρατηγικής στο πλαίσιο του EIDHR. ∆εδοµένου ότι η 

διαδικασία αυτή δεν υφίσταται πλέον στη συνθήκη της Λισαβόνας, οι εν λόγω τροπολογίες 

αποσύρονται. Σύµφωνα µε την εντολή που δόθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

στις 3 ∆εκεµβρίου 2009, καθώς και στις 28 Απριλίου 2010, οι εισηγήτριες παρουσιάζουν τώρα 

νέες τροπολογίες στις οποίες εισάγεται η διαδικασία των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση. Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 290 της συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά µε την εξουσιοδότηση, αυτές οι νέες 

τροπολογίες εκθέτουν τους στόχους, το περιεχόµενο, την έκταση και τη διάρκεια της 

εξουσιοδότησης, καθώς και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η εξουσιοδότηση. 

 

 


