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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
∗∗∗∗ 

στη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

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 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 
παράγραφος 1 και το άρθρο 212,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

                                                 
∗  Τροποποιήσεις: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες· και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης ∆εκεµβρίου 
2010  (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της... . 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής 
βοήθειας της Κοινότητας, το 2006 καθορίστηκε νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασµό 
και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής. Περιλαµβάνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1085/2006 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση µηχανισµού 
προενταξιακής βοήθειας (IPA)1, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισµό 
γενικών διατάξεων σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού γειτονίας και 
εταιρικής σχέσης2, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συµβουλίου, της 21ης 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη θέσπιση χρηµατοδοτικού µέσου για τη συνεργασία µε 
τις εκβιοµηχανισµένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήµατος χώρες και εδάφη3, τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 15ης Νοεµβρίου 2006, για τη θέσπιση µηχανισµού σταθερότητας4, τον κανονισµό 
(Ευρατόµ) αριθ. 300/2007 του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση 
µηχανισµού συνεργασίας στον τοµέα της πυρηνικής ασφάλειας5, τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1889/20066 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση 
µηχανισµού χρηµατοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας7. 

(2) Κατά την εφαρµογή των κανονισµών αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την 
εξαίρεση από την αρχή της µη επιλεξιµότητας της χρηµατοδότησης από την Ένωση των 
δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασµούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για τον 
λόγο αυτόν, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραµµισθεί µε τις υπόλοιπες πράξεις. 

(3) Ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόµενων 
στόχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(3α) 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 διαβουλεύεται αρµοδίως η Επιτροπή κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

(4) Ως εκ τούτου, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

                                                 
1 ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82. 
2 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1. 
3 ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41. 
4 ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1. 
5 ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1. 
6 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1. 
7 ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41. 
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 τροποποιείται ως εξής: 

-1) Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Τα έγγραφα στρατηγικής και οι ενδεχόµενες επεκτάσεις αυτών θεσπίζονται από 
την Επιτροπή µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 17 και 
υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 17α και 17β.»· 

-1α) Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Τα ετήσια προγράµµατα δράσης και οι τυχόν αναθεωρήσεις ή επεκτάσεις τους 
εγκρίνονται από την Επιτροπή λαµβανοµένων υπόψη των γνωµοδοτήσεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.»· 

-1β) Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 3 και 4, αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3. Όταν το κόστος αυτών των µέτρων ισούται µε ή υπερβαίνει τα 3 000 000 ευρώ, η 
Επιτροπή θεσπίζει αυτά τα ειδικά µέτρα λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

4. Για τα ειδικά µέτρα των οποίων το κόστος είναι κάτω των 3 000 000 ευρώ, η 
Επιτροπή διαβιβάζει τα µέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 
προς ενηµέρωσή τους εντός 10 εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της απόφασής 
της.»· 

-1γ) Το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. Η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
σχετικά µε τα ad hoc µέτρα που εφαρµόζει.»· 

1) Το άρθρο 13 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

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

1α) Το άρθρο 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«2. H Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της αξιολόγησης  στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για ενηµέρωση. Τα αποτελέσµατα 
ανατροφοδοτούν την κατάρτιση των προγραµµάτων και την κατανοµή των 
πόρων»· 

1β) Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 17 
Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 
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1. Οι εξουσίες για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 3 ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

2. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 17α και 17β. 

Άρθρο 17α 
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 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 ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο θεσµικό όργανο και 
την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας την ανατεθείσα εξουσία που θα µπορούσε να 
ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόµενους λόγους της ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται αµέσως σε ισχύ ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
που ορίζεται σε αυτή. ∆εν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ήδη ισχύουν. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Άρθρο 17β 
Αντιρρήσεις σε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

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

2. Αν, κατά τη λήξη της περιόδου της παραγράφου 1, ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο έχει διατυπώσει αντιρρήσεις στην κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδοθείσα πράξη, η εν λόγω 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 εφαρµογή πριν από τη λήξη της εν 
λόγω προθεσµίας, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν 
ενηµερώσει αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις. 
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3. Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συµβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 
σχετικά µε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσµίας της 
παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς 
λόγους.». 

 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής 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. 

... 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο· 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 


