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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής για 

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. …/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε πρόγραµµα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της προστασίας 

των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραµµα «Hercule III») και 

την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ 

                                                 
* Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το 

άρθρο 325, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 ΕΕ C 201 της 7.7.2012, σ. 1. 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … [(EE …)] [(δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα)] και απόφαση του Συµβουλίου της … 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 
(1) Η Ένωση και τα κράτη µέλη έχουν θέσει ως στόχο την καταπολέµηση της απάτης 

και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένου του λαθρεµπορίου και της 

παραποίησης τσιγάρων. Για τη βελτίωση του µακροπρόθεσµου αντίκτυπου των 

δαπανών και προς αποφυγή των επικαλύψεων, θα  πρέπει να εξασφαλισθεί στενή 

και τακτική συνεργασία και συντονισµός σε επίπεδο Ένωσης και µεταξύ των 

αρχών των κρατών µελών. 

 
(2) Οι δραστηριότητες µε στόχο την παροχή καλύτερων πληροφοριών, ειδικευµένης 

κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής µελέτης των νοµοθεσιών, και  

την παροχή τεχνικής και επιστηµονικής συνδροµής συµβάλλουν σηµαντικά στην 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης και ταυτόχρονα στην 

επίτευξη ισοδύναµου επιπέδου προστασίας σε όλη την Ένωση. 

 
(3) Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων δραστηριοτήτων µέσω της απόφασης αριθ. 

804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 (πρόγραµµα 

Hercule), η οποία τροποποιήθηκε και παρατάθηκε από την απόφαση αριθ. 

878/2007/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2 (πρόγραµµα 

Hercule ΙΙ), κατέστησε εφικτή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που ανέλαβε η 

Ένωση και τα κράτη µέλη σε θέµατα καταπολέµησης της απάτης, της διαφθοράς και 

κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης. ▌ 

 
(3a) Η Επιτροπή διεξήγαγε επισκόπηση των επιτευγµάτων του προγράµµατος 

Hercule II, η οποία αναφέρει τις εισροές και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. 

                                                 
1 Απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης 
Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον 
τοµέα της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας (Πρόγραµµα "Hercule") (ΕΕ L 
143 της 30.4.2004, σ. 9). 
2 Απόφαση αριθ. 878/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Ιουλίου 2007, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ για τη θέσπιση 
προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τοµέα της προστασίας των 
οικονοµικών συµφερόντων της Κοινότητας (πρόγραµµα Hercule II ) (ΕΕ L 193 της 25.7.2007, σ. 18). 
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(4) Η Επιτροπή διενήργησε αξιολόγηση αντίκτυπου το 2011, προκειµένου να εκτιµήσει 

αν χρειάζεται ή όχι η συνέχιση του προγράµµατος. 

 

(5) Για να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες σε επίπεδο 

Ένωσης και κρατών µελών για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και 

κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και της 

παραποίησης τσιγάρων και λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις νέες προκλήσεις στο 

πλαίσιο της δηµοσιονοµικής λιτότητας, θα  πρέπει να θεσπισθεί νέο πρόγραµµα (το 

«πρόγραµµα»). 

 

(5a) Το πρόγραµµα θα πρέπει να εφαρµοσθεί λαµβανοµένων υπόψη των συστάσεων 

και µέτρων που απαριθµούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 

2013 µε τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου τσιγάρων και 

άλλων µορφών παράνοµου εµπορίου προϊόντων καπνού – Μια συνολική 

στρατηγική της ΕΕ». 

 

(6) Το πρόγραµµα θα πρέπει να εφαρµοσθεί σε πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 

κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1. Σύµφωνα µε τον εν λόγω κανονισµό, µια επιδότηση αποσκοπεί να 

στηρίξει οικονοµικά µια ενέργεια προοριζόµενη να προωθήσει την υλοποίηση ενός 

στόχου της Ένωσης και δεν έχει ως µοναδικό σκοπό την αγορά εξοπλισµού. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ, 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 Ένωσης και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
1605/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 
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▌ 

(8) Το πρόγραµµα θα πρέπει να  είναι ανοικτό στη συµµετοχή κρατών που προσχωρούν, 

υποψηφίων χωρών και δυνάµει υποψηφίων που επωφελούνται από προενταξιακή 

στρατηγική, καθώς και χωρών εταίρων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, υπό 

τον όρο ότι οι χώρες αυτές έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο προσέγγισης των 

σχετικών νοµοθετικών διατάξεων και των διοικητικών µεθόδων µε εκείνες της 

Ένωσης, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις 

για τη συµµετοχή των εν λόγω κρατών και χωρών στα προγράµµατα της Ένωσης, 

που ορίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις ή τις παρόµοιες 

συµφωνίες των συµβουλίων σύνδεσης, καθώς και των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). 

 

(9) Η Επιτροπή θα πρέπει να  υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

ανεξάρτητη ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε την εκτέλεση του 

προγράµµατος, καθώς και έκθεση µε τελική αξιολόγηση όσον αφορά την επίτευξη 

των στόχων του προγράµµατος. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να ενηµερώνει, σε 

ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την ετήσια 

εκτέλεση του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των 

χρηµατοδοτούµενων δράσεων και στοιχείων για τη συνοχή και τη 

συµπληρωµατικότητα µε άλλα σχετικά  προγράµµατα και δράσεις σε επίπεδο 

Ένωσης. 
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(10) Ο παρών κανονισµός συνάδει µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Το πρόγραµµα θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ 

κρατών µελών και µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών µε στόχο την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, ▌ χρησιµοποιώντας τους πόρους κατά 

τρόπο πιο αποτελεσµατικό από αυτόν που θα εφαρµοζόταν σε εθνικό επίπεδο. Η 

δράση σε επίπεδο Ένωσης είναι αναγκαία και αιτιολογηµένη, καθώς συνδράµει 

σαφώς τα κράτη µέλη στη συλλογική προστασία των εθνικών προϋπολογισµών και 

του γενικού προϋπολογισµού της Ένωσης, και ενθαρρύνει τη χρησιµοποίηση κοινών 

δοµών της Ένωσης για την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ αρµοδίων αρχών. Το πρόγραµµα δεν θα πρέπει, ωστόσο, να 

θίγει αρµοδιότητες των κρατών µελών. 

 

(11) Το πρόγραµµα θα πρέπει να διαρκέσει επτά έτη, ώστε η διάρκειά του να 

ευθυγραµµισθεί µε τη διάρκεια του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, η οποία 

καθορίζεται στον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 1311/20131 του Συµβουλίου. 

 

(11a) Προκειµένου να προβλεφθεί βαθµός ευελιξίας στην κατανοµή των πόρων, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για την λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να τροποποιεί την ενδεικτική κατανοµή των πόρων. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να πραγµατοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, µεταξύ άλλων σε 

επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και κατάρτιση 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 1311/2013 του Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 2013, για 
τον καθορισµό του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 884). 
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(12) Η Επιτροπή θα  πρέπει να θεσπίσει ετήσια προγράµµατα εργασίας που περιέχουν τις 

χρηµατοδοτούµενες δράσεις, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης και τις 

έκτακτες και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, όπως αυτές που αφορούν 

κράτη µέλη εκτεθειµένα σε υψηλό κίνδυνο σε σχέση µε τα οικονοµικά συµφέροντα 

της Ένωσης, όπου εφαρµόζεται το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης ύψους 

90% των επιλέξιµων δαπανών. Η Επιτροπή θα πρέπει να συζητήσει µε τα κράτη 

µέλη σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στο πλαίσιο της 

συµβουλευτικής επιτροπής για το συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης που 

συστάθηκε µε την απόφαση 94/140/EΚ της Επιτροπής1. 

 

(12a) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τις χρηµατοδοτικές 

συνεισφορές τους µε βάση τη συγχρηµατοδότηση για επιχορηγήσεις που 

χορηγούνται βάσει του προγράµµατος. 

 

(12β) Η Επιτροπή  θα πρέπει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζεται η 

συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα των ετησίων προγραµµάτων εργασιών 

µε άλλα χρηµατοδοτούµενα από την Ένωση προγράµµατα, ιδίως στον τελωνειακό 

τοµέα, ώστε να ενισχύεται ο συνολικός αντίκτυπος των δράσεων του 

προγράµµατος και να αποφεύγεται η τυχόν επικάλυψη του προγράµµατος µε άλλα 

προγράµµατα. 

 

                                                 
1 Απόφαση 94/140/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 1994, για τη σύσταση 
συµβουλευτικής επιτροπής για το συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης (ΕΕ L 61 της 4.3.1994, 
σ. 27). 
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(13) Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για το σύνολο της διάρκειας του προγράµµατος, 

χρηµατοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο, προνοµιακή αναφορά κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού, 

κατά την έννοια του σηµείου 17 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας, της 2ας ∆εκεµβρίου 

2013,  µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 

για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά θέµατα και τη 

χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση1. 

 

(14) Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται µε 

αναλογικά µέτρα που να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο δαπανών, όπου 

περιλαµβάνονται η πρόληψη, ο εντοπισµός και η διερεύνηση παρατυπιών, η 

ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς 

χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, η επιβολή διοικητικών και 

οικονοµικών κυρώσεων. 

 

(14α) Η απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί. Θα πρέπει να ληφθούν 

µεταβατικά µέτρα που θα συµπληρώνουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις για 

δράσεις επιδιωκόµενες βάσει της εν λόγω απόφασης και τις υποχρεώσεις 

ενηµέρωσης που ορίζει αυτή. 

 

(14β) Ενδείκνυται να εξασφαλισθεί η οµαλή και αδιάλειπτη µετάβαση από το 

πρόγραµµα Hercule II στο πρόγραµµα και να ευθυγραµµισθεί η διάρκεια του 

προγράµµατος µε τον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 1311/2013. Ως εκ τούτου, 

το πρόγραµµα θα πρέπει να εφαρµοσθεί από 1ης Ιανουαρίου 2014, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 
1 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

 

Το πολυετές πρόγραµµα δράσης ▌ για την προώθηση δραστηριοτήτων κατά της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης «Hercule III» (το «πρόγραµµα») θεσπίζεται για την περίοδο από 

1ης Ιανουαρίου 2014 ως την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 

 

Άρθρο 2 

Προστιθέµενη αξία 

 

Το πρόγραµµα συµβάλλει σε όλα τα ακόλουθα: 

 

α) στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών µελών για 

την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και της παραποίησης 

τσιγάρων,  
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β) στην ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας και του συντονισµού σε ενωσιακό 

επίπεδο, µεταξύ των αρχών των κρατών µελών, της Επιτροπής και της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), και ιδίως στην 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διασυνοριακών επιχειρήσεων, 

 

γ) στην αποτελεσµατική πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης 

παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, 

παρέχοντας κοινή εξειδικευµένη κατάρτιση στο προσωπικό εθνικών και 

περιφερειακών διοικητικών αρχών καθώς και σε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς. 

 

Το πρόγραµµα επιτυγχάνει ειδικότερα την εξοικονόµηση πόρων από τη συλλογική προµήθεια 

ειδικού εξοπλισµού και βάσεων δεδοµένων προοριζόµενων για τους ενδιαφερόµενους φορείς, 

καθώς και από την ▌ εξειδικευµένη κατάρτιση. 

 

Άρθρο 3 

Γενικός στόχος  

 

Ο γενικός στόχος του προγράµµατος είναι η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της 

Ένωσης και η ενίσχυση µε τον τρόπο αυτό της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και η διασφάλιση της προστασίας των χρηµάτων των φορολογουµένων. 
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Άρθρο 4 

Ειδικός στόχος 

 

Ο ειδικός στόχος του προγράµµατος είναι η πρόληψη και η καταπολέµηση της απάτης, της 

διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας εις βάρος των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης. 

 

Ο βαθµός υλοποίησης του ειδικού στόχου προσµετράται λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ 

άλλων, τα επίπεδα στόχων και τα σενάρια αναφοράς και σε συνάρτηση µε  όλους τους 

ακόλουθους βασικούς δείκτες επιδόσεων: 

 

α) αριθµό των κατασχέσεων, δηµεύσεων και ανακτήσεων ως αποτέλεσµα της 

ανίχνευσης υποθέσεων απατών µε κοινές δράσεις και διασυνοριακές επιχειρήσεις· 

β) προστιθέµενη αξία και η αποτελεσµατική χρήση του συγχρηµατοδοτούµενου 

τεχνικού εξοπλισµού· 

 

γ) ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών για τα αποτελέσµατα που 

επιτυγχάνονται µε το τεχνικό υλικό· 

 

δ) αριθµός και είδη δραστηριοτήτων κατάρτισης, µεταξύ άλλων ποσότητα 

εξειδικευµένης κατάρτισης. 
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Άρθρο 4α 

Επιχειρησιακοί στόχοι 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος είναι όλοι οι ακόλουθοι: 

 

α) βελτίωση, πέραν των επιπέδων που έχουν επιτευχθεί µέχρι σήµερα, της πρόληψης 

και της διερεύνησης των περιπτώσεων απάτης και άλλων παράνοµων 

δραστηριοτήτων µε την ενίσχυση της διεθνικής και πολυτοµεακής συνεργασίας· 

 

β) βελτίωση της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης από 

απάτες, µε τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειριών και 

βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της ανταλλαγής προσωπικού· 

 

γ) ενίσχυση της καταπολέµησης της απάτης και άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων 

µέσω της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές αρχές 

ερευνών και ιδίως σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόµου· 

 

δ) περιορισµός της νυν γνωστής έκθεσης των οικονοµικών συµφερόντων της 

Ένωσης σε απάτες, διαφθορά και άλλες παράνοµες δραστηριότητες προκειµένου 

να µειωθεί η ανάπτυξη της παραοικονοµίας σε βασικούς τοµείς κινδύνου όπως η 

οργανωµένη απάτη, µεταξύ άλλων το λαθρεµπόριο και η παραποίηση τσιγάρων· 

 

ε) ενίσχυση του βαθµού ανάπτυξης της ειδικής νοµικής και δικαστικής προστασίας 

των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης έναντι της απάτης µέσω της 

προώθησης της συγκριτικής ανάλυσης της νοµοθεσίας. 
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Άρθρο 5 

Οργανισµοί επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση 

 

Έκαστος των ακολούθων οργανισµών είναι επιλέξιµος για χρηµατοδότηση ▌ στα πλαίσια του 

προγράµµατος: 

 

α) εθνικές ή περιφερειακές διοικητικές αρχές συµµετέχουσας χώρας, όπως 

προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, που προωθούν την ενίσχυση της 

δράσης στο ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

της Ένωσης, 

 

β) ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα και µη κερδοσκοπικές οντότητες υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν επί τουλάχιστον ένα έτος, σε 

συµµετέχουσα χώρα, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, και 

προωθούν την ενίσχυση της δράσης στο ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. 

 

Άρθρο 6 

Συµµετοχή στο πρόγραµµα 

 

1. Συµµετέχουσες χώρες είναι τα κράτη µέλη και οι χώρες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 («συµµετέχουσες χώρες»). 
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2. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι ακόλουθες χώρες: 

 

α) κράτη που προσχωρούν, υποψήφιες χώρες και δυνάµει υποψήφιοι που 

επωφελούνται από την προενταξιακή στρατηγική, σύµφωνα µε τις γενικές 

αρχές και τους γενικούς όρους για τη συµµετοχή των εν λόγω κρατών και 

χωρών σε προγράµµατα της Ένωσης που ορίζονται στις αντίστοιχες 

συµφωνίες-πλαίσιο, αποφάσεις του συµβουλίου σύνδεσης ή παρόµοιες 

συµφωνίες· 

 

β) χώρες εταίροι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας υπό τον όρο 

ότι οι χώρες αυτές έχουν επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο ευθυγράµµισης των 

νοµοθετικών διατάξεων και των διοικητικών µεθόδων µε εκείνες της Ένωσης. 

Οι ενδιαφερόµενες χώρες εταίροι συµµετέχουν στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις που θα καθορισθούν µε τις εν λόγω χώρες µετά από τη θέσπιση 

συµφωνιών-πλαισίων σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα της 

Ένωσης· 

 

γ) οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που 

συµµετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ), σύµφωνα µε τους 

όρους που καθορίζονται στη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. 
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3. Στις δραστηριότητες που οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράµµατος δύνανται να 

λαµβάνουν µέρος, οσάκις αυτό κρίνεται χρήσιµο για την επίτευξη των γενικών και 

ειδικών στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, αντιστοίχως, εκπρόσωποι 

χωρών που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης για τις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Ρωσική Οµοσπονδία και ορισµένες χώρες 

µε τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συµφωνία αµοιβαίας συνδροµής σε θέµατα 

σχετικά µε την απάτη, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και άλλων συναφών 

οργανισµών. Οι εν λόγω εκπρόσωποι συµµετέχουν στο πρόγραµµα σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 966/2012. 

 

Άρθρο 7 

Επιλέξιµες δράσεις 

 

Το πρόγραµµα παρέχει κατάλληλη χρηµατοδοτική ενίσχυση, υπό τους όρους που 

καθορίζονται στα ετήσια προγράµµατα εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 10, για όλες  

τις ακόλουθες δράσεις: 

 

α) εξειδικευµένης τεχνικής συνδροµής για τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µέσω 

ενός ή περισσότερων εκ των ακολούθων: 

 

i) της παροχής ειδικών γνώσεων, εξειδικευµένου και τεχνικά προηγµένου 

εξοπλισµού και αποτελεσµατικών εργαλείων της τεχνολογίας των 

πληροφοριών, διευκολύνοντας τη διεθνική συνεργασία και τη συνεργασία µε 

την Επιτροπή· 
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ii) της διασφάλισης της απαιτούµενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, 

ιδίως µε τη σύσταση κοινών οµάδων ερευνών και µε διασυνοριακές 

επιχειρήσεις· 

 

iii) της στήριξης των ικανοτήτων των κρατών µελών να αποθηκεύουν και να 

καταστρέφουν κατασχεθέντα τσιγάρα, καθώς και των ανεξαρτήτων υπηρεσιών 

αναλύσεων στο έργο της ανάλυσης των κατασχεθέντων τσιγάρων· 

 

iv) της ενίσχυσης των ανταλλαγών προσωπικού σε συγκεκριµένα σχέδια, ιδίως 

στον τοµέα της καταπολέµησης του λαθρεµπορίου και της παραποίησης 

τσιγάρων· 

 

v) της παροχής τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης στις αρµόδιες για την 

επιβολή του νόµου αρχές των κρατών µελών στο έργο της καταπολέµησης των 

παράνοµων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και απατών εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης ειδικότερα της 

στήριξης των τελωνειακών αρχών· 

 

vi) της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών στις 

συµµετέχουσες χώρες, αναπτύσσοντας και παρέχοντας ειδικές βάσεις 

δεδοµένων και εργαλεία µηχανοργάνωσης που διευκολύνουν την πρόσβαση σε 

δεδοµένα και την ανάλυση αυτών· 

 

vii) της αύξησης της ανταλλαγής δεδοµένων, της ανάπτυξης και παροχής 

εργαλείων µηχανοργάνωσης για έρευνες και της παρακολούθησης των 

εργασιών στον τοµέα των πληροφοριών· 
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β) οργάνωση στοχευµένης εξειδικευµένης κατάρτισης και εργαστηρίων κατάρτισης 

στην ανάλυση κινδύνου, καθώς επίσης, όπου απαιτείται, διασκέψεων που 

στοχεύουν σε ένα ή περισσότερα εκ των ακολούθων: 

 

i) την περαιτέρω ενθάρρυνση της καλύτερης κατανόησης των ενωσιακών και 

εθνικών µηχανισµών· 

 

ii) την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των αρµοδίων 

αρχών των συµµετεχουσών χωρών, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών 

υπηρεσιών επιβολής του νόµου, καθώς και των εκπροσώπων διεθνών 

οργανισµών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3· 

 

iii) τον συντονισµό των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών χωρών και των 

εκπροσώπων διεθνών οργανισµών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 

παράγραφος 3· 

 

iv) τη διάδοση των γνώσεων, ιδίως για τον καλύτερο εντοπισµό του κινδύνου για 

τους σκοπούς των ερευνών· 

 

v) την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων έρευνας, 

συµπεριλαµβανοµένων των µελετών· 

 

vi) τη βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων για την εφαρµογή στην 

πράξη και των θεωρητικών· 

 

vii) την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των δικαστών και των λοιπών κλάδων του 

νοµικού επαγγέλµατος στο θέµα της προστασίας των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ένωσης. 
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γ) κάθε άλλη δράση που δεν καλύπτεται από τα στοιχεία α) ή β) του παρόντος 

άρθρου, προβλεπόµενη από τα ετήσια προγράµµατα εργασίας βάσει του άρθρου 10, 

η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των γενικών, των ειδικών και των 

λειτουργικών στόχων  που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 4α, αντιστοίχως. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 8 

Χρηµατοδοτικό κονδύλιο 

 

1. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράµµατος για την περίοδο 

από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020 ανέρχεται σε 104 918 000 

EUR (σε τρέχουσες τιµές). 

 

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.   
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2. Στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού κονδυλίου για το πρόγραµµα, ενδεικτικά ποσά 

διατίθενται για τις επιλέξιµες δράσεις του άρθρου 7, εντός των ποσοστών του 

παραρτήµατος για κάθε είδος δράσης. Η Επιτροπή µπορεί να ξεκινήσει από την 

ενδεικτική κατανοµή πόρων που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα, όµως δεν 

µπορεί να αυξήσει τα χορηγούµενα µερίδια του χρηµατοδοτικού κονδυλίου πλέον 

του 20% για κάθε είδος δράσης. 

 

Αν αποδειχθεί αναγκαία η υπέρβαση του ορίου του 20%, ανατίθεται στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 

12α, για να τροποποιεί την ενδεικτική κατανοµή πόρων που προβλέπεται στο 

παράρτηµα. 

 

Άρθρο 9 

Είδη χρηµατοδοτικής παρέµβασης και συγχρηµατοδότησης 

 

1. Η Επιτροπή εφαρµόζει το πρόγραµµα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) 

αριθ. 966/2012. 
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2. Η χρηµατοδοτική στήριξη επιλέξιµων δράσεων βάσει του προγράµµατος που 

απαριθµούνται στο άρθρο 7 λαµβάνει τη µορφή οιουδήποτε εκ των κάτωθι: 

 

α) επιδοτήσεων· 

 

β) δηµοσίων συµβάσεων· 

 

γ) επιστροφής των εξόδων που κατέβαλαν οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο 

άρθρο 6 παράγραφος 3 για τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες του 

προγράµµατος. 

 

3. Η αγορά εξοπλισµού δεν αποτελεί τη µοναδική συνιστώσα της συµφωνίας 

επιχορήγησης. 

 

4. Το ποσοστό συγχρηµατοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται δυνάµει του 

προγράµµατος δεν υπερβαίνει το 80% των επιλέξιµων δαπανών. Σε έκτακτες και 

δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, οι οποίες προσδιορίζονται στο ετήσιο 

πρόγραµµα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 10, όπως είναι οι περιπτώσεις 

κρατών µελών εκτεθειµένων σε υψηλό κίνδυνο σε σχέση µε τα οικονοµικά 

συµφέροντα της Ένωσης, το ποσοστό συγχρηµατοδότησης δεν υπερβαίνει το 90% 

των επιλέξιµων δαπανών. 
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Άρθρο 10 

Ετήσια προγράµµατα εργασίας 

 

Η Επιτροπή εκδίδει ετήσια προγράµµατα εργασίας για την εφαρµογή του προγράµµατος. Στα 

προγράµµατα αυτά εξασφαλίζεται η συνεκτική επιδίωξη των γενικών, ειδικών και 

λειτουργικών στόχων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4 και 4α, αντιστοίχως, και 

σκιαγραφούνται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, η µέθοδος εφαρµογής και το συνολικό ποσό 

τους. ▌ Στην περίπτωση επιχορηγήσεων, τα ετήσια προγράµµατα εργασίας περιλαµβάνουν 

τις χρηµατοδοτούµενες δράσεις, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης και το µέγιστο 

ποσοστό συγχρηµατοδότησης. 

 

Τα κονδύλια του προϋπολογισµού που διατίθενται για δράσεις επικοινωνίας ▌ δυνάµει του 

προγράµµατος συµβάλλουν επίσης στην επικοινωνία εταιρικού τύπου σε σχέση µε τις 

πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, εφόσον συνδέονται µε τον γενικό στόχο που 

προβλέπεται στο άρθρο 3. 



 

AM\1015101EL.doc 22/29 PE527.178v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 10α 

Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης 

 

1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού, η Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα που διασφαλίζουν την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, µε την εφαρµογή 

προληπτικών µέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης 

δραστηριότητας, µε τη διενέργεια αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση, 

σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες, των αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών, καθώς επίσης, οσάκις κρίνεται σκόπιµο, µε την επιβολή αποτελεσµατικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονοµικών κυρώσεων. 

 

2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να 

ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους 

δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν 

λάβει πόρους της Ένωσης κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος. 

 

3. ▌Η OLAF µπορεί να διενεργεί έρευνες, συµπεριλαµβανοµένων επιτόπιων ελέγχων 

και επιθεωρήσεων ▌, σύµφωνα µε τις διατάξεις και διαδικασίες που ορίζονται στον 

κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 883/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου1, και στον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου2, 

µε στόχο τη διαπίστωση απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνοµης ενέργειας εις βάρος 

των οικονοµικών συµφερόντων της ▌ Ένωσης σε σχέση µε µια συµφωνία ή 

απόφαση επιχορήγησης ή µια σύµβαση χρηµατοδοτούµενη βάσει του 

προγράµµατος. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΕ, Ευρατόµ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11ης Σεπτεµβρίου 2013, σχετικά µε τις έρευνες που πραγµατοποιούνται από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού 
(Ευρατόµ) αριθ. 1074/1999 του Συµβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1). 
2 Κανονισµός (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου της 11ης Νοεµβρίου 1996 
σχετικά µε τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή µε σκοπό την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές 
παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2). 
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4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3, οι συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες 

χώρες και µε διεθνείς οργανισµούς, οι συµβάσεις, οι συµφωνίες επιχορήγησης και οι 

αποφάσεις ▌ που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 

περιέχουν διατάξεις οι οποίες θα εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και την OLAF να διεξάγουν τους εν λόγω λογιστικούς ελέγχους και 

έρευνες, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

Άρθρο 11 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

 
1. Η Επιτροπή παρέχει ▌ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σε ετήσια 

βάση πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος, µεταξύ άλλων 

σχετικά µε την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος. 

Στην ενηµέρωση περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τη συνεργασία και το 

συντονισµό µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών και µε τη συνέπεια και τη 

συµπληρωµατικότητα µε άλλα σχετικά προγράµµατα και δράσεις στο επίπεδο της 

Ένωσης. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί διαρκώς, µεταξύ άλλων και στους σχετικούς 

διαδικτυακούς τόπους, τα αποτελέσµατα των υποστηριζόµενων από το πρόγραµµα 

δραστηριοτήτων, µε στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά µε τη χρήση των 

πόρων. 

 
2. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί διεξοδική αξιολόγηση του προγράµµατος και υποβάλλει 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: 

α) ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017, ανεξάρτητη ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης µε 

αντικείµενο την επίτευξη των στόχων όλων των δράσεων, τα αποτελέσµατα 

και τις επιπτώσεις, την αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων 

και την ▌ προστιθεµένη αξία τους για την Ένωση, προκειµένου να λάβει 

απόφαση για την ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή των δράσεων. Η  

ενδιάµεση αξιολόγηση αφορά επίσης την έκταση της απλούστευσης, την 

εσωτερική και εξωτερική συνοχή της, τη διατήρηση της συνάφειας όλων των 

στόχων του προγράµµατος, καθώς και τη συµβολή των δράσεων στην 

επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη. Θα λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης σχετικά µε την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος 

Hercule II· 
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β) έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, έκθεση µε τελική αξιολόγηση σχετικά µε την 

επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, µεταξύ άλλων σχετικά µε την 

προστιθέµενη αξία· ακόµη, οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και η 

διατηρησιµότητα των αποτελεσµάτων του προγράµµατος αξιολογούνται 

προκειµένου να συνυπολογιστούν σε απόφαση για την πιθανή ανανέωση, 

τροποποίηση ή αναστολή µεταγενέστερου προγράµµατος. 

 
3. Όλες οι συµµετέχουσες χώρες και άλλοι δικαιούχοι παρέχουν στην Επιτροπή όλα 

τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για µεγαλύτερη διαφάνεια και 

υποχρέωση λογοδοσίας και για να είναι εφικτή η διαχείριση, η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση του προγράµµατος, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 

2, µεταξύ άλλων ως προς τη συνεργασία και το συντονισµό. 

 

▌ 



 

AM\1015101EL.doc 26/29 PE527.178v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

Άρθρο 12α 

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 8 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο επτά ετών από …*. 

 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 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 δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. 

∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

                                                 
* ΕΕ: παρεµβάλλεται η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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4. Μόλις εκδώσει µία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

 

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 8 τίθεται σε ισχύ 

µόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 

µήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 13 

Κατάργηση 

 

Η απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ καταργείται ▌. 

 

Ωστόσο, οι οικονοµικές υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται µε δράσεις που αναλήφθηκαν στο 

πλαίσιο της εν λόγω απόφασης και οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης που ορίζει αυτή 

εξακολουθούν να διέπονται από την απόφαση αυτή µέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω 

υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα  της δηµοσίευσής του στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.  

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 

________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
▌ 

 

Ενδεικτική κατανοµή των πόρων 

 

Η ενδεικτική κατανοµή των πόρων ως προς τις επιλέξιµες δράσεις που απαριθµούνται στο 

άρθρο 7 είναι η ακόλουθη: 

 

Είδη δράσεων Μερίδιο του προϋπολογισµού (σε ποσοστό %) 

α) Τεχνική βοήθεια Τουλάχιστον 70% 

β) Κατάρτιση Μέγιστο 25% 

γ) Κάθε άλλη δράση που δεν καλύπτεται από 

τα στοιχεία α) ή β) του άρθρου 7 

Μέγιστο 5% 

 

 

________________________ 

 
 

Or. en 

 


