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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουλίου 2006
για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
(EE L 210 της 31.7.2006, σ. 19)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

Διορθώνεται από:
►C1

Διορθωτικό ΕΕ L 330 της 3.12.2016, σ. 5 (1302/2013)

αριθ.

σελίδα

L 347

303

ημερομηνία
20.12.2013
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▼B
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 5ης Ιουλίου 2006
για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
Άρθρο 1
Φύση του ΕΟΕΣ
▼M1
1.
Ένας ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») δύνα
ται να ιδρυθεί στο έδαφος της Ένωσης υπό τις προϋποθέσεις και σύμ
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
2.
Ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και την προαγωγή ιδίως της
εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων μίας ή περισσότερων
συνιστωσών διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνερ
γασίας, μεταξύ των μελών του, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 1, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφι
κής συνοχής της Ένωσης.
▼B
3.

Ο ΕΟΕΣ έχει νομική προσωπικότητα.

4.
Ο ΕΟΕΣ διαθέτει σε κάθε κράτος μέλος την ευρύτερη δυνατή
ικανότητα δικαίου που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από την
εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους· μπορεί ιδίως να αποκτά
και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, να απασχολεί προσωπικό
και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.
▼M1
5.
Η καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ ευρίσκεται σε κράτος μέλος βάσει
του δικαίου του οποίου έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη
του.
▼B
Άρθρο 2
Εφαρμοστέο δίκαιο
▼M1
1.
Οι πράξεις των καταστατικών οργάνων ενός ΕΟΕΣ διέπονται από
τα εξής:
α) τον παρόντα κανονισμό,
β) τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8, όπου επιτρέπεται ρητά
από τον παρόντα κανονισμό να το κάνουν, και
γ) στην περίπτωση θεμάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού, ή εμπίπτουν σ’ αυτό μόνον εν μέρει, το
εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η καταστα
τική έδρα του.
Για τις ανάγκες καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου δυνάμει του
ενωσιακού δικαίου ή του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο ΕΟΕΣ θεωρείται
οντότητα του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του
έδρα.
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▼M1
1α.
Οι δραστηριότητες ενός ΕΟΕΣ σχετικά με την εκτέλεση καθηκό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, διέπονται
εντός της Ένωσης από το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό
δίκαιο όπως ορίζεται στη σύμβαση μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο
8.
Οι δραστηριότητες ενός ΕΟΕΣ που συγχρηματοδοτούνται από τον ενω
σιακό προϋπολογισμό πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο εφαρ
μοστέο ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο που αφορά την εφαρμογή
του ενωσιακού δικαίου αυτού.
▼B
2.
Εφόσον κράτος μέλος περιλαμβάνει διάφορες εδαφικές οντότητες
οι οποίες έχουν τους δικούς τους κανόνες εφαρμοστέου δικαίου, η
μνεία του εφαρμοστέου δικαίου στο πλαίσιο της παραγράφου 1 στοι
χείο γ), περιλαμβάνει το δίκαιο των οντοτήτων αυτών, λαμβάνοντας
υπόψη τη συνταγματική δομή του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 3
Σύνθεση του ΕΟΕΣ
▼M1
1.

Οι ακόλουθες οντότητες μπορούν να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ:

α) κράτη μέλη ή αρχές σε εθνικό επίπεδο·
β) περιφερειακές αρχές·
γ) τοπικές αρχές·
δ) δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1
στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1) ή οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (2)·
ε)

επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό
και εθνικό δίκαιο·

▼C1
στ) εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή οργανισμοί ή επιχειρή
σεις, αντίστοιχες με εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και
ε), τρίτων χωρών, με την επιφύλαξη των όρων που θεσπίζονται στο
άρθρο 3α.
▼B
Μέλη μπορούν να είναι επίσης ενώσεις φορέων οι οποίοι ανήκουν σε
μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.
▼M1
2.
Ένας ΕΟΕΣ απαρτίζεται από μέλη που ευρίσκονται στο έδαφος
τουλάχιστον δύο κρατών μελών, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3α παράγραφοι 2 και 5.
(1) Οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομι
κών υπηρεσιών (ΕΕ L 134, 30.4.2004, σ. 1).
(2) Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134, 30.4.2004,
σ. 114).
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▼M1
Άρθρο 3α
Ένταξη μελών από τρίτες χώρες και υπερπόντιες χώρες ή εδάφη
(ΥΧΕ)
1.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3α, ένας ΕΟΕΣ μπορεί να
απαρτίζεται από μέλη που προέρχονται από το έδαφος τουλάχιστον δύο
κρατών μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που συνορεύουν
με τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των
εξόχως απόκεντρων περιοχών τους, εφόσον τα εν λόγω κράτη μέλη
και τρίτες χώρες εκτελούν από κοινού δράσεις εδαφικής συνεργασίας
ή εφαρμόζουν προγράμματα που στηρίζονται από την Ένωση.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τρίτη χώρα ή ΥΧΕ θεω
ρείται ότι συνορεύει με ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των
εξόχως απόκεντρων περιοχών του, όταν η τρίτη χώρα ή η ΥΧΕ έχει
κοινά χερσαία σύνορα με αυτό ή όταν, τόσο η τρίτη χώρα ή η ΥΧΕ όσο
και ένα κράτος μέλος, είναι επιλέξιμα βάσει ενός κοινού προγράμματος
θαλάσσιας διασυνοριακής ή διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ή είναι επιλέξιμα βάσει άλλου προ
γράμματος διασυνοριακής ή θαλάσσιας συνεργασίας ή συνεργασίας για
θαλάσσιες λεκάνες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που χωρί
ζονται από διεθνή ύδατα.
2.
Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να απαρτίζεται από μέλη που προέρχονται από
το έδαφος ενός μόνο κράτους μέλους και μίας ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών που συνορεύουν με το εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανο
μένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών του, εφόσον το εν λόγω κρά
τος μέλος θεωρεί ότι ο εν λόγω ΕΟΕΣ συμφωνεί με το πεδίο εφαρμογής
της εδαφικής συνεργασίας του στο πλαίσιο διασυνοριακής ή διακρατι
κής συνεργασίας ή διμερών σχέσεων με τις εν λόγω τρίτες χώρες.
3.
Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, στις τρίτες χώρες που
συνορεύουν με κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως από
κεντρων περιοχών του, περιλαμβάνονται και τα θαλάσσια σύνορα
μεταξύ των οικείων χωρών.
4.
Σύμφωνα με το άρθρο 4α και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ένας ΕΟΕΣ μπορεί επίσης να
αποτελείται από μέλη που ευρίσκονται το έδαφος τουλάχιστον δύο
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιο
χών τους και από μία ή περισσότερες ΥΧΕ, είτε έχει μέλη από μία ή
περισσότερες τρίτες χώρες είτε όχι.
5.
Σύμφωνα με το άρθρο 4α και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στη παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας ΕΟΕΣ μπορεί επίσης να
αποτελείται από μέλη που ευρίσκονται στο έδαφος ενός μόνο κράτους
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών του
και από μία ή περισσότερες ΥΧΕ, με ή χωρίς μέλη από μία ή περισ
σότερες τρίτες χώρες.
6.
ΕΟΕΣ δύναται να συσταθεί μόνον μεταξύ μελών προερχομένων
από ένα κράτος μέλος και μία ή περισσότερες ΥΧΕ που συνδέονται με
το κράτος μέλος αυτό.
▼B
Άρθρο 4
Ίδρυση του ΕΟΕΣ
1.
Η απόφαση για την ίδρυση ΕΟΕΣ λαμβάνεται με πρωτοβουλία
των προτιθεμένων μελών του.
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▼B
2.

Κάθε προτιθέμενο μέλος:

α) γνωστοποιεί στο κράτος μέλος, δυνάμει του δικαίου του οποίου έχει
συσταθεί, την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε έναν ΕΟΕΣ, και
β) αποστέλλει στο εν λόγω κράτος μέλος αντίγραφο της προτεινόμενης
σύμβασης και του προτεινόμενου καταστατικού που μνημονεύονται
στα άρθρα 8 και 9.
▼M1
3.
Μετά την κοινοποίηση δυνάμει της παραγράφου 2 από προτιθέ
μενο μέλος, το κράτος μέλος που έχει παραλάβει την εν λόγω κοινο
ποίηση εγκρίνει, λαμβανομένης υπόψη της συνταγματικής του δομής,
τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στον ΕΟΕΣ και τη σύμβαση,
εκτός εάν το εν λόγω κράτος μέλος κρίνει ότι:
α) η συμμετοχή αυτή ή η σύμβαση δεν είναι σύμφωνη με οποιοδήποτε
από τα ακόλουθα:
(i) τον παρόντα κανονισμό·
(ii) άλλες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που αφορούν τις πρά
ξεις και τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ·
(iii) διατάξεις εθνικού δικαίου που σχετίζονται με τις εξουσίες και
τις αρμοδιότητες του προτιθέμενου μέλους·
β) η συμμετοχή αυτή δεν δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέ
ροντος ή δημόσιας πολιτικής του εν λόγω κράτους μέλους· ή
γ) τα καταστατικά δεν συνάδουν με τη σύμβαση.
Σε περίπτωση μη έγκρισης, το κράτος μέλος αναφέρει τους λόγους ς
άρνησης της έγκρισης και προτείνει, εφόσον ενδείκνυται, τις αναγκαίες
τροποποιήσεις στη σύμβαση.
Το κράτος μέλος λαμβάνει την σχετική με την έγκριση απόφασή του
εντός περιόδου έξι μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινο
ποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Εάν το κράτος μέλος που έχει
παραλάβει τη κοινοποίηση δεν προβάλει αντίρρηση εντός της περιόδου
αυτής, η συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στη σύμβαση θεωρείται
ότι έχει εγκριθεί. Ωστόσο, το κράτος μέλος στο οποίο θα ευρίσκεται η
προτεινόμενη καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ εγκρίνει επισήμως τη σύμ
βαση προκειμένου να επιτρέψει τη σύσταση του ΕΟΕΣ.
Σε περίπτωση που το κράτος μέλος ζητήσει συμπληρωματικές πληρο
φορίες από ένα προτιθέμενο μέλος, η προθεσμία που αναφέρεται στο
τρίτο εδάφιο αναστέλλεται. Το διάστημα της αναστολής αρχίζει από την
επομένη της ημερομηνίας αποστολής των παρατηρήσεων του κράτους
μέλους στο προτιθέμενο μέλος και διαρκεί έως ότου προτιθέμενο μέλος
να απαντήσει σε αυτές.
Ωστόσο, η αναστολή της προθεσμίας που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο
δεν ενεργοποιείται εφόσον το προτιθέμενο μέλος υποβάλει την απά
ντηση του στις παρατηρήσεις του κράτους μέλους εντός δέκα εργάσι
μων ημερών από την έναρξη της περιόδου αναστολής.
Κατά τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή προτιθέμενου μέλους σε
ΕΟΕΣ, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους εθνικούς τους
κανόνες.
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▼M1
3α.
Στην περίπτωση ενός ΕΟΕΣ με προτιθέμενα μέλη από μία ή
περισσότερες τρίτες χώρες, το κράτος μέλος στο οποίο θα ευρίσκεται
η προτεινόμενη καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ διασφαλίζει, σε διαβού
λευση με τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ότι πληρούνται οι όροι
του άρθρου 3α και ότι η τρίτη χώρα έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του
προτιθέμενου μέλους, σύμφωνα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(α) ισοδύναμους όρους και διαδικασίες με εκείνους που θεσπίζονται
στον παρόντα κανονισμό, ή
(β) συμφωνία που έχει συναφθεί τουλάχιστον μεταξύ ενός κράτους
μέλους με βάση το δίκαιο του οποίου έχει συσταθεί το προτιθέμενο
μέλος και της εν λόγω τρίτης χώρας.
▼B
4.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που παραλαμβάνουν
τις γνωστοποιήσεις και τα έγγραφα της παραγράφου 2.
▼M1
5.
Τα μέλη συνομολογούν τη σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 8
και διασφαλίζουν την ύπαρξη συνοχής με την έγκριση σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6.
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης ή των καταστατικών κοινοποι
είται από τον ΕΟΕΣ στα κράτη μέλη με βάση το δίκαιο των οποίων
έχουν συσταθεί τα μέλη του. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης, εξαι
ρουμένης αποκλειστικά της περίπτωσης ένταξης νέου μέλους που ανα
φέρεται στην παράγραφο 6α στοιχείο α), εγκρίνεται από τα εν λόγω
κράτη μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
6α.
Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε περίπτωση ένταξης
νέων μελών σε υφιστάμενο ΕΟΕΣ:
α) σε περίπτωση ένταξης νέου μέλους από κράτος μέλος που έχει ήδη
εγκρίνει τη σύμβαση, η ένταξη αυτή εγκρίνεται μόνο από το κράτος
μέλος με βάση το δίκαιο του οποίου έχει συσταθεί το νέο μέλος
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 και
κοινοποιείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του
έδρα ο ΕΟΕΣ·
β) σε περίπτωση ένταξης νέου μέλους από κράτος μέλος που δεν έχει
εγκρίνει ακόμη τη σύμβαση, εφαρμόζεται η διαδικασία της παρα
γράφου 6·
γ) σε περίπτωση ένταξης νέου μέλους από τρίτη χώρα σε υφιστάμενο
ΕΟΕΣ, η ένταξη εξετάζεται από το κράτος μέλος στο οποίο ευρί
σκεται η καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ σύμφωνα με τη διαδικασία
της παραγράφου 3α.

Άρθρο 4α
Συμμετοχή μελών από ΥΧΕ
Σε περίπτωση ΕΟΕΣ με προτιθέμενο μέλος από ΥΧΕ, το κράτος μέλος
με το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ διασφαλίζει ότι πληρούνται οι όροι του
άρθρου 3α και, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης του με την ΥΧΕ, είτε:
α) εγκρίνει τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 3, ή
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▼M1
β) βεβαιώνει εγγράφως στο κράτος μέλος στο οποίο θα ευρίσκεται η
προτεινόμενη καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ ότι οι αρμόδιες αρχές
της ΥΧΕ έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους
σύμφωνα με προϋποθέσεις και διαδικασίες ισοδύναμες με εκείνες
που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5
Απόκτηση νομικής προσωπικότητας και δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα
1.
Η σύμβαση και τα καταστατικά καθώς και ενδεχόμενες μεταγενέ
στερες τροποποιήσεις τους καταχωρίζονται ή δημοσιεύονται, ή και τα
δύο, στο κράτος μέλος στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του
έδρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους
μέλους. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημέρα της
καταχώρισης ή της δημοσίευσης της σύμβασης και των καταστατικών,
όποια από τις δύο ημερομηνίες προηγείται. Τα μέλη ενημερώνουν τα
οικεία κράτη μέλη και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την
καταχώριση ή τη δημοσίευση της σύμβασης και των καταστατικών.
2.
Ο ΕΟΕΣ διασφαλίζει ότι, εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την
καταχώριση ή δημοσίευση της σύμβασης και των καταστατικών, απο
στέλλεται αίτημα στην Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με τον
μορφότυπο που περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Η Επιτροπή στη συνέχεια διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημοσιευθεί στη
σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοί
νωση για τη σύσταση του ΕΟΕΣ, που περιέχει τις πληροφορίες που
παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
▼B
Άρθρο 6
Έλεγχος της διαχείρισης δημοσίων κεφαλαίων
1.
Ο έλεγχος της διαχείρισης δημόσιων κεφαλαίων από τον ΕΟΕΣ
οργανώνεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ο
ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. Το κράτος μέλος στο οποίο έχει
την έδρα του ο ΕΟΕΣ υποδεικνύει την αρμόδια για το έργο αυτό αρχή,
πριν εγκρίνει τη συμμετοχή στον ΕΟΕΣ δυνάμει του άρθρου 4.
2.
Εφόσον απαιτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας των άλλων
ενδιαφερόμενων κρατών μελών, οι αρχές του κράτους μέλους στο
οποίο έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ προβαίνουν στις αναγκαίες ρυθμίσεις,
ώστε οι προσήκουσες αρχές στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να
πραγματοποιούν τους ελέγχους στο έδαφός τους για τις πράξεις του
ΕΟΕΣ που εκτελούνται σε εκείνα τα κράτη μέλη και να ανταλλάσσουν
όλες τις προσήκουσες πληροφορίες.
3.
Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδε
κτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου.
▼M1
4.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος
άρθρου, όταν τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ, που αναφέρονται στο άρθρο
7 παράγραφος 3, καλύπτουν δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την
Ένωση, εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία που αφορά τον έλεγχο των
κονδυλίων που παρέχει η Ένωση.
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5.
Το κράτος μέλος στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του
έδρα ενημερώνει τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όσον αφορά τις
τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Άρθρο 7
Καθήκοντα
1.
Ο ΕΟΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν τα μέλη του
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Τα καθήκοντά του ορίζονται από
τη σύμβαση που συμφωνείται από τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 4
και 8 του παρόντος κανονισμού.
▼M1
2.
Ο ΕΟΕΣ ενεργεί εντός των ορίων των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί, ήτοι της διευκόλυνσης και την προαγωγής της εδαφικής
συνεργασίας για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφι
κής συνοχής της Ένωσης, και της άρσης των εμποδίων στην εσωτερική
αγορά. Καθένα από τα καθήκοντα αυτά καθορίζεται από τα μέλη του
κατά τρόπο ώστε να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε μέλους,
εκτός εάν το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα εγκρίνει τη συμμετοχή
μέλους συσταθέντος δυνάμει του εθνικού δικαίου του, ακόμα και εάν
το μέλος αυτό δεν είναι αρμόδιο για όλα τα καθήκοντα που ορίζονται
στη σύμβαση.
3.
Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να διενεργεί ειδικές δράσεις εδαφικής συνερ
γασίας μεταξύ των μελών του, με την επιδίωξη του στόχου που ανα
φέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, με ή χωρίς την οικονομική συνει
σφορά της Ένωσης.
Τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ μπορούν να αφορούν, κατά κύριο λόγο, την
εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας ή μέρους αυτών ή εφαρμογή
δράσεων που έχουν τη στήριξη της Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου και/ή του Ταμείου Συνοχής.
Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τα καθήκοντα που δύνανται να
εκτελούν οι ΕΟΕΣ χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ένωσης.
Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 13, τα κράτη μέλη δεν απο
κλείουν τα καθήκοντα που αφορούν τις επενδυτικές προτεραιότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
▼B
4.
Τα καθήκοντα που αναθέτουν στον ΕΟΕΣ τα μέλη του δεν αφο
ρούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και αρμοδιοτήτων που αποσκο
πούν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων
δημοσίων αρχών, όπως είναι οι αστυνομικές και κανονιστικές εξουσίες,
η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική.
▼M1
Ωστόσο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, η
συνέλευση ενός ΕΟΕΣ που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1
στοιχείο α) μπορεί να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της
χρήσης ενός στοιχείου υποδομής το οποίο διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ, ή τους
όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατή η
παροχή μιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, συμπεριλαμ
βανομένων των δασμών και τελών που πρέπει να καταβάλλουν οι χρή
στες.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [1299]/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων
για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013,
σ. 259).
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5.
Τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να αποφασίζουν ομόφωνα να ανα
θέτουν την εκτέλεση των καθηκόντων του σε ένα εκ των μελών.

Άρθρο 8
Σύμβαση
1.
Ο ΕΟΕΣ διέπεται από σύμβαση την οποία συνάπτουν ομοφώνως
τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 4.
▼M1
2.

Στη σύμβαση διευκρινίζονται:

α) η ονομασία του ΕΟΕΣ και η καταστατική του έδρα·
β) η έκταση του υπερπόντιου εδάφους στην οποία ο ΕΟΕΣ μπορεί να
ασκεί τα καθήκοντά του·
γ) ο συγκεκριμένος στόχος και τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ·
δ) η διάρκεια του ΕΟΕΣ και οι προϋποθέσεις για τη διάλυσή του·
ε)

ο κατάλογος των μελών του ΕΟΕΣ·

στ) ο κατάλογος των οργάνων του ΕΟΕΣ και οι αντίστοιχες αρμοδιό
τητές τους·
ζ)

το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους
στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ για τους σκο
πούς της ερμηνείας και της επιβολής της εφαρμογής της σύμβασης·

η) το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο του κράτους
μέλους στο οποίο λειτουργούν τα καταστατικά όργανα του ΕΟΕΣ·
θ) οι ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μελών από τρίτες χώρες ή ΥΧΕ,
κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του
εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση που ο ΕΟΕΣ εκτελεί καθή
κοντα σε τρίτες χώρες ή ΥΧΕ·
ι)

το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο το οποίο σχετίζεται
άμεσα με τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ που διεξάγονται στο πλαί
σιο των καθηκόντων που ορίζονται στη σύμβαση·

ια) οι κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό του ΕΟΕΣ καθώς και οι
αρχές που διέπουν τις ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες διαχεί
ρισης και πρόσληψης προσωπικού·
ιβ) οι ρυθμίσεις για την ευθύνη του ΕΟΕΣ και των μελών του σύμ
φωνα με το άρθρο 12·
ιγ) οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση, συμπερι
λαμβανομένων εκείνων για το δημοσιονομικό έλεγχο της διαχείρι
σης των δημοσίων κονδυλίων, και
ιδ) οι διαδικασίες έγκρισης του καταστατικού και τροποποίησης της
σύμβασης, που συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις των άρθρων
4 και 5.
3.
Στην περίπτωση που τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ αφορούν αποκλει
στικά τη διαχείριση προγράμματος συνεργασίας ή μέρους αυτού δυνά
μει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, ή στην περίπτωση που ο
ΕΟΕΣ αφορά διαπεριφερειακή συνεργασία ή δίκτυα, δεν απαιτούνται οι
πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β).
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Άρθρο 9
Καταστατικά
1.
Το καταστατικό του ΕΟΕΣ εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του
με βάση και σύμφωνα προς τη σύμβαση.
2.
θα:

Τα καταστατικά του ΕΟΕΣ διευκρινίζουν τουλάχιστον τα ακόλου

α) τις διατάξεις λειτουργίας των διοικητικών οργάνων του και τις
αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, καθώς και τον αριθμό εκπρο
σώπων των μελών στα αρμόδια διοικητικά όργανα·
β) τις διαδικασίες του για τη λήψη αποφάσεων·
γ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του·
δ) τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του·
ε)

τις διαδικασίες του όσον αφορά τη διαχείριση και την πρόσληψη
προσωπικού ·

στ) τις ρυθμίσεις για τις οικονομικές συνεισφορές των μελών του·
ζ)

τους εφαρμοστέους λογιστικούς και δημοσιονομικούς κανόνες για
τα μέλη του ·

η) τον διορισμό ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή για τους λογαρια
σμούς, και
θ) τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού του, που συμμορ
φώνονται με τις υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5.
▼B
Άρθρο 10
Οργανωτική δομή του ΕΟΕΣ
1.

Ο ΕΟΕΣ διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα όργανα:

α) τη συνέλευση, που αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του·
β) τον διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΕΟΕΣ και ενεργεί για
λογαριασμό του.
2.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει πρόσθετα όργανα με σαφώς
καθορισμένες αρμοδιότητες.
3.
Ο ΕΟΕΣ φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του έναντι
τρίτων, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα
του ΕΟΕΣ.
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός
1.
Ο ΕΟΕΣ καταρτίζει ετήσιο προϋπολογισμό τον οποίο εγκρίνει η
συνέλευση και περιλαμβάνει, ειδικότερα, κεφάλαιο για τις τρέχουσες
δαπάνες και, εφόσον απαιτείται, κεφάλαιο για τις λειτουργικές δαπάνες.
▼M1
2.
Η κατάρτιση των λογαριασμών του, συμπεριλαμβανομένης, εφό
σον απαιτείται, της συνοδευτικής ετήσιας έκθεσης, και ο έλεγχος και η
δημοσίευση των εν λόγω λογαριασμών διέπονται από το εθνικό δίκαιο
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.
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Άρθρο 12
Εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών και ευθύνη
1.
Όσον αφορά την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την παύση
πληρωμών και συναφείς διαδικασίες, ο ΕΟΕΣ διέπεται από τους νόμους
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα, εκτός
εάν ορίζεται άλλως με τις παραγράφους 2 και 3.
▼M1
Ο ΕΟΕΣ είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στο βαθμό που τα στοιχεία
του ενεργητικού του ΕΟΕΣ δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί στις
οικονομικές του υποχρεώσεις, τα μέλη του φέρουν την ευθύνη για τα
χρέη του ανεξάρτητα από τη φύση των χρεών αυτών, το δε μερίδιο της
ευθύνης εκάστου μέλους ορίζεται ανάλογα με την οικονομική συνει
σφορά του. Οι τεχνικές ρυθμίσεις για την εν λόγω οικονομική συνει
σφορά ορίζονται στα καταστατικά.
Τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορούν να προβλέπουν στα καταστατικά ότι ευθύ
νονται, μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του εν λόγω ΕΟΕΣ,
για υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητες του ΕΟΕΣ κατά
την περίοδο που ήσαν μέλη του.
2α.
Εάν η ευθύνη τουλάχιστον ενός μέλους ΕΟΕΣ από κράτος μέλος
είναι περιορισμένη λόγω των διατάξεων του εθνικού δικαίου βάσει του
οποίου έχει συσταθεί, τα λοιπά μέλη μπορούν επίσης να περιορίζουν
την ευθύνη τους στη σύμβαση, εφόσον τους παρέχεται η δυνατότητα
από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις οποίες εφαρμόζεται ο
παρών κανονισμός.
Η ονομασία των ΕΟΕΣ των οποίων τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη
περιλαμβάνει τον όρο «περιορισμένη ευθύνη».
Οι απαιτήσεις έκδοσης της σύμβασης, των καταστατικών και των λογα
ριασμών ενός ΕΟΕΣ τα μέλη του οποίου έχουν περιορισμένη ευθύνη,
είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για άλλα
είδη νομικών οντοτήτων περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες έχουν συστα
θεί δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει
την καταστατική του έδρα.
Στην περίπτωση ΕΟΕΣ του οποίου τα μέλη έχουν περιορισμένη ευθύνη,
κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει από τον ΕΟΕΣ
να συνάψει κατάλληλες ασφαλιστήριες συμβάσεις ή να καλυφθεί από
εγγύηση τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημέ
νου στο κράτος μέλος ή από μέσο παρεχόμενο ως εγγύηση από δημόσιο
φορέα ή από το κράτος μέλος για την κάλυψη των κινδύνων που
συνδέονται με τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ.
▼B
3.
Με την επιφύλαξη της οικονομικής ευθύνης των κρατών μελών
όσον αφορά κονδύλια που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία και
το Ταμείο Συνοχής και χορηγούνται στον ΕΟΕΣ, δεν προκύπτει δυνάμει
του παρόντος κανονισμού οικονομική ευθύνη των κρατών μελών όσον
αφορά ΕΟΕΣ του οποίου δεν είναι μέλη.

Άρθρο 13
Δημόσιο συμφέρον
Εφόσον ΕΟΕΣ πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά παρά
βαση της νομοθεσίας κράτους μέλους όσον αφορά τη δημόσια πολιτική,
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τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια ηθική, ή κατά
παράβαση του δημοσίου συμφέροντος κράτους μέλους, αρμόδιος
φορέας του εν λόγω κράτους μέλους μπορεί να απαγορεύει τη δραστη
ριότητα αυτή στο έδαφός του ή να απαιτεί από τα μέλη που συστάθη
καν βάσει του δικαίου του να αποχωρήσουν από τον ΕΟΕΣ, εκτός εάν
ο ΕΟΕΣ πάψει τη δραστηριότητα αυτή.
Οι απαγορεύσεις αυτές δεν συνιστούν μέσο αυθαίρετου ή συγκεκαλυμ
μένου περιορισμού της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του
ΕΟΕΣ. Είναι δυνατή η επανεξέταση της απόφασης του εν λόγω αρμό
διου φορέα από δικαστική αρχή.

Άρθρο 14
Λύση
1.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της σύμβασης σχετικά με τη
λύση, ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που διαθέτει
έννομο συμφέρον, το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρχή του κράτους μέλους
στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ αποφασίζει τη λύση
του ΕΟΕΣ, εάν διαπιστώσει ότι ο ΕΟΕΣ δεν συμμορφούται πλέον προς
τις απαιτήσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 ή του άρθρου 7 ή, ειδικό
τερα, όταν οι ενέργειες του ΕΟΕΣ δεν συνάδουν προς τα καθήκοντα
που καθορίζει το άρθρο 7. Το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή
ενημερώνουν όλα τα κράτη μέλη βάσει της νομοθεσίας των οποίων
συστάθηκαν τα μέλη του ΕΟΕΣ για οποιαδήποτε αίτηση λύσης του
ΕΟΕΣ.
2.
Το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρχή μπορούν να τάξουν στον ΕΟΕΣ
προθεσμία για θεραπεία της κατάστασης. Εάν ο ΕΟΕΣ δεν συμμορφω
θεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμό
δια διοικητική αρχή αποφασίζει τη λύση του.

Άρθρο 15
Δικαιοδοσία
1.
Τρίτοι οι οποίοι θεωρούν ότι ζημιώνονται από πράξεις ή παραλεί
ψεις ενός ΕΟΕΣ δικαιούνται να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους δικα
στικώς.
▼M1
2.
Εκτός εάν προβλέπεται άλλως από τον παρόντα κανονισμό, για τις
διαφορές στις οποίες εμπλέκεται ΕΟΕΣ εφαρμόζεται το δίκαιο της
Ένωσης περί δικαιοδοσίας. Για κάθε περίπτωση που δεν εμπίπτει στο
εν λόγω δίκαιο της Ένωσης, αρμόδια για την επίλυση των διαφορών
είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την
καταστατική του έδρα.
▼B
Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, δυνάμει του άρθρου 4 παρά
γραφοι 3 και 6 και του άρθρου 13, είναι τα δικαστήρια του κράτους
μέλους του οποίου προσβάλλεται η απόφαση.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους πολίτες να ασκούν τα
εθνικά συνταγματικά τους δικαιώματα για προσφυγή κατά δημόσιων
υπηρεσιών που είναι μέλη ΕΟΕΣ, όσον αφορά:
α) διοικητικές αποφάσεις σχετικά με δραστηριότητες που ασκεί ο
ΕΟΕΣ·
β) την πρόσβαση στις υπηρεσίες στη γλώσσα τους, και
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▼B
γ) την πρόσβαση σε πληροφορίες.
Στις περιπτώσεις αυτές, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους
μέλους βάσει του συντάγματος του οποίου εκπηγάζει το δικαίωμα προ
σφυγής.

Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις
▼M1
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις κατάλληλες διατάξεις για να εξα
σφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τον καθορισμό αρμόδιων
αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαδικασία έγκρισης σύμφωνα με
τις νομικές και τις διοικητικές τους ρυθμίσεις.
Εφόσον το απαιτεί το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος
μέλος μπορεί να καταρτίζει πλήρη κατάλογο των καθηκόντων που
έχουν ήδη τα μέλη του ΕΟΕΣ, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρά
γραφος 1, τα οποία έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του εν λόγω
κράτους μέλους, κατά το βαθμό που αφορά την εδαφική συνεργασία
εντός του κράτους μέλους αυτού.
Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τυχόν διατάξεις που έχουν
θεσπισθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και τις τροποποιήσεις
τους. Η Επιτροπή στη συνέχεια διαβιβάζει τις διατάξεις αυτές στα άλλα
κράτη μέλη και την Επιτροπή των Περιφερειών.
1α.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1, στον βαθμό που αφορούν κρά
τος μέλος με το οποίο συνδέεται μια ΥΧΕ, διασφαλίζουν επίσης, λαμ
βανομένης υπόψη της σχέσης του με την ΥΧΕ, την ουσιαστική εφαρ
μογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την ΥΧΕ που συνορεύει με
άλλα κράτη μέλη ή εξόχως απόκεντρες περιοχές αυτών των κρατών
μελών.
▼B
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την καταβολή τελών για
την καταχώριση της σύμβασης και του καταστατικού· τα τέλη αυτά δεν
μπορούν, εντούτοις, να υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος.
▼M1
Άρθρο 17
Έκθεση
Έως την 1η Αυγούστου 2018, η Επιτροπή διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών έκθεση
για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, στην οποία αξιολογούνται
βάσει δεικτών, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια
προς τον σκοπό, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και οι δυνατότητες
απλούστευσής του.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17α, σχετικά με την κατάρτιση του
καταλόγου των δεικτών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.
Άρθρο 17α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου
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▼M1
2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 δεύτερη παράγραφος εξουσία
έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για
περίοδο πέντε ετών από 21ης Δεκεμβρίου 2013
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 δεύτερη παρά
γραφος μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοι
νοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξου
σιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε
αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πρά
ξεων.
4.
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβού
λιο.
5.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
17 δεύτερη παράγραφος τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυ
πωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός
τριών 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 παρα
τείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου ή του Συμβουλίου.
▼B
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τίθεται σε εφαρμογή έως την 1η Αυγούστου 2007, πλην του άρθρου 16
που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2006.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

