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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Φεβρουαρίου 2010
για την τροποποίηση της απόφασης 2008/456/ΕΚ για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής της απόφασης
αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση του
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος
«Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών», όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και
ελέγχου των κρατών μελών, τους κανόνες για τη διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση και την
επιλεξιμότητα των δαπανών για έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 694]
(Τα κείμενα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική,
λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική,
τσεχική και φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2010/69/ΕΕ)
αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις δια
τάξεις του κεκτημένου Σένγκεν (3). Ως εκ τούτου, το Ηνω
μένο Βασίλειο δεν δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση
ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη
σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο
2007-2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη
και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» (1), και ιδιαίτερα το
άρθρο 25,

(5)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες η Ιρλανδία δεν συμμε
τέχει σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα
της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες διατάξεις του
κεκτημένου του Σένγκεν (4). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν
δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση ούτε υπόκειται στην
εφαρμογή της.

(6)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η απόφαση
αριθ. 574/2007/ΕΚ συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας
που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορ
βηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την υλο
ποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του
Σένγκεν (5), πράγμα το οποίο εμπίπτει στον τομέα που ανα
φέρεται στο άρθρο 1 στοιχεία Α και Β της απόφασης
1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999,
σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφω
νίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της
Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών με την
υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου
του Σένγκεν (6).

(7)

Όσον αφορά την Ελβετία, η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ
συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σέν
γκεν κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνο
μοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την
περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (7), οι
οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 στοιχεία Α

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ τέθηκε σε εφαρμογή με την
απόφαση 2008/456/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(2)

Κατ’ εφαρμογή της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής δια
χείρισης, ενδείκνυται να καθορισθεί ανώτατο όριο για το
σωρευτικό σύνολο των πληρωμών προχρηματοδότησης που
προβλέπονται για ετήσια προγράμματα.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση της Δανίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετείχε στην έκδοση
της απόφασης 574/2007/ΕΚ και δεν δεσμεύεται από αυτήν
ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Παρόλα αυτά, δεδομέ
νου ότι η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ αναπτύσσει περαι
τέρω το κεκτημένο του Σένγκεν δυνάμει των διατάξεων του
τίτλου V του τρίτου μέρους της συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 4
του εν λόγω πρωτοκόλλου, γνωστοποίησε με επιστολή της
19ης Ιουνίου 2007 τη μεταφορά της απόφασης αριθ.
574/2007/ΕΚ στο εθνικό της δίκαιο. Κατά συνέπεια, οφείλει
δυνάμει του διεθνούς δικαίου να εφαρμόζει την παρούσα
απόφαση.

(4)

Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο
δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το

(1) ΕΕ L 144 της 6.6.2007, σ. 22.
(2) ΕΕ L 167 της 27.6.2008, σ. 1.
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και Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το
άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου,
της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβε
τικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή
και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (1).

(8)

(9)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ
συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγ
κεν κατά την έννοια του πρωτοκόλλου το οποίο συνήφθη
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου
του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του
Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπον
δίας σχετικά με 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 στοιχεία Α και Β της απόφασης
1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης
2008/261/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου
2008, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας, και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατά
ξεων του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβε
τικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή
και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (2).

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η από
φαση 2008/456/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2008/456/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3.
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1) Ο τίτλος του άρθρου 24 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο
τίτλο:
«Εκθέσεις προόδου και τελικές εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση
των ετήσιων προγραμμάτων και τις αιτήσεις πληρωμής».
2) Στο άρθρο 24, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4.
Σε σχέση με το άρθρο 41 παράγραφοι 3 και 4 της
βασικής πράξης, το σωρευτικό σύνολο των πληρωμών προχρη
ματοδότησης που καταβάλλεται σε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει
το 90 % του συνολικού ποσού που χορηγείται στο εν λόγω
κράτος μέλος σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότησης με
την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα.
Εφόσον ένα κράτος μέλος έχει δεσμεύσει σε εθνικό επίπεδο ποσό
μικρότερο από το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε σύμφωνα με
την απόφαση χρηματοδότησης με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο
πρόγραμμα, το σωρευτικό σύνολο των πληρωμών προχρηματο
δότησης δεν υπερβαίνει το 90 % του ποσού που έχει δεσμευθεί
σε εθνικό επίπεδο.».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη
Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Δημοκρατία της Εσθονίας,
την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική
Δημοκρατία, την Ιταλική Δημοκρατία, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη
Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, το
Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη Δημοκρατία της Ουγγα
ρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη
Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, την Πορ
τογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας,
τη Σλοβακική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας και το
Βασίλειο της Σουηδίας.
Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2010.
Για την Επιτροπή
Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος

