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PR_NLE-AP_Agreement 

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή 

ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της 

Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της 

Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων 

(05883/2/2017 – C8-0240/2017 – 2016/0329(NLE)) 

(Έγκριση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05883/2/2017), 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της 

καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της 

Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (05814/2017), 

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 

207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο 

v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0240/2017), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του 

Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0152/2018), 

1. εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, 

καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου 

της Νορβηγίας. 

  



 

PE616.700v02-00 6/9 RR\1152157EL.docx 

EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας αποτέλεσε αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι αλλαγές που προέκυψαν από τη 

μεταρρύθμιση του 2010 των κανόνων καταγωγής του συστήματος γενικευμένων 

προτιμήσεων (ΣΓΠ). Η μεταρρύθμιση εισήγαγε ένα νέο σύστημα σώρευσης καταγωγής από 

εγγεγραμμένους εξαγωγείς και προέβλεπε τη συμπερίληψη της Τουρκίας στο σύστημα 

σώρευσης που μέχρι στιγμής υφίστατο μεταξύ της Ένωσης, της Ελβετίας και της Νορβηγίας.   

Η νέα νομοθεσία προέβλεπε επίσης την αντικατάσταση των πρώην πιστοποιητικών 

καταγωγής Τύπου Α με ένα νέο σύστημα για την έκδοση αποδεικτικών καταγωγής από 

εγγεγραμμένους εξαγωγείς (σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (REX)). 

Το σύστημα σώρευσης καθιερώθηκε αρχικά βάσει της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής 

επιστολών μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας της 29ης Ιανουαρίου 2001 (απόφαση 

2001/101/ΕΚ του Συμβουλίου). Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να αντικατασταθεί με νέα. Το 

2012, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη 

Νορβηγία. Οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν πλέον ολοκληρωθεί και κατέληξαν στην 

παρούσα συμφωνία.   

Το σύστημα σώρευσης καταγωγής: Το νέο σύστημα σώρευσης συνεπάγεται ότι η ΕΕ, η 

Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία θα επιτρέπουν στις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ να 

συμπεριλαμβάνουν ύλες από οποιαδήποτε από τις χώρες του συστήματος (ΕΕ, Νορβηγία, 

Ελβετία, Τουρκία) στις διαδικασίες παραγωγής τους και να εξάγουν το τελικό προϊόν στην 

ΕΕ, στην Ελβετία, στη Νορβηγία ή στην Τουρκία υπό τους προτιμησιακούς όρους του ΣΓΠ, 

με την προϋπόθεση ότι το τελικό προϊόν έχει υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση. 

Σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, η ΕΕ και η Νορβηγία θα παρέχουν προτιμησιακή 

μεταχείριση και πρόσβαση σε προϊόντα που προέρχονται από δικαιούχους χώρες, όταν οι 

χώρες αυτές χρησιμοποιούν ύλες οι οποίες προέρχονται αντιστοίχως από την ΕΕ ή τη 

Νορβηγία.  

Το νέο σύστημα αποδεικτικών στοιχείων: Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του ΣΓΠ, τα πρώην 

πιστοποιητικά καταγωγής Τύπου Α ήταν προγραμματισμένο να αντικατασταθούν έως την 1η 

Ιανουαρίου 2017. Το νέο σύστημα REX τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017 σε 

ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, οι οποίες αποτελούν το πρώτο κύμα.  Έχουν 

προγραμματιστεί δύο ακόμη τέτοια κύματα για το 2018 και το 2019. Οι χώρες αυτές έχουν 

εγγράψει τους εξαγωγείς τους, οι οποίοι πλέον καταθέτουν δηλώσεις καταγωγής αντί να 

χρησιμοποιούν τα πιστοποιητικά καταγωγής Τύπου Α που εξέδιδαν οι τελωνειακές αρχές 

τους.  Το σύστημα REX ήδη λειτουργεί στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων 

δασμολογικών προτιμήσεων της ΕΕ, καθώς και των αντίστοιχων συστημάτων της Νορβηγίας 

και της Ελβετίας. Όταν αντικαθίστανται τα αποδεικτικά καταγωγής για την επαναποστολή 

προϊόντων που προέρχονται από δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, χρησιμοποιούνται επί του 

παρόντος ως αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των 

πιστοποιητικών Τύπου Α (σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας συμφωνίας μεταξύ της 

ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ελβετίας).  

Προκειμένου να εφαρμόζεται το σύστημα σώρευσης στην Ελβετία και στην Τουρκία, τα 

μέρη πρέπει να συνάψουν και να εφαρμόσουν παρόμοιες συμφωνίες με την Ελβετία και την 

Τουρκία.  Παρόμοια συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας αποτέλεσε αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης και συνήφθη παράλληλα με την παρούσα συμφωνία, και έχει υποβληθεί 
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στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. Μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας δεν είναι αναγκαία μια 

διεθνής συμφωνία, καθώς η τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας παρέχει το νομικό μέσο για την 

ενσωμάτωση παρόμοιων κανόνων στη νομοθεσία της.  

Η παρούσα συμφωνία απαιτείται για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Θα δώσει στην ΕΕ και στη 

Νορβηγία τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα νέα αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης 

που προβλέπει το νέο σύστημα REX. Το σύστημα ήδη εφαρμόζεται και ως εκ τούτου η 

έλλειψη κατάλληλου νομικού μέσου θα μπορούσε να διαταράξει τις εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια συνιστά στο Κοινοβούλιο να 

εγκρίνει την παρούσα συμφωνία.  
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