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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-016 
κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Έκθεση
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της 
Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Πρόταση κανονισμού (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση θα έχει 
συνέπειες στις σχέσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτα μέρη, 
ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του οποίου 
είναι αρχικά μέλη.

(2) Η αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ένωση θα έχει 
συνέπειες στις σχέσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτα μέρη, 
ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του οποίου 
είναι αρχικά μέλη. Δεδομένου ότι η 
διαδικασία αυτή θα βρίσκεται σε εξέλιξη 
ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για 
το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(ΠΔΠ), και λαμβανομένου υπόψη του 
μεριδίου του ΠΔΠ που προορίζεται για 
τον γεωργικό τομέα, ο τομέας αυτός 
ενδέχεται να εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό 
και, ως εκ τούτου, θα χρειαστούν 
προσεκτικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια 
αυτών των διαπραγματεύσεων.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
η εν λόγω κατανομή των δασμολογικών 
ποσοστώσεων που αποτελούν μέρος του 
πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με το άρθρο XXVIII της Γενικής 
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 
1994 («GATT του 1994»). Ως εκ τούτου, η 
Ένωση θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση 
των προκαταρκτικών επαφών, να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ 
που έχουν κύριο ή ουσιώδες συμφέρον του 
κύριου προμηθευτή ή κατέχουν αρχικό 
διαπραγματευτικό δικαίωμα σε σχέση με 
καθεμία από τις εν λόγω δασμολογικές 
ποσοστώσεις.

(4) Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, 
η εν λόγω κατανομή των δασμολογικών 
ποσοστώσεων που αποτελούν μέρος του 
πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με το άρθρο XXVIII της Γενικής 
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 
1994 («GATT του 1994»). Ως εκ τούτου, η 
Ένωση θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση 
των προκαταρκτικών επαφών, να αρχίσει 
διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ 
που έχουν κύριο ή ουσιώδες συμφέρον του 
κύριου προμηθευτή ή κατέχουν αρχικό 
διαπραγματευτικό δικαίωμα σε σχέση με 
καθεμία από τις εν λόγω δασμολογικές 
ποσοστώσεις. Η έκταση των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων θα πρέπει να 
παραμείνει περιορισμένη και οι 
διαπραγματεύσεις δεν πρέπει κατ’ ουδένα 
τρόπο να επεκταθούν σε 
επαναδιαπραγμάτευση των γενικών όρων 
ή του βαθμού πρόσβασης των προϊόντων 
στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος: Σε 
πρώτη φάση, θα πρέπει να καθοριστεί το 
ποσοστό χρήσης του Ηνωμένου Βασιλείου 
για κάθε επιμέρους δασμολογική 
ποσόστωση. Το ποσοστό χρήσης, 
εκφρασμένο ως ποσοστό, είναι το μερίδιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου επί των 
συνολικών εισαγωγών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων 
εντός πρόσφατης αντιπροσωπευτικής 

(6) Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να 
χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος: Σε 
πρώτη φάση, θα πρέπει να καθοριστεί το 
ποσοστό χρήσης του Ηνωμένου Βασιλείου 
για κάθε επιμέρους δασμολογική 
ποσόστωση. Το ποσοστό χρήσης, 
εκφρασμένο ως ποσοστό, είναι το μερίδιο 
του Ηνωμένου Βασιλείου επί των 
συνολικών εισαγωγών της Ένωσης στο 
πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων 
εντός πρόσφατης αντιπροσωπευτικής 
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τριετούς περιόδου. Αυτό το ποσοστό 
χρήσης θα πρέπει τότε να εφαρμοστεί στον 
συνολικό όγκο των προγραμματισμένων 
δασμολογικών ποσοστώσεων προκειμένου 
να συναχθεί το μερίδιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου για μια δεδομένη δασμολογική 
ποσόστωση. Το μερίδιο της Ένωσης θα 
αποτελείται έτσι από το υπόλοιπο της εν 
λόγω δασμολογικής ποσόστωσης. Αυτό 
σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος δεδομένης 
δασμολογικής ποσόστωσης δεν 
μεταβάλλεται (δηλαδή όγκος ΕΕ-27 = 
σημερινός όγκος ΕΕ-28 – όγκος Ηνωμένου 
Βασιλείου). Τα σχετικά στοιχεία 
αναμένεται να αντληθούν από τις 
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της 
Επιτροπής.

τριετούς περιόδου. Αυτό το ποσοστό 
χρήσης θα πρέπει τότε να εφαρμοστεί στον 
συνολικό όγκο των προγραμματισμένων 
δασμολογικών ποσοστώσεων, 
λαμβανομένων υπόψη όσων ενδεχομένως 
δεν έχουν εξαντληθεί, προκειμένου να 
συναχθεί το μερίδιο του Ηνωμένου 
Βασιλείου για μια δεδομένη δασμολογική 
ποσόστωση. Το μερίδιο της Ένωσης θα 
αποτελείται έτσι από το υπόλοιπο της εν 
λόγω δασμολογικής ποσόστωσης. Αυτό 
σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος δεδομένης 
δασμολογικής ποσόστωσης δεν 
μεταβάλλεται (δηλαδή όγκος ΕΕ-27 = 
σημερινός όγκος ΕΕ-28 – όγκος Ηνωμένου 
Βασιλείου). Τα σχετικά στοιχεία 
αναμένεται να αντληθούν από τις 
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η μεθοδολογία για τη διαπίστωση 
του μεριδίου χρήσης για κάθε επιμέρους 
δασμολογική ποσόστωση έχει θεσπιστεί 
και συμφωνηθεί από την Ένωση και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου XXVIII της 
GATT του 1994 και, συνεπώς, η εν λόγω 
μεθοδολογία θα πρέπει να διατηρηθεί 
πλήρως ώστε να διασφαλιστεί συνεπής 
εφαρμογή της.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για τις εν λόγω γεωργικές 
δασμολογικές ποσοστώσεις, τα άρθρα 184-
188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

(8) Για τις εν λόγω γεωργικές 
δασμολογικές ποσοστώσεις, τα άρθρα 184-
188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1308/20131308/20131  αποτελούν την 
αναγκαία νομική βάση για τη διαχείριση 
των δασμολογικών ποσοστώσεων μόλις 
κατανεμηθούν με τον παρόντα κανονισμό. 
Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις που 
καλύπτουν τα αλιευτικά, βιομηχανικά και 
ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά 
προϊόντα, η διαχείριση διεξάγεται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/20002. Οι εν 
λόγω ποσότητες των δασμολογικών 
ποσοστώσεων καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού και 
θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν 
από τις ποσότητες που καθορίζονται στο 
μέρος Β του παρατήματος του παρόντος 
κανονισμού.

1308/20131308/20131  αποτελούν την 
αναγκαία νομική βάση για τη διαχείριση 
των δασμολογικών ποσοστώσεων μόλις 
κατανεμηθούν με τον παρόντα κανονισμό. 
Η εν λόγω διαχείριση πρέπει, συνεπώς, να 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το 
γεωργικό μοντέλο της Ένωσης, το οποίο 
βασίζεται στην πολυλειτουργικότητα της 
γεωργικής δραστηριότητας, με έμφαση 
επίσης στη ρητή αναγνώριση των μη 
εμπορικών πτυχών και στην 
αντιμετώπιση των αναγκών του κοινού 
στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της 
ποιότητας των τροφίμων και της καλής 
μεταχείρισης των ζώων. Για τις 
δασμολογικές ποσοστώσεις που καλύπτουν 
τα αλιευτικά, βιομηχανικά και ορισμένα 
μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η 
διαχείριση διεξάγεται δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/20002. Οι εν 
λόγω ποσότητες των δασμολογικών 
ποσοστώσεων καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού και 
θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν 
από τις ποσότητες που καθορίζονται στο 
μέρος Β του παρατήματος του παρόντος 
κανονισμού.

_________________ _________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
671).

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 
671).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, 
σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο 
διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική 
Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) 
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, 
και ορισμένων άλλων κοινοτικών 
δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και 
με τον καθορισμό της μεθόδου 

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του 
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, 
σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο 
διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική 
Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) 
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, 
και ορισμένων άλλων κοινοτικών 
δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και 
με τον καθορισμό της μεθόδου 
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τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω 
ποσοστώσεων και σχετικά με την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 
8.1.2000, σ. 1).

τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω 
ποσοστώσεων και σχετικά με την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 
8.1.2000, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σκοπό να επισημάνει τις θεμελιώδεις αρχές της συμφωνίας για τη γεωργία 
στο πλαίσιο της GATT, ώστε να εφαρμοστούν και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εν 
λόγω κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι οι διαπραγματεύσεις με τα θιγόμενα 
μέλη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθούν 
ταυτόχρονα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία για την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για 
την τροποποίηση του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού και του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 32/2000 όσον αφορά τις ποσότητες 
των κατανεμημένων δασμολογικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο εν 
λόγω παράρτημα, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή 
χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να 
ληφθούν στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων αυτών, οι οποίες 
καταδεικνύουν ότι συγκεκριμένοι 
παράγοντες που δεν ήταν προηγουμένως 
γνωστοί απαιτούν προσαρμογή της 
κατανομής των δασμολογικών 
ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια δυνατότητα 
θα πρέπει να προβλεφθεί στην περίπτωση 
που οι πληροφορίες αυτές καθίστανται 
διαθέσιμες εκτός των εν λόγω 

(9) Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος 
ότι οι διαπραγματεύσεις με τα θιγόμενα 
μέλη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθούν 
ταυτόχρονα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία για την έκδοση του παρόντος 
κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για 
την τροποποίηση του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού και του 
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 32/2000 όσον αφορά τις ποσότητες 
των κατανεμημένων δασμολογικών 
ποσοστώσεων που αναφέρονται στο εν 
λόγω παράρτημα. Τα παραρτήματα αυτά 
θα πρέπει να τροποποιηθούν μόνο 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή 
χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να 
ληφθούν είτε εντός είτε εκτός του 
πλαισίου των διαπραγματεύσεων αυτών 
και οι οποίες καταδεικνύουν ότι 
συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν ήταν 
προηγουμένως γνωστοί απαιτούν 
προσαρμογή της κατανομής των 
δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ της 
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.
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διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 
του Συμβουλίου αναθέτει αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή με σκοπό την εφαρμογή 
ορισμένων από τις διατάξεις του εν λόγω 
κανονισμού. Μετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
εναρμονιστούν με τα άρθρα 290 και 291 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η 
εναρμόνιση αυτή θα πρέπει να γίνει, όπου 
απαιτείται, μέσω ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή και με την 
εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, 
οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 
ανατίθενται στην Επιτροπή με τον εν 
λόγω κανονισμό θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από εξουσίες για την 
έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Το τμήμα των δασμολογικών 
ποσοστώσεων της Ένωσης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1, καθορίζεται με την 
ακόλουθη διαδικασία:
(1) το μερίδιο χρήσης της Ένωσης στις 
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εισαγωγές σε ποσοστά καθορίζεται για 
κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση 
με βάση μια πρόσφατη 
αντιπροσωπευτική περίοδο τριών ετών·
(2) το μερίδιο χρήσης της Ένωσης στις 
εισαγωγές – σε ποσοστό – εφαρμόζεται 
στον συνολικό όγκο των προβλεπόμενων 
δασμολογικών ποσοστώσεων 
προκειμένου να συναχθεί το μερίδιό της 
για μια συγκεκριμένη δασμολογική 
ποσόστωση·
(3) Για μεμονωμένες δασμολογικές 
ποσοστώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να 
καταγραφεί συναλλαγή κατά τη διάρκεια 
της αντιπροσωπευτικής περιόδου που 
ορίζεται στο σημείο 1, το μερίδιο της 
Ένωσης καθορίζεται, με τη διαδικασία 
του σημείου 2., βάσει του μεριδίου 
χρήσης της Ένωσης για τις εισαγωγές – 
σε ποσοστά – άλλης δασμολογικής 
ποσόστωσης με τον ίδιο ακριβώς ορισμό 
προϊόντος, ή στις αντίστοιχες 
δασμολογικές κλάσεις εκτός της 
δασμολογικής ποσόστωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2 διαγράφεται
Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου 
αντικαθίσταται με το κείμενο που 
περιλαμβάνεται στο μέρος Β του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος



PE631.622/ 8

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 4, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος του παρόντος κανονισμού 
και του παραρτήματος Ι του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 32/2000 για να ληφθούν υπόψη 
τα εξής:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 4 για την τροποποίηση του 
μέρους Α του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού, για να ληφθούν υπόψη τα 
εξής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη 
συνέπεια με την κοινή μεθοδολογία που 
έχει συμφωνηθεί από κοινού με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδίως 
εξασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης, όπως αυτή 
συντίθεται μετά την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα υπερβαίνει 
εκείνη που αντικατοπτρίζεται στο μερίδιο 
των εμπορικών ροών κατά τη διάρκεια 
μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου:

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σχετικές πληροφορίες που μπορεί να 
λάβει είτε στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 
XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών 
και Εμπορίου του 1994 είτε με άλλα μέσα.

β) σχετικές πληροφορίες που μπορεί να 
λάβει είτε στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 
XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών 
και Εμπορίου του 1994 είτε από άλλες 
πηγές ενδιαφέροντος για μια 
συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του 
Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:
(1) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η απόφαση για την προσωρινή πλήρη 
ή μερική ανάκληση του δικαιώματος στις 
δασμολογικές ποσοστώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις, μετά 
από κατάλληλες διαβουλεύσεις που 
διεξάγει η Επιτροπή με τη συγκεκριμένη 
δικαιούχο χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2.»
(2) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 10α, προκειμένου 
να τροποποιήσει τα παραρτήματα Ι έως 
VII:
α) όταν οι τροποποιήσεις και τεχνικές 
προσαρμογές είναι αναγκαίες λόγω 
τροποποιήσεων της συνδυασμένης 
ονοματολογίας ή των κωδίκων Tariċ·
β) όταν απαιτούνται προσαρμογές 
λόγω:
- σύναψης από το Συμβούλιο συμφωνιών 
ή ανταλλαγών επιστολών στο πλαίσιο της 
GATT ή δυνάμει των συμβατικών 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ένωση 
έναντι ορισμένων χωρών στο πλαίσιο της 
GATT ή
- παράτασης του συστήματος 
γενικευμένων προτιμήσεων, όσον αφορά 
τα προϊόντα γιούτας και κοκοφοίνικα·
γ) για την ένταξη αναπτυσσόμενων 
χωρών στους καταλόγους που 
περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV 
και V, μετά από επίσημη αίτηση της 
υποψήφιας χώρας που παρέχει τις 
αναγκαίες εγγυήσεις όσον αφορά τον 
έλεγχο γνησιότητας των εν λόγω 
προϊόντων·
δ) όταν είναι αναγκαίες οι 
τροποποιήσεις και οι προσαρμογές των 
ορισμών για τα χειροποίητα προϊόντα και 
τα υφάσματα που υφαίνονται σε 
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χειροκίνητους αργαλειούς καθώς και των 
υποδειγμάτων για τα πιστοποιητικά 
γνησιότητας,
1α. Κάθε τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, η οποία προκύπτει από την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση:
α) διασφαλίζει τη συνοχή με την ενιαία  
μεθοδολογία που έχει συμφωνηθεί από 
κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, και 
ιδίως διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης, όπως αυτή 
συντίθεται μετά την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα υπερβαίνει 
εκείνη που αντικατοπτρίζεται στο μερίδιο 
των εμπορικών ροών κατά τη διάρκεια 
μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου· και
β) μπορεί επίσης να εγκριθεί 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
σχετικές πληροφορίες που ενδεχομένως 
θα λάβει η Επιτροπή είτε στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου 
XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών 
και Εμπορίου του 1994 είτε από άλλες 
πηγές ενδιαφέροντος για μια 
συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση».
(3) Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως 
εξής:
«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή τελωνειακού κώδικα που 
συστάθηκε βάσει του άρθρου 285 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».
(4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 10α
1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις υπό τους όρους που καθορίζονται 
στο παρόν άρθρο.
2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 
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περίοδο πέντε ετών από την ... 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση αυτή 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.
3. Η εκχώρηση εξουσιών που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εκχώρηση εξουσιών που προορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση 
αρχίζει να ισχύει την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται 
σε αυτή. Με την ανάκληση δεν θίγονται οι 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ήδη.
4. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου.
5. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την 
κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 
αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η 
προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
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την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να 
προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»
(5) Το παράρτημα I αντικαθίσταται 
από το μέρος Β του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο [4] ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

(2) Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 
πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση αυτή 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 

(4) Πριν από την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που 
ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις 
αρχές που καθορίζονται στη διοργανική 
συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη 
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2016. πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 
ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 
των κρατών μελών.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας [δύο μηνών] από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά 
[έναν μήνα] με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

(6) Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 αρχίζει 
να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν 
αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας [δύο μηνών] από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο 
μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 1 και 2 εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της 
Ένωσης παύει να ισχύει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο σύμφωνα με μια συμφωνία που 
θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του 
άρθρου 50 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή, ελλείψει τέτοιας 
συμφωνίας, από τις 30 Μαρτίου 2019.

Το άρθρο 1 και το άρθρο 3α νέο 
παράγραφος 5 εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της 
Ένωσης παύει να ισχύει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο σύμφωνα με μια συμφωνία που 
θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του 
άρθρου 50 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή, ελλείψει τέτοιας 
συμφωνίας, από τις 30 Μαρτίου 2019.
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(Η αρίθμηση των άρθρων δεν είναι σωστή στην πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχουν εκ 
παραδρομής δύο άρθρα με αριθμό 4)


