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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στη συμπλήρωση των εμπορικών προτιμήσεων που έχουν ήδη 

χορηγηθεί στην Ουκρανία στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων 

συναλλαγών (DCFTA) με πρόσθετες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις, ως επί το πλείστον 

στον τομέα της γεωργίας. Οι ανωτέρω αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις χορηγούνται υπό 

μορφή αύξησης των ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) που έχουν ήδη θεσπιστεί 

βάσει της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών σε αναλογία 50 % για 

ορισμένα προϊόντα (χυμό σταφυλιού, μεταποιημένες ντομάτες, μέλι) και 100 % για άλλα 

(καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, πλιγούρι κριθαριού και άλλα πλιγούρια). Θα τεθούν σε 

ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ισχύουν για τρία έτη. 

Κατά την ανάγνωση της αιτιολογικής έκθεσης που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση, 

δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από το πόσο ανεπαρκής είναι η αιτιολόγηση για 

κάτι που θα πρέπει προφανώς να θεωρηθεί καθαρά πολιτική πρωτοβουλία. Γίνεται αναφορά 

στη «δυσχερή οικονομική κατάσταση στην Ουκρανία» και στην ανάγκη «να αυξηθούν οι 

υπάρχουσες εμπορικές ροές σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων γεωργικών προϊόντων από 

την Ουκρανία στην Ένωση, και να προωθηθεί η διμερής εμπορική και οικονομική 

συνεργασία με την Ένωση», χωρίς να εξηγείται, ωστόσο, ο λόγος για τον οποίον οι εμπορικές 

προτιμήσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ουκρανία στο πλαίσιο της σφαιρικής και σε 

βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μοιάζουν ήδη ανεπαρκείς, μέσα σε τόσο 

μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας 

(1η Ιανουαρίου 2016), και ο λόγος για τον οποίον είναι θεμιτό να διατίθενται τέτοιες 

συμπληρωματικές εμπορικές προτιμήσεις χωρίς κανένα αντιστάθμισμα από τον εμπορικό 

εταίρο. 

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το επιχείρημα ότι «οι πρόσφατες ΣΕΣ που διαπραγματεύεται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ιδίως με το Περού και την Κολομβία, με την Κεντρική Αμερική, με το 

Βιετνάμ και με τον Καναδά) έχουν ήδη παράσχει απεριόριστη αδασμολόγητη πρόσβαση για 

ορισμένα από τα γεωργικά προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό», το οποίο 

παρουσιάζεται από την Επιτροπή για να αιτιολογήσει από μόνο του γιατί τέτοιες 

συμπληρωματικές εμπορικές προτιμήσεις θα πρέπει να χορηγηθούν στην Ουκρανία. Ο 

συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να υπογραμμίσει πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια 

προσέγγιση όταν εφαρμόζεται σε ευαίσθητους γεωργικούς τομείς, σε μια χρονική στιγμή 

κατά την οποία η εν λόγω επιτροπή εκφράζει εύλογη ανησυχία για τις σωρευτικές επιπτώσεις 

των εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία (αντικείμενο πρόσφατης μελέτης που εκπονήθηκε 

από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ). Επομένως, όποια κι αν είναι η θέση που θα λάβει 

τελικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την υπό εξέταση πρόταση, προτείνεται να σταλεί ένα 

ισχυρό μήνυμα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 

η Επιτροπή AGRI δεν αποδέχεται τέτοια απερίσκεπτη βιασύνη για δασμολογική ελευθέρωση 

στον τομέα της γεωργίας από τους υπεύθυνους χάραξης της εμπορικής πολιτικής και τους 

διαπραγματευτές μας. 

Σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών προτιμήσεων στους αντίστοιχους τομείς της 

παραγωγής στην ΕΕ, είναι επίσης λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δεν πραγματοποιήθηκε καμία εκτίμηση επιπτώσεων απλώς και μόνο διότι 

«λαμβανομένης υπόψη της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία, είναι 

σημαντικό ο κανονισμός να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν». Αυτό, κατά τη 
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γνώμη του συντάκτη γνωμοδότησης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη παράδειγμα 

της επιπολαιότητας με την οποία προσεγγίζει η Επιτροπή το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων 

της ελευθέρωσης του εμπορίου στους ευαίσθητους γεωργικούς τομείς στην ΕΕ. 

Επί της ουσίας, οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που προτείνονται στοχεύουν σε 

ορισμένους πολύ ευαίσθητους τομείς της γεωργίας της ΕΕ, που πρόσφατα επλήγησαν από 

σοβαρές κρίσεις και επηρεάζονται αρνητικά από το ρωσικό εμπάργκο, όπως είναι τα φρούτα, 

τα λαχανικά και τα σιτηρά, και δεν θα μπορούσαν να προκύψουν σε χειρότερη χρονική 

στιγμή. Η κρίση στον τομέα των σιτηρών, ειδικότερα, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης 

στην Επιτροπή AGRI στις 12 Οκτωβρίου 2016, καθώς η περίοδος εμπορίας 2016-2017 

θεωρήθηκε εξαιρετικά ανησυχητική σε αρκετά κράτη μέλη, σε συνδυασμό με πρωτοφανή 

χαμηλά επίπεδα συγκομιδής (- 20 % στη Γαλλία και τη Γερμανία, - 30 % στη Ρουμανία και 

τη Βουλγαρία) και ιστορικά χαμηλές τιμές που οφείλονται στην αντίθετη περίπτωση 

(συγκομιδή ρεκόρ) σε άλλα μέρη του κόσμου (ΗΠΑ, Καναδάς, Βραζιλία, Αργεντινή). 

Παρά τις πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ουκρανία σήμερα, η εν 

λόγω γειτονική χώρα της ΕΕ εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικός και ανταγωνιστικός 

παραγωγός σιτηρών και εμφανίζει ήδη σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα έναντι της 

Κοινότητας για τις παραγωγές αυτές (άνω των 100 εκατ. ευρώ το 2015). Επιπλέον, τα 

διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι δασμοί που εφαρμόζονται από την ΕΕ, εκτός των 

δασμολογικών ποσοστώσεων, δεν αποτελούν πρόβλημα για τις εισαγωγές από την Ουκρανία 

και, σε κάποιο βαθμό, εμποδίζουν απλώς την υπερβολική μείωση των τιμών των ουκρανικών 

γεωργικών προϊόντων διατροφής. Παρά το γεγονός αυτό, και σύμφωνα με μια σύγκριση των 

τιμών των σιτηρών στα κράτη μέλη της ΕΕ, φαίνεται ότι οι τιμές αυτές είναι οι χαμηλότερες 

μεταξύ των χωρών που γειτνιάζουν άμεσα με την Ουκρανία.  

Η Ουκρανία αξιοποιεί πλήρως (100 %) τις δασμολογικές ποσοστώσεις που έχουν ήδη 

χορηγηθεί και αναμένεται να αξιοποιήσει εξίσου και τις νέες αυτόνομες εμπορικές 

προτιμήσεις που έχουν προταθεί από την Επιτροπή. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει 

την ανησυχία ότι μια ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση της κατάστασης στις γεωργικές αγορές 

της ΕΕ που θα προκληθεί από συμπληρωματικές αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις για την 

Ουκρανία μπορεί να οδηγήσει σε ενίσχυση του αρνητικού κλίματος για την ανάπτυξη 

διαδικασιών ολοκλήρωσης με τη χώρα αυτή. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, και με στόχο την αποφυγή της επιδείνωσης των προβλημάτων που 

ήδη αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΕΕ στους τομείς που θίγονται περισσότερο από 

συμπληρωματικές προτιμησιακές εισαγωγές από την Ουκρανία, ο συντάκτης γνωμοδότησης 

συνιστά να εξαιρεθούν οι προτεινόμενες δασμολογικές ποσοστώσεις για το σιτάρι, το 

καλαμπόκι και τις ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό 

οξύ, που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. 

Τέλος, σε περίπτωση που η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ) ή η ολομέλεια αποφασίσει 

να αγνοήσει τη σύσταση αυτή, συνιστάται, τουλάχιστον, να μην γίνει αυτό πριν ζητηθεί και 

ληφθεί από την Επιτροπή κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων για τα υπό εξέταση μέτρα. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες: 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαχείριση των δασμολογικών 

ποσοστώσεων για τα ειδικά γεωργικά 

προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 

III γίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με 

τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 

άρθρου 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013. 

3. Η διαχείριση των δασμολογικών 

ποσοστώσεων για τα ειδικά γεωργικά 

προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 

III γίνεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με 

τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει του 

άρθρου 184 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013. Προκειμένου να καταρτιστούν 

τα σχέδια εφαρμογής και οι ρυθμίσεις 

παρακολούθησης και αξιολόγησης, οι 

ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση δασμολογικών ποσοστώσεων στον 

τομέα της γεωργίας θα είναι διαθέσιμες 

μέσω ειδικών δικτυακών τόπων της 

Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) τήρηση των αρχών που 

προβλέπονται στο άρθρο 3 της 

συμφωνίας σύνδεσης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης της διαφθοράς. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής 

Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις 

οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος 

να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε 

κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα 

1. Εάν κάποιο προϊόν καταγωγής 

Ουκρανίας εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις 

οποίες προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος 

να προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες σε 

κοινοτικούς παραγωγούς ομοίων ή άμεσα 
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ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό 

το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 

Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική 

πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς 

του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω 

προϊόν. 

ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατό 

το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της 

Επιτροπής και αποφασίζοντας με ειδική 

πλειοψηφία, να επαναφέρει τους δασμούς 

του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω 

προϊόν. Η Επιτροπή εφαρμόζει 

μηχανισμούς παρακολούθησης των 

όγκων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

παραχωρήσεων, σύμφωνα με το επίπεδο 

των τιμών στις εγχώριες αγορές των εν 

λόγω προϊόντων, έτσι ώστε σε περίπτωση 

επιδείνωσης των αγορών και πρόκλησης 

δυσκολιών σε έναν παραγωγό της 

Ένωσης, να μπορεί να επανέλθει αμέσως 

το κοινό δασμολόγιο. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους 

ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η 

Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για 

την έναρξη έρευνας εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή 

αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει 

ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την 

έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει 

περίληψη των πληροφοριών που έχουν 

παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε 

σχετική πληροφορία θα πρέπει να 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται 

επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους 

και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της ανακοίνωσης. 

2. Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους 

ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η 

Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για 

την έναρξη έρευνας εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος. Εάν η Επιτροπή 

αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει 

ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την 

έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει 

περίληψη των πληροφοριών που έχουν 

παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε 

σχετική πληροφορία θα πρέπει να 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται 

επίσης η προθεσμία εντός της οποίας τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους 

και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τους δύο μήνες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της ανακοίνωσης. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η έρευνα περατώνεται έξι μήνες 

μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2. Σε 

έκτακτες περιστάσεις η Επιτροπή 

δύναται να παρατείνει την περίοδο αυτή 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5. 

5. Η έρευνα περατώνεται τέσσερις 

μήνες μετά τη δημοσίευση της 

ανακοίνωσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Όταν εξαιρετικές συνθήκες που 

απαιτούν άμεση δράση καθιστούν 

αδύνατη την έρευνα, η Επιτροπή μπορεί, 

αφού ενημερώσει την επιτροπή, να 

λαμβάνει κάθε προληπτικό μέτρο που 

κρίνεται απολύτως αναγκαίο. 

7. Η Επιτροπή μπορεί, αφού 

ενημερώσει την επιτροπή, να λαμβάνει 

κάθε προληπτικό μέτρο που κρίνεται 

απολύτως αναγκαίο. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α 

 Ενδιάμεση επανεξέταση 

 1. Η Επιτροπή προβαίνει σε 

εκτίμηση επιπτώσεων του παρόντος 

κανονισμού στην αγορά των προϊόντων 
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της Ένωσης που παρατίθενται στα 

παραρτήματα I και ΙΙ, αρχής γενομένης 

από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, 

και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της 

εκτίμησης αυτής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι 

οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 

επηρεάζουν την αγορά των προϊόντων 

της Ένωσης που παρατίθενται στα 

παραρτήματα I και ΙΙ, η Επιτροπή μπορεί 

μέσω εκτελεστικών πράξεων να εισαγάγει 

αντισταθμιστικά μέτρα προς όφελος των 

παραγωγών της Ένωσης που 

επηρεάζονται από την κατάργηση των 

δασμών ορισμένων από αυτά τα 

προϊόντα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 

παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Η επείγουσα ανάγκη έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει την Επιτροπή να 

εκτιμήσει τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων στις αγορές της ΕΕ και να ενεργήσει με την ίδια 

ταχύτητα προκειμένου να αποζημιώσει, αν χρειαστεί, τους ευρωπαίους παραγωγούς. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο 

ανανέωσης των μέτρων που αναφέρονται 

στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή 

εξετάζει τον αντίκτυπό τους πριν από το 

τέλος της τριετούς περιόδου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 και, κατά 

περίπτωση, υποβάλλει νομοθετική 

πρόταση. 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 1 – γραμμή 4  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

09.6752 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 

 5000 

 

Τροπολογία 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – τμήμα 1 – γραμμή 2  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Μαλακό σιτάρι, όλυρα (σπέλτα) και 

σμιγάδι, αλεύρια, πλιγούρια, 

σιμιγδάλια και συσσωματωμένα 

προϊόντα με μορφή σβόλων 

(πελέτες) 

1001 99 00 

1101 00 15, 

1101 00 90 

1102 90 90 

1103 11 90 

1103 20 60 

100 000 τόνοι/έτος  

 

Τροπολογία 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – τμήμα 1 – γραμμή 3  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Καλαμπόκι, εκτός από αυτό που 

προορίζεται για σπορά, αλεύρια, 

πλιγούρια, σιμιγδάλια, 

συσσωματωμένα προϊόντα με 

μορφή σβόλων (πελέτες) και σπόροι 

1005 90 00 

1102 20 

1103 13 

1103 20 40 

1104 23 

650 000 τόνοι/έτος 
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Τροπολογία 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – τμήμα 1 – γραμμή 3 – στήλη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

350 000 τόνοι/έτος 50 000 τόνοι/έτος 
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