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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί 
κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και 
της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσεως
- Σκεπτικό του Συμβουλίου
Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2014
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 7 Νοεμβρίου 2011, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης 

ειδών διπλής χρήσεως.1

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 

23 Οκτωβρίου 20122.

Η δέσμη της Γενικής Πράξης για το Εμπόριο, για την οποία διεξάγονταν εκείνη τη στιγμή 

διαπραγματεύσεις, περιείχε και προτάσεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 

αφορούν την παρούσα πρόταση. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των 

κανονισμών αυτών και της παρούσας πρότασης, συμφωνήθηκε αναμονή έως την έκβαση της 

διαπραγμάτευσης για τη Γενική Πράξη για το Εμπόριο.

Τον Ιούνιο του 2013, επιτεύχθηκε συμβιβασμός όσον αφορά τη δέσμη της Γενικής Πράξης 

για το Εμπόριο3. Εν συνεχεία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν με σκοπό την επίτευξη 

«έγκαιρης συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση» για την παρούσα πρόταση. 4

Κατά την τελική άτυπη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου στις 17 Δεκεμβρίου 2013, 

επετεύχθη προσωρινή συμφωνία για συμβιβαστική δέσμη μεταξύ των συννομοθετών.

Στις 21 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(INTA) ενέκρινε το αποτέλεσμα των τριμερών διαπραγματεύσεων.

                                                       
1 Έγγρ. 16726/11.
2 Έγγρ. 15611/12.
3 Έγγρ. 13284/13.
4 Έγγρ. 11454/13 και 12203/13.
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Στις 21 Ιανουαρίου 2014, ο Πρόεδρος της επιτροπής INTA απηύθυνε επιστολή στην 

Προεδρία αναφέροντας ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο διαβιβάσει επίσημα στο 

Κοινοβούλιο τη θέση του που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της εν λόγω επιστολής, θα 

εισηγηθεί στην Ολομέλεια να αποδεχθεί τη θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογία.

Σε αυτή τη βάση, το Συμβούλιο, στις 11 Φεβρουαρίου 2014, (μέσω της ΕΜΑ στις 

29 Ιανουαρίου 2014) κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί της πρότασης. 5

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα συμφωνία και μετά την αναθεώρηση από τους 

Γλωσσομαθείς Νομικούς, το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 

3 Μαρτίου 2014, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που ορίζει το άρθρο 294 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

II. ΣΤΟΧΟΣ

Η πρόταση κανονισμού αποσκοπεί να διασφαλίσει την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση, 

μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής, του καταλόγου έλεγχου της ΕΕ για τα είδη 

διπλής χρήσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη 

μέλη στο πλαίσιο των διεθνών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών.

Επιπλέον, για να υπάρχει δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης της ΕΕ στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες όσον αφορά την εκτίμηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που καλύπτονται από 

γενικές άδειες εξαγωγής της Ένωσης, προβλέπει την κατάργηση προορισμών από το πεδίο 

παρόμοιας αδείας αν χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι 

καλύπτονται μόνο συναλλαγές χαμηλού κινδύνου.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο συμφώνησε με την ουσία της πρότασης όσον αφορά τη διαδικασία για την 

επικαιροποίηση του καταλόγου ελέγχου της ΕΕ (Παράρτημα Ι), μέσω κατ 'εξουσιοδότηση 

πράξεων. Εισήχθησαν τροποποιήσεις όσον αφορά τα ακόλουθα κύρια ζητήματα:

                                                       
5 Έγγρ. 5480/14.
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- Προβλέπεται πιο σαφές πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την απομάκρυνση προορισμών 

μέσω κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων από τις γενικές άδειες εξαγωγής της ΕΕ, π.χ. αν οι 

συγκεκριμένοι προορισμοί αποτελέσουν αντικείμενο εμπάργκο όπλων·

- Το διάστημα της ανάθεσης κατ' εξουσιοδότηση εξουσιών στην Επιτροπή ορίστηκε σε 

πέντε χρόνια, ανανεώσιμο σιωπηρά·

- Σε περίπτωση που οι επικαιροποιήσεις των καταλόγων ελέγχου της ΕΕ (Παράρτημα Ι) 

αφορούν είδη διπλής χρήσης που απαριθμούνται επίσης σε ορισμένα άλλα 

παραρτήματα του κανονισμού, τα εν λόγω παραρτήματα πρέπει να τροποποιηθούν 

αναλόγως.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνώρισαν, με κοινή 

δήλωση, ότι είναι σημαντικό να επιτείνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητα και συνοχή του 

συστήματος ελέγχου στρατηγικών εξαγωγών της ΕΕ, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας και την αρμόζουσα διαφάνεια χωρίς να παρεμποδίζεται η ανταγωνιστικότητα και 

το νόμιμο εμπόριο ειδών διπλής χρήσης. Το ζήτημα θα συνεχίσει να εξετάζεται επίσης στο 

πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών ειδών διπλής 

χρήσης της ΕΕ.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απηχεί τη συμβιβαστική λύση που επετεύχθη 

κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία 

κατέστη επίσης εφικτή χάρη στην Επιτροπή. Ο εν λόγω συμβιβασμός επικυρώθηκε με την 

έγκριση πολιτικής συμφωνίας από το Συμβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου 2014, μέσω της ΕΜΑ 

στις 29 Ιανουαρίου 2014. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής INTA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε σε επιστολή του 

της 21ης Ιανουαρίου 2014 προς την Προεδρία, ότι, εάν το Συμβούλιο διαβιβάσει επισήμως 

στο Κοινοβούλιο τη θέση του ως έχει στο παράρτημα της επιστολής του, ο ίδιος θα προτείνει 

στην ολομέλεια να εγκριθεί η θέση του Συμβουλίου χωρίς τροπολογίες, με την επιφύλαξη 

νομικής και γλωσσικής επαλήθευσης, κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.


