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Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το 
άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι 

και το σµιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 
γίνεται διάκριση µεταξύ δύο διαφορετικών τύπων πράξεων της Επιτροπής: 

Το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στον νοµοθέτη να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει 
µη νοµοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συµπληρώνουν ή τροποποιούν ορισµένα µη 
ουσιώδη στοιχεία νοµοθετικής πράξης. Οι νοµοθετικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο από την Επιτροπή είναι, σύµφωνα µε την ορολογία που χρησιµοποιείται στη 
Συνθήκη, «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» (άρθρο 290 παράγραφος 3). 

Το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν όλα τα µέτρα εσωτερικού 
δικαίου που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των νοµικά δεσµευτικών πράξεων της Ένωσης. 
Με τις εν λόγω πράξεις µπορούν να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή στις 
περιπτώσεις που απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους. Οι νοµοθετικές 
πράξεις που εκδίδονται κατ’ αυτόν τον τρόπο από την Επιτροπή είναι, σύµφωνα µε την 
ορολογία που χρησιµοποιείται στη Συνθήκη, «εκτελεστικές πράξεις» (άρθρο 291 παράγραφος 
4). 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εναρµονιστεί ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 774/94 του 
Συµβουλίου, της 29ης Μαρτίου 1994, για το άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων 
κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο 
κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι και το σµιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και 
άλλα υπολείµµατα µε τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης.  

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 ανατίθενται αρµοδιότητες στην Επιτροπή που της 
επιτρέπουν να θεσπίσει τα αναγκαία εκτελεστικά µέτρα. Ανατίθενται επίσης αρµοδιότητες 
στην Επιτροπή για τη θέσπιση προσαρµογών στον εν λόγω κανονισµό, σε περίπτωση που θα 
πρέπει να προσαρµοστούν οι ποσότητες και άλλοι όροι του καθεστώτος ποσοστώσεων, ιδίως 
µε απόφαση για την έγκριση συµφωνίας µε µια ή περισσότερες τρίτες χώρες.  

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αρµοδιότητες που εκχωρήθηκαν 
στην Επιτροπή βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94 πρέπει να εναρµονιστούν µε τα 
άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94, θα πρέπει 
να εκχωρηθούν στην Επιτροπή οι σχετικές εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι εν λόγω 
αρµοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆εν υπήρξε ανάγκη διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη ή ανάλυσης επιπτώσεων, 
δεδοµένου ότι η πρόταση εναρµόνισης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου µε 
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τη ΣΛΕΕ αποτελεί διοργανικό ζήτηµα το οποίο θα αφορά όλους τους κανονισµούς του 
Συµβουλίου. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

• Περίληψη της πρότασης  

Εναρµόνιση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94 µε τις νέες διατάξεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης, µετά την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας.  

• Νοµική βάση 

Άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµικές επιπτώσεις. 

5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

∆εν υφίστανται προαιρετικά στοιχεία. 



 

EL 4   EL 

2011/0445 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου για το 
άνοιγµα και τον τρόπο διαχείρισης ορισµένων κοινοτικών δασµολογικών ποσοστώσεων 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι 

και το σµιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείµµατα 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 207,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συµβουλίου1 ανατίθενται αρµοδιότητες 
στην Επιτροπή για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του εν λόγω κανονισµού.  

(2) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αρµοδιότητες που 
εκχωρήθηκαν στην Επιτροπή βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94 πρέπει να 
εναρµονιστούν µε τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(3) Προκειµένου να συµπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
αρµοδιότητα να εκδίδει πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον 
αφορά τη θέσπιση προσαρµογών στον εν λόγω κανονισµό, σε περίπτωση που θα 
πρέπει να προσαρµοστούν οι ποσότητες και άλλοι όροι του καθεστώτος 
ποσοστώσεων, ιδίως µε απόφαση για την έγκριση συµφωνίας µε µια ή περισσότερες 
τρίτες χώρες. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαβουλεύσεων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

                                                 
1 ΕΕ L 91 της 8.4.1994, σ. 1 
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(4) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 774/94, θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες όσον αφορά τη 
θέσπιση των αναγκαίων κανόνων για τη διαχείριση του καθεστώτος ποσοστώσεων 
που αναφέρεται στον εν λόγω κανονισµό. Οι εν λόγω αρµοδιότητες θα πρέπει να 
ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή2. 

(5) Εποµένως, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 774/94 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 774/94 τροποποιείται ως εξής: 

1) Τα άρθρα 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Άρθρο 7 

 Η Επιτροπή, µε εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει τους αναγκαίους κανόνες για τη 
διαχείριση του καθεστώτος ποσοστώσεων που αναφέρεται στον παρόντα κανονισµό 
και, κατά περίπτωση:  

α) τις διατάξεις που εγγυώνται τη φύση, την προέλευση και την καταγωγή του 
προϊόντος·  

β) τη διάταξη που αφορά την αναγνώριση του εγγράφου το οποίο καθιστά δυνατή 
την εξακρίβωση των εγγυήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και  

γ) την έκδοση και τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής. 

 Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης 
που προβλέπεται στο άρθρο [323 παράγραφος 2] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
[xxxx/yyyy] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [εναρµονισµένος 
κανονισµός ενιαίας ΚΟΑ]*. 

Άρθρο 8  

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
δυνάµει του άρθρου 8α, για τη θέσπιση των προσαρµογών που θα προκύψουν για 
τον παρόντα κανονισµό, σε περίπτωση που θα πρέπει να προσαρµοστούν οι 
ποσότητες και άλλοι όροι του καθεστώτος ποσοστώσεων που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισµό, ιδίως µε απόφαση για την έγκριση συµφωνίας µε µια ή 
περισσότερες τρίτες χώρες. 

                                                 
2 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13 
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------------------- 

* ΕΕ L … της …, σ. …» 

2) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 8α: 

«Άρθρο 8α  

1. Η αρµοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.  

2. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 εκχωρείται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστηµα από [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος τροποποιητικού κανονισµού]. 

3. Η ανάθεση αρµοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 είναι δυνατόν να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης αρµοδιοτήτων που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσµατα από την 
εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που καθορίζεται στην 
απόφαση. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 τίθεται 
σε ισχύ µόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ούτε το Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή εάν πριν από 
τη λήξη της προθεσµίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συµβούλιο ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν 
αντίρρηση. Η εν λόγω περίοδος παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου.» 

Άρθρο 2  

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την X ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 


