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PR_COD_1amCom

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.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες  που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές 
στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση 
στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για 
τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή 
διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον 
ορισμό της στατιστικής αξίας
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0578),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0242/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, 

(6) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, 
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συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 
να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων με τον 
αποτελεσματικό δυνατό τρόπο. Η 
Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά, 
ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική 
πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα 
κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα.

(7) Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη 
συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη 
και τους συμμετέχοντες στην έρευνα,
διατηρώντας το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος. 

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
ομοιόμορφος χαρακτήρας των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 638/2004, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
ομοιόμορφος χαρακτήρας των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 638/2004, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
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αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να θεσπίζει 
διατάξεις για τη συλλογή στοιχείων, ιδίως 
όσον αφορά τους κωδικούς που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, τις τεχνικές διατάξεις 
για την κατάρτιση των ετήσιων 
στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών 
με βάση τα επιχειρηματικά 
χαρακτηριστικά και οιαδήποτε απαραίτητα 
μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των στατιστικών που διαβιβάζονται 
σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να θεσπίζει 
διατάξεις για τη συλλογή στοιχείων, ιδίως 
όσον αφορά τους κωδικούς που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, τις τεχνικές διατάξεις 
για την κατάρτιση των ετήσιων 
στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών 
με βάση τα επιχειρηματικά 
χαρακτηριστικά και οιαδήποτε απαραίτητα 
μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των στατιστικών που διαβιβάζονται 
ατελώς σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια. 
Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Or. de

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Λόγω της απλούστευσης των 
τελωνειακών καθεστώτων απελευθέρωσης 
δεν διατίθενται πλέον, σε επίπεδο 
τελωνείων, στατιστικά στοιχεία για τα 
εμπορεύματα που τίθενται υπό τελωνειακό 
καθεστώς μεταποίησης. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η κάλυψη των εν λόγω 
στοιχείων, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Intrastat 
οι μετακινήσεις των εν λόγω 
εμπορευμάτων.

(12) Λόγω της απλούστευσης των 
τελωνειακών καθεστώτων απελευθέρωσης 
δεν διατίθενται πλέον, σε επίπεδο 
τελωνείων, στατιστικά στοιχεία για τα 
εμπορεύματα που τίθενται υπό τελωνειακό 
καθεστώς μεταποίησης. Προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η κάλυψη των εν λόγω 
στοιχείων, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Intrastat 
οι μετακινήσεις των εν λόγω 
εμπορευμάτων, ενώ οποιοδήποτε 
πρόσθετο κόστος θα πρέπει να 
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. 

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η 
ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών 
εμπιστευτικών δεδομένων που αφορούν 
στατιστικές για το εμπόριο εντός της ΕΕ, 
με σκοπό την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, 
παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση 
της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών.

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η 
ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών 
εμπιστευτικών δεδομένων που αφορούν 
στατιστικές για το εμπόριο εντός της ΕΕ 
και μάλιστα ατελώς, με σκοπό την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, 
παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση 
της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η διαβίβαση πληροφοριών από τις 
εθνικές τελωνειακές αρχές δεν θα πρέπει 
να συνεπάγεται κανένα τέλος για τα 
κράτη μέλη και τα όργανα ή τους 
οργανισμούς της Ένωσης. 

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 9α – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων, Η ατελής ανταλλαγή εμπιστευτικών 
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όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για 
τις ευρωπαϊκές στατιστικές(*), επιτρέπεται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς, μεταξύ 
των αντίστοιχων εθνικών αρχών κάθε 
κράτους μέλους, όταν η ανταλλαγή 
χρησιμεύει για την αποτελεσματική 
κατάρτιση, παραγωγή και διάδοση 
ευρωπαϊκών στατιστικών όσον αφορά τις 
συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών 
ή τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 
2009, για τις ευρωπαϊκές στατιστικές(*), 
επιτρέπεται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς, μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών 
αρχών κάθε κράτους μέλους, όταν η 
ανταλλαγή χρησιμεύει για την 
αποτελεσματική κατάρτιση, παραγωγή και 
διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών όσον 
αφορά τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ 
κρατών μελών ή τη σημαντική βελτίωση 
της ποιότητάς τους. Η διοικητική 
επιβάρυνση μειώνεται εν προκειμένω στο 
ελάχιστο. 

Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 9α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν 
εμπιστευτικά δεδομένα τα επεξεργάζονται 
με εμπιστευτικό τρόπο και τα 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά για 
στατιστικούς σκοπούς.

Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν 
εμπιστευτικά δεδομένα τα επεξεργάζονται 
με εμπιστευτικό τρόπο και τα 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά για 
στατιστικούς σκοπούς.» Δεν διαβιβάζουν
ανάλογα δεδομένα σε κανέναν άλλο 
οργανισμό.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 13α, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
προσαρμογή των ποσοστών κάλυψης του 
Intrastat στις τεχνικές και οικονομικές 
εξελίξεις και εφόσον είναι δυνατόν να 
μειώνει τα εν λόγω ποσοστά, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
συμμόρφωση των στατιστικών με τους 
ισχύοντες δείκτες ποιότητας και τα 
πρότυπα.

«Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 13α, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
προσαρμογή των ποσοστών κάλυψης του 
Intrastat στις τεχνικές και οικονομικές 
εξελίξεις και, εφόσον είναι δυνατόν, να 
μειώνει τα εν λόγω ποσοστά, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις στατιστικές στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο ποιότητας.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(6a) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11 «Άρθρο 11
Το στατιστικό απόρρητο Το στατιστικό απόρρητο

Μόνον κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου ή 
των υπόχρεων παροχής στατιστικών 
πληροφοριών, οι εθνικές αρχές 
αποφασίζουν κατά πόσον τα στατιστικά 
αποτελέσματα που μπορούν να 
καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του 
συγκεκριμένου παρόχου, κοινολογούνται ή 
τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε η 
κοινολόγησή τους να μην θίγει το 
στατιστικό απόρρητο.

Μόνον κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου ή 
των υπόχρεων παροχής στατιστικών 
πληροφοριών, οι εθνικές αρχές 
αποφασίζουν κατά πόσον τα στατιστικά 
αποτελέσματα που μπορούν να 
καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του 
συγκεκριμένου παρόχου, κοινολογούνται ή 
τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε η 
κοινολόγησή τους να μην θίγει το 
στατιστικό απόρρητο. Οι εθνικές αρχές 
μεριμνούν ώστε τα στατιστικά οφέλη να 
υπερισχύουν σαφώς των ενδεχόμενων 
ζημιογόνων επιπτώσεων εις βάρος του 
υπόχρεου ή των υπόχρεων παροχής 
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στατιστικών πληροφοριών.»

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις τεχνικές διατάξεις για την 
κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.

«Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, τις τεχνικές διατάξεις για την 
οικονομικότερη δυνατή κατάρτιση των εν 
λόγω στατιστικών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2.»

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας των 
στατιστικών που διαβιβάζονται σύμφωνα 
με τα ποιοτικά κριτήρια.

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές 
πράξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας των 
στατιστικών που διαβιβάζονται σύμφωνα 
με τα ποιοτικά κριτήρια, το δε υπερβολικό 
κόστος για τις εθνικές στατιστικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να αποφεύγεται.

Or. de
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 13α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 
παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 
3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και παράγραφος 2, η Επιτροπή 
μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις να μην 
συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη 
και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 
παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 
3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 
στοιχείο α) και παράγραφος 2, η Επιτροπή 
μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις να μην 
συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση ούτε υπερβολικό 
κόστος για τα κράτη μέλη και τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα .

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004
Άρθρο 13α – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 
και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) και παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση 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 εφόσον, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 
παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 
2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 
και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) και παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν 
λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en


