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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το κοινό σύνολο κανόνων και 
διαδικασιών πρέπει να είναι σύμφωνο με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης, όπως ορίζεται σε έναν κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, (εφεξής «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), ενώ κάθε αναφορά πρέπει 
να γίνεται στην τελευταία έκδοση του 
ισχύοντος κανονισμού,
συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
κανόνων που έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή για την υλοποίηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού

(7) Το κοινό σύνολο κανόνων και 
διαδικασιών πρέπει να είναι σύμφωνο με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που 
ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
Ένωσης, όπως ορίζεται σε έναν κανονισμό 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, (εφεξής «δημοσιονομικός 
κανονισμός»), συμπεριλαμβανομένων των 
αντίστοιχων κανόνων που έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή για την υλοποίηση του 
δημοσιονομικού κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις 
υλοποιούνται σύμφωνα με τους στόχους 
του εφαρμοστέου μηχανισμού και 
σύμφωνα με μια αποτελεσματική 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης. Η χρηματοδοτική βοήθεια 
που παρέχεται βάσει των μηχανισμών είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες και τις 

2. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι δράσεις 
υλοποιούνται αποτελεσματικά και 
αποδοτικά σύμφωνα με τους στόχους του 
εφαρμοστέου μηχανισμού και σύμφωνα με 
μια αποτελεσματική προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η 
χρηματοδοτική βοήθεια που παρέχεται 
βάσει των μηχανισμών είναι σύμφωνη με 
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διαδικασίες που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος 
παρέχει το βασικό δημοσιονομικό και 
νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

τους κανόνες και τις διαδικασίες που 
ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, 
ο οποίος παρέχει το βασικό δημοσιονομικό 
και νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού αυτού, 
η Επιτροπή προωθεί, όταν είναι εφικτό 
και κατάλληλο βάσει της φύσης της 
δράσης, τη χρήση των πιο ευέλικτων 
διαδικασιών προκειμένου να 
διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και 
αποδοτική εφαρμογή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο Άρθρο 1(2).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατ’ εξαίρεση, ειδικότερα όταν ένα 
πρόγραμμα δράσης δεν έχει ακόμη 
εγκριθεί, η Επιτροπή δύναται, βάσει των 
εγγράφων του ενδεικτικού 
προγραμματισμού, να εγκρίνει 
μεμονωμένα μέτρα βάσει των ίδιων 
κανόνων και διαδικασιών όπως για τα 
προγράμματα δράσης.

Ειδικότερα όταν ένα πρόγραμμα δράσης 
δεν έχει ακόμη εγκριθεί, η Επιτροπή 
δύναται, βάσει των εγγράφων του 
ενδεικτικού προγραμματισμού, να εγκρίνει 
μεμονωμένα μέτρα βάσει των ίδιων 
κανόνων και διαδικασιών όπως για τα 
προγράμματα δράσης.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία αυτή δεν θα απαιτείται για 
προγράμματα δράσης και μέτρα κάτω των 
προαναφερθέντων ορίων και για μη 
ουσιαστικές τροποποιήσεις αυτών. Οι μη 
σημαντικές τροποποιήσεις είναι τεχνικές 
ρυθμίσεις, όπως επέκταση της περιόδου 
εφαρμογής, εκ νέου ανάθεση κεφαλαίων 
στο πλαίσιο του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού ή αύξηση ή μείωση του 
μεγέθους του προϋπολογισμού κατά 
λιγότερο από 20% του αρχικού 
προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τους στόχους του αρχικού 
προγράμματος δράσης ή μέτρου. Στην 
περίπτωση αυτή, τα προγράμματα δράσης 
και τα μέτρα και οι μη ουσιαστικές 
τροποποιήσεις αυτών κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους.

Η διαδικασία αυτή δεν θα απαιτείται για 
προγράμματα δράσης και μέτρα κάτω των 
προαναφερθέντων ορίων και για μη 
ουσιαστικές τροποποιήσεις αυτών. Οι μη 
σημαντικές τροποποιήσεις είναι τεχνικές 
ρυθμίσεις, όπως επέκταση της περιόδου 
εφαρμογής, εκ νέου ανάθεση κεφαλαίων 
στο πλαίσιο του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού ή αύξηση ή μείωση του 
μεγέθους του προϋπολογισμού κατά 
λιγότερο από 10% του αρχικού 
προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν 
σημαντικά τους στόχους του αρχικού 
προγράμματος δράσης ή μέτρου. Στην 
περίπτωση αυτή, τα προγράμματα δράσης 
και τα μέτρα και οι μη ουσιαστικές 
τροποποιήσεις αυτών κοινοποιούνται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός ενός μηνός από την έγκρισή τους.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Διενεργείται κατάλληλος 
περιβαλλοντικός έλεγχος, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων 
στην αλλαγή του κλίματος και τη 
βιοποικιλότητα, σε επίπεδο σχεδίου, και, 
ενδεχομένως, εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 

4. Διενεργείται κατάλληλος 
περιβαλλοντικός έλεγχος, σε επίπεδο 
σχεδίου, και, ενδεχομένως, εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για 
τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, 
ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες 
υποδομές. Εφόσον απαιτείται, κατά την 
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τα περιβαλλοντικώς ευαίσθητα σχέδια, 
ιδίως όσον αφορά σημαντικές νέες 
υποδομές. Εφόσον απαιτείται, κατά την 
εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων 
χρησιμοποιούνται στρατηγικές 
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις (ΣΠΑ). Η 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις 
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και η 
πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα 
πρέπει να εξασφαλίζονται.

εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων 
χρησιμοποιούνται στρατηγικές 
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις (ΣΠΑ). Η 
συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων στις 
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και η 
πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα 
πρέπει να εξασφαλίζονται.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγική διατύπωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
δύναται να παρέχεται, μεταξύ άλλων,
μέσω των ακόλουθων μορφών 
χρηματοδότησης όπως προβλέπεται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό:

1. Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης 
δύναται να παρέχεται, μέσω των 
ακόλουθων μορφών χρηματοδότησης όπως 
προβλέπεται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό:

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση παράλληλης 
συγχρηματοδότησης, μια δράση 
υποδιαιρείται σε αριθμό σαφώς 
αναγνωρίσιμων στοιχείων, καθένα από τα 
οποία χρηματοδοτείται από τους 
διάφορους εταίρους που εξασφαλίζουν 
συγχρηματοδότηση κατά τρόπο ώστε να 
μπορεί να προσδιορίζεται πάντα ο τελικός 
προορισμός της χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση παράλληλης 
συγχρηματοδότησης, μια δράση πρέπει να 
υποδιαιρείται σε αριθμό σαφώς 
αναγνωρίσιμων στοιχείων, καθένα από τα 
οποία χρηματοδοτείται από τους 
διάφορους εταίρους που εξασφαλίζουν 
συγχρηματοδότηση κατά τρόπο ώστε να 
μπορεί να προσδιορίζεται πάντα ο τελικός 
προορισμός της χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση από κοινού 
συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος 
μιας δράσης κατανέμεται μεταξύ των 
εταίρων που εξασφαλίζουν τη 
συγχρηματοδότηση και οι πόροι 
συγκεντρώνονται κατά τρόπο που δεν 
επιτρέπει πλέον τον προσδιορισμό της 
πηγής χρηματοδότησης για μια δεδομένη 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται ως 
μέρος της δράσης.

Στην περίπτωση από κοινού 
συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος 
μιας δράσης πρέπει να κατανέμεται μεταξύ 
των εταίρων που εξασφαλίζουν τη 
συγχρηματοδότηση και οι πόροι 
συγκεντρώνονται κατά τρόπο που δεν 
επιτρέπει πλέον τον προσδιορισμό της 
πηγής χρηματοδότησης για μια δεδομένη 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται ως 
μέρος της δράσης.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) για ΜΕΣ, οι αναπτυγμένες χώρες 
που διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη 
διεθνή οικονομία και το εμπόριο, στα 
πολυμερή φόρα, στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση και την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιας κλίμακας προκλήσεων και 
όπου η Ένωση έχει σημαντικά 
συμφέροντα·

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο προς ενημέρωση. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να ζητούν να 
συζητηθούν συγκεκριμένες αξιολογήσεις 
στις επιτροπές που αναφέρονται στο 
άρθρο 15. Τα αποτελέσματα θα 
ανατροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό των 
προγραμμάτων και την κατανομή των 
πόρων.

2. Η Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο προς ενημέρωση. Τα 
αποτελέσματα θα ανατροφοδοτήσουν τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων και την 
κατανομή των πόρων.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εμπλέκει σε κατάλληλο 
βαθμό όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη στη φάση της αξιολόγησης της 
βοήθειας που παρέχει η Ένωση βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

3. Η Επιτροπή εμπλέκει όλα τα σημαντικά
ενδιαφερόμενα μέρη στη φάση της 
αξιολόγησης της βοήθειας που παρέχει η 
Ένωση βάσει του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διετής έκθεση Ετήσια έκθεση
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που 
συντελείται κατά την υλοποίηση των 
μέτρων χρηματοδοτικής βοήθειας τα οποία 
λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κάθε δύο 
έτη με αρχή από το 2016, έκθεση σχετικά 
με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα 
και, εφόσον είναι δυνατό, σχετικά με τα 
κύρια αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της 
χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης. Η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται επίσης στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών.

1. Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που 
συντελείται κατά την υλοποίηση των 
μέτρων χρηματοδοτικής βοήθειας τα οποία 
λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξωτερικής 
δράσης και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κάθε 
χρόνο, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση 
και τα αποτελέσματα και, εφόσον είναι 
δυνατό, σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα 
και τον αντίκτυπο της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της Ένωσης. Η έκθεση αυτή 
υποβάλλεται επίσης στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διετής έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο 
έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των 
σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών. Αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της Ένωσης, χρησιμοποιώντας 
κατά το δυνατόν, συγκεκριμένους και 

2. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο 
έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των 
σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των 
δημοσιονομικών δεσμεύσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών. Αξιολογεί τα 
αποτελέσματα της χρηματοδοτικής 
βοήθειας της Ένωσης, χρησιμοποιώντας 
κατά το δυνατόν, συγκεκριμένους και 
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μετρήσιμους δείκτες του ρόλου της στην 
επίτευξη των στόχων των μηχανισμών.

μετρήσιμους δείκτες του ρόλου της στην 
επίτευξη των στόχων των μηχανισμών.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο 
πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε ένα 
σύστημα ετήσιας παρακολούθησης με 
βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («Δείκτες 
του Ρίο») που εντάσσεται στην υπάρχουσα 
μεθοδολογία για τη διαχείριση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων της ΕΕ, με 
σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των 
προγραμμάτων δράσης, μεμονωμένων και 
ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα οποία έχουν 
καταγραφεί στο πλαίσιο αξιολογήσεων και 
διετών εκθέσεων. Μια ετήσια εκτίμηση 
των συνολικών δαπανών που σχετίζονται 
με τη δράση για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του 
ενδεικτικού προγραμματισμού.

Η χρηματοδότηση που διατίθεται στο 
πλαίσιο των μηχανισμών υπόκειται σε ένα 
σύστημα ετήσιας παρακολούθησης με 
βάση τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ («Δείκτες 
του Ρίο») που εντάσσεται στην υπάρχουσα 
μεθοδολογία για τη διαχείριση των 
επιδόσεων των προγραμμάτων της ΕΕ, με 
σκοπό την ποσοτικοποίηση των δαπανών 
που σχετίζονται με τη δράση για το κλίμα 
και τη βιοποικιλότητα στο επίπεδο των 
προγραμμάτων δράσης, μεμονωμένων και 
ειδικών μέτρων που αναφέρονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα οποία έχουν 
καταγραφεί στο πλαίσιο αξιολογήσεων και 
ετήσιων εκθέσεων. Μια ετήσια εκτίμηση 
των συνολικών δαπανών που σχετίζονται 
με τη δράση για το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
βάσει των εγκεκριμένων εγγράφων του 
ενδεικτικού προγραμματισμού.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου
2017, συντάσσεται έκθεση από την 

1. Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2017, 
συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή 
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Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων καθενός από τους μηχανισμούς, με 
τη βοήθεια δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων για τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και 
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των 
μηχανισμών, εν όψει μιας απόφασης για 
την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
κατάργηση των μορφών δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
μηχανισμών. Ακόμη, η έκθεση εξετάζει το 
πεδίο της απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, τη συνεχή 
συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη 
συνεισφορά των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τυχόν 
πορίσματα και συμπεράσματα σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
μηχανισμών.

σχετικά με την επίτευξη των στόχων 
καθενός από τους μηχανισμούς, με τη 
βοήθεια δεικτών αποτελεσμάτων και 
επιπτώσεων για τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και 
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των 
μηχανισμών, εν όψει μιας απόφασης για 
την ανανέωση, την τροποποίηση ή την 
κατάργηση των μορφών δράσεων που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο των 
μηχανισμών. Ακόμη, η έκθεση εξετάζει το 
πεδίο της απλούστευσης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή, τη συνεχή 
συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη 
συνεισφορά των μέτρων στις 
προτεραιότητες της Ένωσης για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη. Λαμβάνει υπόψη τυχόν 
πορίσματα και συμπεράσματα σχετικά με 
τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των 
μηχανισμών.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η

Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο Άρθρο 17(3).
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2014.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σχετίζεται με την τροπολογία στο Άρθρο 17(1).


