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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

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5



PE452.788v01-00 4/10 PR\839219EL.doc

EL



PR\839219EL.doc 5/10 PE452.788v01-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το 
Πακιστάν
(COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0552),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0322/2010),

– 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 Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Οι βασικές εισαγωγές από το 
Πακιστάν στην Ευρώπη αφορούν κυρίως 
προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, έναν 
ευάλωτο βιομηχανικό τομέα σε ορισμένα 
κράτη μέλη του οποίου οι εργαζόμενοι 
έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν θέσεις 
εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και 
βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την 
οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την 
επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να 
περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των 
εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013.

(13) Για να εξασφαλιστούν άμεσα και 
βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την 
οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την 
επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να 
περιοριστεί η μέγιστη διάρκεια ισχύος των 
εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2013.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα αναγκαία μέτρα για την 
υλοποίηση του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την
απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(14) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
ΣΛΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές 
που διέπουν τους μηχανισμούς ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή, πρέπει να θεσπίζονται εκ των 
προτέρων μέσω κανονισμού σύμφωνα με 
τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 
Μέχρις ότου εγκριθεί αυτός ο νέος 
κανονισμός, συνεχίζει να ισχύει η
απόφαση αριθ. 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 
ανατίθενται στην Επιτροπή, με την 
εξαίρεση της κανονιστικής διαδικασίας 
με έλεγχο, που δεν έχει εφαρμογή εδώ.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Ρήτρα διασφάλισης

1. Εάν κάποιο προϊόν προέλευσης 
Πακιστάν που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
εισάγεται υπό συνθήκες υπό τις οποίες 
προκαλούνται ή υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθούν σοβαρές δυσχέρειες στους 
παραγωγούς της Ένωσης παρομοίων ή 
άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι 
δυνατή η ανά πάσα στιγμή επαναφορά εκ 
μέρους της Επιτροπής των δασμών του 
κοινού δασμολογίου για το εν λόγω 
προϊόν, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 8 παράγραφος 2.
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.
3. Η Επιτροπή αναζητεί κάθε 
πληροφορία που θεωρεί απαραίτητη, 
δύναται δε να επαληθεύει τις 
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πληροφορίες που παραλαμβάνει 
απευθυνόμενη στο Πακιστάν και σε 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πηγή. Η 
Επιτροπή δύναται να επικουρείται από 
υπαλλήλους του κράτους μέλους στο 
έδαφος του οποίου αναζητούνται 
ενδεχομένως πληροφορίες, εφόσον το εν 
λόγω κράτος μέλος το απαιτήσει.
4. Κατά την εξέταση της ενδεχόμενης 
ύπαρξης σοβαρών δυσκολιών, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ 
άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες 
σχετικά με τους παραγωγούς της Ένωσης 
στο βαθμό που υπάρχουν σχετικές 
διαθέσιμες πληροφορίες:
– το μερίδιο της αγοράς,
– την παραγωγή,
– αποθέματα,
– παραγωγική ικανότητα,
– τη χρησιμοποίηση του παραγωγικού 
δυναμικού,
– την απασχόληση,
– τις εισαγωγές,
– τις τιμές.
5. Η έρευνα περατώνεται τέσσερις μήνες 
μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Σε 
έκτακτες η Επιτροπή δύναται να 
παρατείνει την περίοδο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2.
6. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός ενός 
μηνός με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Η απόφαση 
αυτή αρχίζει να ισχύει εντός ενός μηνός 
από τη δημοσίευσή της.
7. Οσάκις εξαιρετικές συνθήκες που 
απαιτούν άμεση δράση καθιστούν 
αδύνατη την έρευνα, η Επιτροπή μπορεί, 
αφού ενημερώσει την επιτροπή, να λάβει 
κάθε προληπτικό μέτρο που είναι 
απολύτως αναγκαίο.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το αργότερο 18 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, η 
Επιτροπή προβαίνει σε πλήρη εκτίμηση 
του αντικτύπου όσον αφορά τις συνέπειες 
του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο. Βάσει της έκθεσης αυτής, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να αποφασίσουν να 
παρατείνουν την εφαρμογή του εν λόγω 
κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου
2013.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
41079210 Δέρματα σχισμένα κατά μήκος της τριχωτής πλευράς (στα οποία 
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περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), παρασκευασμένα μετά τη 
δέψη ή μετά την αποξήρανση, αποτριχωμένα άλλα από πλήρη 
δέρματα

41079910 Δέρματα σχισμένα κατά μήκος της τριχωτής πλευράς (στα οποία 
περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), παρασκευασμένα μετά τη 
δέψη ή μετά την αποξήρανση· αποτριχωμένα άλλα από πλήρη 
δέρματα, δέρματα σχισμένα κατά μήκος της τριχωτής πλευράς

Τροπολογία
Κωδικός ΣΟ Περιγραφή
διαγράφεται διαγράφεται
διαγράφεται διαγράφεται

Or. en


