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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
(COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0241),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 2, και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0116/2011),

– 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 (A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε 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, 
την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όπως 
επεκτάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 
εφαρμόζει το σύστημα γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων («το 
σύστημα») μέχρι την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Στη συνέχεια, το 
σύστημα θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται χωρίς ημερομηνία λήξης.
Ωστόσο, θα επανεξεταστεί πέντε χρόνια 
μετά την έναρξη ισχύος του.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, όπως 
επεκτάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.… 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 
εφαρμόζει το σύστημα γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων («το 
σύστημα») μέχρι την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Στη συνέχεια, το 
σύστημα θα πρέπει να εξακολουθήσει να 
εφαρμόζεται για περίοδο 10 ετών, εκτός 
από την ειδική ρύθμιση για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες, η οποία θα πρέπει 
να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται χωρίς 
ημερομηνία λήξης. Το σύστημα θα 
επανεξεταστεί πέντε χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος του.

Or. en

Αιτιολόγηση

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα 
πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε 
να παρέχει κίνητρα στους εμπορικούς 
φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 
που προσφέρει το σύστημα. Ως εκ τούτου, 
οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να 
υφίστανται μείωση που να αντιστοιχεί σε 
κατ’ αποκοπή συντελεστή 4 ποσοστιαίων 
μονάδων του δασμού του «μάλλον 
ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα 
υφάσματα και τα είδη υφαντουργίας οι 
δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 
20 %. Οι ειδικοί δασμοί θα πρέπει να 
μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται 
ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα αυτό πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό, δεδομένου ότι η σημερινή μείωση 
αντισταθμίζεται συχνά από τις πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 
προτιμήσεις.  Δεδομένου ότι πολλές από τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες εξαιρούνται 
από το σύστημα, υπάρχει περιθώριο για μικρή αύξηση των προτιμήσεων για τους δικαιούχους 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οι οποίοι παραμένουν στο σύστημα. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) «χώρες»: οι χώρες και τα εδάφη που 
διαθέτουν τελωνειακές αρχές·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα αποσαφήνιση χρειάζεται για να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρερμηνείες, όσον 
αφορά τον ορισμό μιας χώρας για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν ισχύει 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αποσαφήνιση είναι αναγκαία για να διευκρινιστεί ότι για τις ΛΑΧ θα ισχύει πάντα 
το καθεστώς «οτιδήποτε εκτός από όπλα», όσο χαρακτηρίζονται από τον ΟΗΕ ως ΛΑΧ. 

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η παράγραφος 1, στοιχείο α) δεν 
εφαρμόζεται πριν από τη συμπλήρωση 
διετίας από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, για τις χώρες, οι 
οποίες έως την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του έχουν ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σχετικά με μια διμερή 
προτιμησιακή συμφωνία πρόσβασης στην 
αγορά, η οποία δεν έχει ακόμη 
εφαρμοστεί, δεδομένου ότι η διαδικασία 
κύρωσης είναι ακόμη υπό εξέλιξη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν μια χώρα έχει συνάψει συμφωνία προτιμησιακού καθεστώτος πρόσβασης στην αγορά με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν είναι ακόμη σε θέση να εφαρμόσει αυτήν τη συμφωνία κατά 
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την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, λόγω μιας ανολοκλήρωτης διαδικασίας κύρωσης, 
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εξαρχής από το ΣΓΠ. Τούτο αποσκοπεί στην αποφυγή της 
επαναφοράς των δασμών ΜΕΚ για μεταβατική περίοδο η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πιθανές διαταραχές στο εμπόριο για μια χώρα που έχει αναλάβει τη δέσμευση να ενισχύσει τις 
εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται
ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων 
χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται
δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της απόφασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό ότι όλες οι μεταβατικές διατάξεις ευθυγραμμίζονται με το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού 
δασμολογίου μειώνονται κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως 
ευαίσθητα προϊόντα. Η μείωση αυτή 
ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα τμήματα XI α) και XI β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα αυτό πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό, δεδομένου ότι η σημερινή μείωση 
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αντισταθμίζεται συχνά από τις πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 
προτιμήσεις.  Δεδομένου ότι πολλές από τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες εξαιρούνται 
από το σύστημα, υπάρχει περιθώριο για μικρή αύξηση των προτιμήσεων για τους δικαιούχους 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος οι οποίοι παραμένουν στο σύστημα. 

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι 
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού 
δασμολογίου που ισχύουν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική 
μείωση μεγαλύτερη των 4 ποσοστιαίων 
μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί
δασμολογικοί συντελεστές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σύστημα αυτό πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό, δεδομένου ότι η σημερινή μείωση 
αντισταθμίζεται συχνά από τις πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 
προτιμήσεις.  Δεδομένου ότι πολλές από τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες εξαιρούνται 
από το σύστημα, υπάρχει περιθώριο για μικρή αύξηση των προτιμήσεων για τους δικαιούχους 
οι οποίοι παραμένουν στο σύστημα. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
πληροφόρηση και να αυξηθεί η 
διαφάνεια, η Επιτροπή εξασφαλίζει 
επίσης ότι τα σχετικά στατιστικά 
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στοιχεία για τα τμήματα του ΣΓΠ 
διατίθενται σε τακτική βάση σε δημόσια 
βάση δεδομένων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια για όλους τους ενεχόμενους παράγοντες, είναι αναγκαίο 
να δημοσιεύονται τα στατιστικά δεδομένα με βάση τα οποία διενεργείται η επανεξέταση, σε 
τακτά διαστήματα μεταξύ των πραγματικών αναθεωρήσεων του καταλόγου. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία παραχώρησης των 
δασμολογικών προτιμήσεων στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, η Επιτροπή εξετάζει 
διαρκώς την πορεία της επικύρωσης των 
συμβάσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα VIII και παρακολουθεί την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους, 
εξετάζοντας τα συμπεράσματα και τις 
συστάσεις των αρμόδιων οργάνων 
παρακολούθησης.

1. Από την ημερομηνία παραχώρησης των 
δασμολογικών προτιμήσεων στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, η Επιτροπή εξετάζει 
διαρκώς την πορεία της επικύρωσης των 
συμβάσεων που παρατίθενται στο 
παράρτημα VIII και παρακολουθεί την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους και τη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων 
παρακολούθησης, εξετάζοντας τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των 
αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που πρέπει να αναληφθούν, οι οποίες απαριθμούνται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1 αφορούν επίσης την αποδοχή της τακτικής παρακολούθησης και τη 
συμμετοχή και συνεργασία στις διαδικασίες παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό, είναι 
σημαντικό η πτυχή αυτή να αποτελεί τμήμα της τακτικής αξιολόγησης που προβλέπεται να 
διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης προστασίας 
των πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 
37γ, έκθεση στην οποία παρουσιάζει τα 
πορίσματά της και τα αιτιολογημένα 
συμπεράσματά της επί όλων των 
σχετικών πραγματικών και νομικών 
θεμάτων. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
υποβολή της έκθεσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί 
την έκθεση αυτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις διασφάλισης που περιέχει ο κανονισμός για 
το ΣΓΠ με άλλες ρυθμίσεις διασφάλισης που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και, επιπλέον, να 
τηρείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόλυτα ενήμερο σχετικά με αυτές τις σημαντικές πτυχές 
του κανονισμού.  Είναι, ωστόσο, αναγκαία η θέσπιση ειδικών διατάξεων όσον αφορά το 
απόρρητο, όπως επισημάνθηκε στις οριζόντιες τροποποιήσεις στη λεγόμενη οδηγία Omnibus I 
(COM(2011)0082).  

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως 
έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν 
ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει την 
παύση της έρευνας και της διαδικασίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3. 
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην 

Αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως 
έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν 
ότι δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει την 
παύση της έρευνας και της διαδικασίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3. 
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην 
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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί, αν δεν δημοσιευθεί 
απόφαση εντός της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 
και τυχόν επείγοντα προληπτικά μέτρα 
παύουν αυτόματα.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει 
ολοκληρωθεί, αν δεν δημοσιευθεί 
απόφαση εντός της περιόδου που 
αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 
και τυχόν επείγοντα προληπτικά μέτρα 
παύουν αυτόματα. Οποιοσδήποτε 
τελωνειακός δασμός έχει εισπραχθεί ως 
αποτέλεσμα αυτών των προσωρινών 
μέτρων επιστρέφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις διασφάλισης που περιέχει ο κανονισμός για 
το ΣΓΠ με άλλες ρυθμίσεις διασφάλισης που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν 
πληρούνται οι όροι για επαναφορά των κανονικών δασμών του κοινού δασμολογίου, οι δασμοί 
πρέπει να επιστρέφονται στους δικαιούχους. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή, με 
δική της πρωτοβουλία και σύμφωνα με τη 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
του άρθρου 38 παράγραφος 2, καταργεί τις 
δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 13 για τα 
προϊόντα του τμήματος 11 β) του ΣΓΠ, ή 
προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς 
της Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
22071000, 22072000, 29091910, 
38140090, 38200000 και 38249097, αν οι 
εισαγωγές τέτοιων προϊόντων, τα οποία 
απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα 
V ή IX, ανάλογα με την περίπτωση, 
προέρχονται από δικαιούχο χώρα και στο 
σύνολό τους:

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή, με 
δική της πρωτοβουλία και σύμφωνα με τη 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
του άρθρου 38 παράγραφος 2, καταργεί τις 
δασμολογικές προτιμήσεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 και 12 για τα 
προϊόντα των τμημάτων 11α) και 11 β) 
του ΣΓΠ, ή προϊόντα που εμπίπτουν στους 
κωδικούς της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας 22071000, 22072000, 
29091910, 38140090, 38200000 και 
38249097, αν οι εισαγωγές τέτοιων 
προϊόντων, τα οποία απαριθμούνται 
αντίστοιχα στο παράρτημα V ή IX, 
ανάλογα με την περίπτωση, προέρχονται 
από δικαιούχο χώρα και στο σύνολό τους:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ειδική ρήτρα διασφάλισης για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας πρέπει να εφαρμόζεται 
τόσο στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα όσο και στα είδη ένδυσης. Δεν υπάρχουν επαρκείς 
οικονομικοί ή τεχνικοί λόγοι που να δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση των δύο τομέων. 
Υπάρχει επίσης αναφορά σε άρθρο του αρχικού κειμένου που πρέπει να διορθωθεί.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για προϊόντα του τμήματος 11 β) του 
ΣΓΠ, υπερβαίνουν το μερίδιο που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI 
παράγραφος 2 της αξίας των εισαγωγών, 
από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προϊόντων του τμήματος 11 β) από όλες 
τις χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται 
στο παράρτημα I, για μια οποιαδήποτε 
περίοδο δώδεκα μηνών.

β) για προϊόντα των τμημάτων 11α) και
11 β) του ΣΓΠ, υπερβαίνουν το μερίδιο 
που αναφέρεται στο παράρτημα VI 
παράγραφος 2 της αξίας των εισαγωγών, 
από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
προϊόντων των τμημάτων 11α) και 11 β) 
από όλες τις χώρες και τα εδάφη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙI, για μια 
οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδική ρήτρα διασφάλισης για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας πρέπει να εφαρμόζεται 
τόσο στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα όσο και στα είδη ένδυσης. Δεν υπάρχουν επαρκείς 
οικονομικοί ή τεχνικοί λόγοι που να δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση των δύο τομέων. 
Υπάρχει επίσης ένα λάθος στο αρχικό κείμενο που πρότεινε η Επιτροπή, όπου αναφέρεται το 
λάθος παράρτημα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου, τα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στα 
κεφάλαια 1 έως 24 του κοινού 
δασμολογίου, όπως ορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, τα οποία 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου, τα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στα 
κεφάλαια 1 έως 24 του κοινού 
δασμολογίου, όπως ορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, τα οποία 
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κατάγονται από δικαιούχους χώρες, είναι 
δυνατό να υπάγονται σε ειδικό μηχανισμό 
εποπτείας προκειμένου να αποφεύγονται 
διαταράξεις στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, έπειτα από διαβουλεύσεις με την 
επιτροπή για την αντίστοιχη κοινή 
οργάνωση γεωργικών ή αλιευτικών 
αγορών, αποφασίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 3, εάν θα 
εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός εποπτείας 
και καθορίζει τα προϊόντα στα οποία θα 
εφαρμοστεί.

κατάγονται από δικαιούχους χώρες, είναι 
δυνατό να υπάγονται σε ειδικό μηχανισμό 
εποπτείας προκειμένου να αποφεύγονται 
διαταράξεις στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους 
μέλους, έπειτα από διαβουλεύσεις με την 
επιτροπή για την αντίστοιχη κοινή 
οργάνωση γεωργικών ή αλιευτικών 
αγορών, αποφασίζει, σύμφωνα με τη
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 2, εάν θα 
εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός εποπτείας 
και καθορίζει τα προϊόντα στα οποία θα 
εφαρμοστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής για την έγκριση 
εποπτικών μέτρων, δεδομένων των επιπτώσεων αυτών των μέτρων και του γεγονότος ότι η 
έγκριση των οριστικών μέτρων διασφάλισης αποτελεί τη λογική τους συνέχεια. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη 
Eurostat, εντός έξι εβδομάδων από το 
τέλος κάθε τριμήνου, τα στατιστικά 
στοιχεία τους σχετικά με τα προϊόντα που 
έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ελεύθερης 
κυκλοφορίας κατά το εν λόγω τρίμηνο
δυνάμει των δασμολογικών προτιμήσεων 
που προβλέπονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του 
Συμβουλίου. Τα στοιχεία αυτά, που 
παρέχονται με αναφορά στους κωδικούς 
της συνδυασμένης ονοματολογίας και, 
ανάλογα με την περίπτωση, στους 
κωδικούς TARIC, παρέχουν ανά χώρα 
καταγωγής τις αξίες, τις ποσότητες και 
τυχόν συμπληρωματικές μονάδες που 

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη 
Eurostat, εντός της περιόδου που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1) 
του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 471/2009, τα στατιστικά στοιχεία 
τους σχετικά με τα προϊόντα που έχουν 
υπαχθεί στο καθεστώς ελεύθερης 
κυκλοφορίας κατά τη μηνιαία περίοδο 
αναφοράς δυνάμει των δασμολογικών 
προτιμήσεων που προβλέπονται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του 
Συμβουλίου. Τα στοιχεία αυτά, που 
παρέχονται με αναφορά στους κωδικούς 
της συνδυασμένης ονοματολογίας και, 
ανάλογα με την περίπτωση, στους 
κωδικούς TARIC, παρέχουν ανά χώρα 
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απαιτούνται σύμφωνα με τους ορισμούς 
που περιλαμβάνονται στον παρόντα 
κανονισμό.

καταγωγής τις αξίες, τις ποσότητες και 
τυχόν συμπληρωματικές μονάδες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τους ορισμούς 
που περιλαμβάνονται στον παρόντα 
κανονισμό. Η Eurostat διαδίδει αυτά τα 
στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια για όλους τους ενεχόμενους παράγοντες, αν μη τι άλλο για 
να δοθεί η δυνατότητα στους εξαγωγείς και εισαγωγείς να έχουν επίγνωση του κινδύνου 
πιθανής διαβάθμισης ενός προϊόντος, είναι αναγκαίο να δημοσιεύονται τα στατιστικά δεδομένα 
σε τακτική βάση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για άλλες εμπορικές στατιστικές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Αμέσως μετά την έγκριση μιας κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι, μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνονται ταυτόχρονα και η παράγραφος αυτή 
συμπεριλαμβάνεται συνήθως στο άρθρο που περιέχει τη διάταξη σχετικά με την έγκριση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Article 37a
1. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ 
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εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
χρησιμοποιούνται μόνον για τους 
σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν.
2. Καμία πληροφορία εμπιστευτικού 
χαρακτήρα ή πληροφορία η οποία 
παρασχέθηκε εμπιστευτικά, οι οποίες 
ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, δεν κοινοποιούνται χωρίς 
ρητή άδεια του παρόχου των 
πληροφοριών αυτών.
3. Κάθε αίτηση για εμπιστευτική 
μεταχείριση αναφέρει τους λόγους για 
τους οποίους η πληροφορία είναι 
εμπιστευτική. Ωστόσο, αν το πρόσωπο 
που έδωσε την πληροφορία δεν επιθυμεί 
ούτε να την κοινολογήσει ούτε να 
επιτρέψει την κοινολόγησή της σε γενικές 
γραμμές ή υπό συνοπτική μορφή και αν 
φαίνεται ότι η αίτηση εμπιστευτικής 
μεταχείρισης είναι αδικαιολόγητη, η εν 
λόγω πληροφορία είναι δυνατόν να 
αγνοηθεί.
4. Μια πληροφορία θεωρείται πάντοτε 
εμπιστευτική, αν η κοινολόγησή της 
μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις για το πρόσωπο που την 
έδωσε ή για την πηγή από την οποία 
προέρχεται.
5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εμποδίζουν 
τις αρχές της Ένωσης να αναφέρονται σε 
γενικές πληροφορίες, και ιδίως στους 
λόγους στους οποίους θεμελιώνονται οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι αρχές 
αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
το έννομο συμφέρον των ενδιαφερόμενων 
φυσικών και νομικών προσώπων για τη 
μη αποκάλυψη των επιχειρηματικών τους 
μυστικών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις διασφάλισης που περιέχει ο κανονισμός για 
το ΣΓΠ με άλλες ρυθμίσεις διασφάλισης που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και, επιπλέον, να 
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τηρείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απόλυτα ενήμερο σχετικά με αυτές τις σημαντικές πτυχές 
του κανονισμού.  Είναι, ωστόσο, αναγκαία η θέσπιση ειδικών διατάξεων όσον αφορά το 
απόρρητο, όπως επισημάνθηκε στις οριζόντιες τροποποιήσεις στη λεγόμενη οδηγία Omnibus I 
(COM(2011)0082).  

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 - παράγραφος 4 - δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 
γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρός της ή το ζητήσει η πλειοψηφία 
των μελών της επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστεί η διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση που η 
γνωμοδότηση που ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 182/2011 
ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας. 

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε δύο έτη η Επιτροπή παρουσιάζει 
στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του συστήματος, η οποία 
καλύπτει την περίοδο των δύο 
προηγούμενων ετών και όλα τα 
προτιμησιακά καθεστώτα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή και την εκτέλεση του εν 
λόγω κανονισμού. Η έκθεση καλύπτει 
όλες τα  προτιμησιακά καθεστώτα που
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 
2), συμπεριλαμβανομένων των 
υποχρεώσεων που αφορούν τους 
εμπορικούς φραγμούς και παραθέτει 
συνοπτική παρουσίαση των στατιστικών 
και της εξέλιξης του εμπορίου με τις 
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δικαιούχους χώρες και επικράτειες. 
2. Η επιτροπή γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζουν τα 
αποτελέσματα του συστήματος βάσει 
αυτής της έκθεσης. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την 
Επιτροπή σε συνεδρίαση της αρμόδιας 
επιτροπής του προκειμένου να 
παρουσιάσει και να εξηγήσει όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση 
του παρόντος κανονισμού.
3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την 
υποβολή της έκθεσης στην επιτροπή 
γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δημοσιοποιεί 
την έκθεση αυτή.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ο σαφής ορισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων 
στον κανονισμό.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το σύστημα εφαρμόζεται για περίοδο 
10 ετών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
Ωστόσο, η ημερομηνία λήξης δεν ισχύει 
για το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες ούτε για 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος 
κανονισμού, στον βαθμό που εφαρμόζεται 
σε συνδυασμό με αυτό το καθεστώς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The European Commission proposes an open-ended regulation, with no limited duration.
Given the major changes proposed, and that this is the first time the European Parliament has 
the possibility to contribute to this regulation under the Ordinary Legislative Procedure, it 
would be more appropriate to propose a limited duration of ten years. This would still be a 
period long enough in order to ensure predictability and stability, and would also coincide 
with the timeframe presently set out for the guidelines for the application of the scheme of 
generalised tariff preferences. The Everything But Arms scheme should however, as has been 
the case up to now, be open-ended.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - νέο κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Κωδικό
ς ΕΣ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 

ευαίσθητα

280519
Αλκάλιο ή μέταλλα αλκαλικών γαιών εκτός του νάτριου 
& ασβεστίου NS

280530
Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και 
αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους NS

281820 Αργιλιοξείδιο (εκτός του τεχνητού κορουνδίου) NS

310221 Θειικό αμμώνιο NS

310240
Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου 
ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες NS

310250 Νιτρικό νάτριο NS

310260
Άλατα διπλά & μείγματα νιτρικού ασβεστίου & νιτρικού 
αμμωνίου NS

780199
Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή, εκτός του 
εξευγενισμένου, π.δ.κ.α. στο 78.01  NS

810194
Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, όπου συμπ. οι 
ράβδοι που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση NS

810411 Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, που περιέχει NS
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τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο

810419 Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή (εκτός του 8104.11) NS

810720 Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες NS

810820 Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή· σκόνες NS

810830 Απόβλητα & απορρίμματα τιτανίου NS

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλές από τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες εξαιρούνται από το σύστημα, 
υπάρχει περιθώριο για επέκταση της κάλυψης του προϊόντων, ούτως ώστε να αυξηθεί το 
δυναμικό ανάπτυξής τους. Όταν επεκτείνεται η κάλυψη των προϊόντων, τα επιλεγέντα προϊόντα 
πρέπει, φυσικά, να μην είναι αμελητέα για τις χώρες που παραμένουν στο σύστημα, 
μεριμνώντας ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας στη βιομηχανία των ΛΑΧ και της ΕΕ. 

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - νέο κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Κωδικός ΕΣ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

3103 10 Υπερφωσφορικά S

3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο· άλλα 
λιπάσματα· προϊόντα του κεφαλαίου 31 που 
παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα είτε σε 
συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

S

ex κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα 
παράγωγά τους· χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, 
χρώματα επίχρισης και βερνίκια· μαστίχες (στόκοι)· 
μελάνια, εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3204 και 
3206 και από τα προϊόντα των διακρίσεων 3201 20 00, 
3201 90 20, ex 3201 90 90 (δεψικά εκχυλίσματα 
ευκαλύπτου), ex 3201 90 90 (δεψικά εκχυλίσματα από 
καρπούς γαμβιρίου και μυροβαλάνου) και ex 3201 90 90 

NS
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(άλλα δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης)

3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και 
καθορισμένης χημικής σύστασης· παρασκευάσματα που 
αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου 32, με βάση 
συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες· προϊόντα συνθετικά 
οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως 
παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω 
και καθορισμένης χημικής σύστασης

S

3206 Άλλες χρωστικές ύλες· παρασκευάσματα που αναφέρονται 
στη σημείωση 3 του κεφαλαίου 32, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 3203, 3204 ή 3205· προϊόντα ανόργανα των τύπων 
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, με 
καθορισμένη ή μη χημική σύσταση

S

Kεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή· προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά 
παρασκευάσματα

NS

Kεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα 
λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, 
προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για 
προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και 
συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο

NS

3501 Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών· 
κόλλες καζεΐνης

S

3502 90 90 Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών NS

3503 00 Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που 
παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή 
ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή 
χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους· ψαρόκολλα· άλλες 
κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες 
καζεΐνης της κλάσης 3501

NS

3504 00 00 Πεπτόνες και τα παράγωγά τους· άλλες πρωτεϊνικές ύλες 
και τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού· σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή 
μη με χρώμιο

NS

3505 10 50 Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα NS

3506 Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· προϊόντα 
κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως 
συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως 
κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν 

NS
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υπερβαίνει το 1 kg

3507 Ένζυμα· ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού

S

Kεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες· είδη πυροτεχνίας· σπίρτα· 
πυροφορικά κράματα· εύφλεκτες ύλες

NS

Kεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα NS

ex κεφάλαιο 38 Διάφορα χημικά προϊόντα, εκτός από τα προϊόντα των 
κλάσεων 3802 και 3817 00, των διακρίσεων 3823 12 00 και 
3823 70 00, και της κλάσης 3825 και εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 3809 10 και 3824 60

NS

3802 Άνθρακες ενεργοποιημένοι· φυσικές ορυκτές ύλες 
ενεργοποιημένες· άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους 
οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός 
άνθρακας

S

3817 00 Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε 
μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902

S

3823 12 00 Ελαϊκό οξύ S

3823 70 00 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες S

3825 Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού· αστικά απορρίμματα· 
λυματολάσπη· άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη 
σημείωση 6 του κεφαλαίου 38

S

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα V της πρότασης της Επιτροπής, το "6b" διαγράφηκε κατά λάθος. Το τμήμα 6β 
του ΣΓΠ θα πρέπει να καλύπτει τις δασμολογικές κλάσεις που προτείνονται στην παρούσα 
τροπολογία. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX - νέο κείμενο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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Κωδικός 
ΕΣ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 

ευαίσθητα

280519
Αλκάλιο ή μέταλλα αλκαλικών γαιών εκτός του νάτριου 
& ασβεστίου NS

280530
Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και 
αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους NS

281820 Αργιλιοξείδιο (εκτός του τεχνητού κορουνδίου) NS

780199
Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή, εκτός από τον 
εξευγενισμένο, π.δ.κ.α. στο 78.01  NS

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλές από τις περισσότερο ανταγωνιστικές χώρες εξαιρούνται από το σύστημα, 
υπάρχει περιθώριο για επέκταση της κάλυψης του προϊόντων, ούτως ώστε να αυξηθεί το 
δυναμικό ανάπτυξής τους. Όταν επεκτείνεται η κάλυψη των προϊόντων, τα επιλεγέντα προϊόντα 
πρέπει, φυσικά, να μην είναι αμελητέα για τις χώρες που παραμένουν στο σύστημα, 
μεριμνώντας ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας στη βιομηχανία των ΛΑΧ και της ΕΕ. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχωρεί από το 1971 μη αμοιβαίες εμπορικές προτιμήσεις με τη 
μορφή μειωμένων δασμολογίων σε αγαθά που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά από 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων (σύστημα ΣΓΠ). Αποτελεί μέρος της κοινής εμπορικής πολιτικής της, σύμφωνα 
με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ και εφαρμοζόταν 
παλαιότερα μέσω κανονισμών του Συμβουλίου. Το τελευταίο ΣΓΠ χρονολογείται από το 
2008 και επί του παρόντος επίκειται η αναθεώρησή του. Για πρώτη φορά, μετά την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο σχετικός κανονισμός θα υπαχθεί στη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Στόχος αυτού του βασικού εμπορικού μέσου είναι να δώσει τη δυνατότητα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετέχουν πλήρως στο διεθνές εμπόριο και να παράγουν έτσι 
πρόσθετα έσοδα από τις εξαγωγές, ώστε να στηρίζουν την αύξηση του εισοδήματος και την 
υλοποίηση της δικής τους αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών στρατηγικών τους για τη 
μείωση της φτώχειας.

Η αξία των εισαγωγών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΓΠ ανήλθε το 2009 σε περίπου 60 
δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 4% των συνολικών εισαγωγών της.

Το ΣΓΠ καλύπτει τρία ξεχωριστά προτιμησιακά καθεστώτα:
- Το «κανονικό» ΣΓΠ. 
- Το ειδικό καθεστώς ενθάρρυνσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, 
γνωστό ως «ΣΓΠ+». Το καθεστώς αυτό παρέχει πρόσθετες δασμολογικές μειώσεις με σκοπό 
τη στήριξη ευάλωτων αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά την κύρωση και εφαρμογή 
συναφών διεθνών συμβάσεων που προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και τα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης.
Το καθεστώς «Όλα εκτός από όπλα», στο πλαίσιο του οποίου όλα τα προϊόντα που 
προέρχονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) εκτός από τα όπλα και τα 
πυρομαχικά δεν υπόκεινται σε κανέναν εισαγωγικό δασμό στην ΕΕ.

Η νέα νομοθετική πρόταση, η οποία διατηρεί την προαναφερθείσα γενική δομή, εισάγει 
αρκετές αλλαγές στο καθεστώς των εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες, αποσκοπώντας 
στην επικέντρωση των προτιμήσεων κατά την εισαγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες που 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι προτιμήσεις καταργούνται για 
ορισμένες χώρες, αυξάνοντας έτσι την αξία των προτιμήσεων για τις χώρες που παραμένουν 
στο ΣΓΠ, μια διαδικασία που θα μπορούσε να ονομαστεί «παγίωση προτιμήσεων».

1. Κάλυψη χωρών

Η πλέον αξιοσημείωτη αλλαγή στην καινούρια νομοθετική πρόταση είναι τα νέα κριτήρια 
που θεσπίζονται για τις επιλέξιμες προς ένταξη στο ΣΓΠ χώρες, βάσει των οποίων θα μειωθεί 
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σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων, από 176 επί του παρόντος χώρες σε περίπου 80.  Η 
μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα τριών πτυχών της πρότασης:

α) δεν θα είναι πια δικαιούχοι του ΣΓΠ οι χώρες που επωφελούνται από άλλο 
προτιμησιακό καθεστώς, ιδίως δε από συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ).

β) εξαιρούνται πλέον από το ΣΓΠ οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ, οι ΗΠΑ και η 
Αυστραλία.

γ) δεν θα επωφελούνται πλέον από τις προτιμήσεις οι χώρες που έχουν χαρακτηριστεί από 
την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη 
αμέσως πριν από την επικαιροποίηση του καταλόγου δικαιούχων χωρών. Μεταξύ των χωρών 
που αποκλείονται από το ΣΓΠ συγκαταλέγονται ενδεικτικά το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, η 
Ρωσία, η Βραζιλία και το Κατάρ.

Τα δύο πρώτα κριτήρια δεν μπορούν να αμφισβητηθούν εύκολα, το τρίτο, όμως, θα έχει 
αντίκτυπο σε χώρες που αποκλείονται από το ΣΓΠ και υποβαθμίζονται έτσι σε καθεστώς 
πλέον ευνοούμενου κράτους (ΠΕΚ), ιδίως δε εάν το προτιμησιακό περιθώριο για εξαγόμενα 
προϊόντα είναι σημαντικό. Επιδίωξη της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης είναι η 
μείωση του ανταγωνισμού υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Σύμφωνα με την 
Επιτροπή, όσο πιο προηγμένες είναι οι ανεπτυγμένες χώρες σήμερα τόσο μεγαλύτεροι 
δικαιούχοι προτιμήσεων ΣΓΠ είναι, αντιπροσωπεύοντας το 40% περίπου των εισαγωγών 
ΣΓΠ. Πολλές εξ αυτών διεξάγουν επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τη σύναψη διμερών συμφωνιών, γεγονός που συνιστά ξεκάθαρη αναγνώριση της 
ανάγκης τους για διαφορετικού είδους εμπορικές σχέσεις. Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη 
νομοθετική πρόταση θα μπορούσε να συμβάλει κάλλιστα, στο πλαίσιο των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων, σε αυξημένη μόχλευση για την ΕΕ.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης της Παγκόσμιας Τράπεζας δεν αποτελεί 
νέο στοιχείο στον κανονισμό ΣΓΠ. Στον κανονισμό που ισχύει επί του παρόντος από το 2008 
αναφέρεται ότι οι χώρες υψηλού εισοδήματος πρέπει να εξαιρούνται από το ΣΓΠ, αλλά αυτό 
συνδυάστηκε και με κριτήριο που αφορά το πόσο ευάλωτη είναι η χώρα (τα πέντε 
μεγαλύτερα τμήματα εξαγωγών προς την ΕΕ να ανέρχονται το πολύ στο 75% της συνολικής 
αξίας). Στην πράξη, πάντως, σχεδόν καμία χώρα δεν έχει εξαιρεθεί μέχρι στιγμής βάσει των 
εν λόγω κριτηρίων.

Ο εισηγητής φρονεί ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν αντικειμενικά, στέρεα και διεθνώς 
αναγνωρισμένα κριτήρια, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για τον ΠΟΕ, και 
ως τέτοιο κριτήριο, ο δείκτης της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει, κατά τα φαινόμενα, ελάχιστους 
ανταγωνιστές. Ως εκ τούτου δεν προτείνονται τροπολογίες εν προκειμένω. Ωστόσο, είναι 
ανάγκη να τροποποιηθούν οι προτεινόμενες μεταβατικές περίοδοι, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι χώρες που θα έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ έως την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, δε θα χάνουν τις προτιμήσεις τους, εάν δεν είναι 
σε θέση να τις εφαρμόσουν, λόγω της διαδικασίας κύρωσης, δεδομένου ότι τούτο θα 
μπορούσε να επιφέρει διαταραχές στο εμπόριο.

2. Κανόνες καταγωγής
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Επιπλέον, επιβάλλεται να αποσαφηνιστούν οι συνέπειες στο εμπόριο, κυρίως σε 
περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση σημαντικής μείωσης του αριθμού των δικαιούχων του 
ΣΓΠ και κατά συνέπεια των χωρών που μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των 
βελτιωμένων κανόνων καταγωγής του ΣΓΠ. Αυτοί οι νέοι κανόνες καταγωγής βελτιώνουν τη 
δυνατότητα περιφερειακής σώρευσης και καθιερώνουν την έννοια της ενιαίας μετατροπής.  
Εάν οι εμπορικώς συναλλασσόμενοι εξαιρεθούν από το σύστημα, τούτο ενδέχεται να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε αυτούς που θα παραμείνουν δικαιούχοι του ΣΓΠ και στην ικανότητά 
τους να εισάγουν ή να εξάγουν προϊόντα για περαιτέρω επεξεργασία. Εάν μία ή δύο χώρες σε 
μία από τις σημερινές περιφέρειες προσχωρήσουν σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
με την ΕΕ, τούτο θα έχει επιπτώσεις στις δυνατότητες των εναπομενόντων δικαιούχων του 
ΣΓΠ, εκτός εάν προβλεφθούν ειδικές διατάξεις.  Είναι σαφές ότι οι συνέπειες αυτές θα 
έπρεπε να αναπτυχθούν περαιτέρω και να παρακολουθούνται στενά από την Επιτροπή και να 
υπόκεινται σε ειδικούς όρους υποβολής εκθέσεων.

3. Κάλυψη προϊόντων

  Με τη μείωση του αριθμού των δικαιούχων, υπάρχει επίσης σημαντική μείωση του όγκου 
των προτιμήσεων από τις οποίες επωφελούνται οι αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ των 
εναπομενουσών δικαιούχων υπάρχουν πολλές χώρες με υψηλά επίπεδα φτώχειας και σχετικά 
χαμηλούς δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης, χωρίς να είναι ΛΑΧ. Ο εισηγητής πιστεύει ότι με 
την επανεξέταση του συστήματος ΣΠΓ θα έπρεπε να επιδιωχθεί η επέκταση των οφελών στις 
φτωχότερες χώρες που παραμένουν στο σύστημα, ούτως ώστε να αυξηθεί το αναπτυξιακό 
δυναμικό.   Εάν εξαιρεθούν οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες, θα υπάρξει περιθώριο για 
ακόμη μεγαλύτερη μείωση των δασμών, καθώς σήμερα η μείωση αυτή είναι συνήθως τόσο 
μικρή που αντισταθμίζεται από τις πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες υποβολής 
αιτήσεων για προτιμήσεις. Στον κατάλογο των καλυπτόμενων προϊόντων θα έπρεπε να 
προστεθούν ορισμένα προϊόντα ιδιαίτερης αξίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας 
όμως κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να μην θιγούν οι προτιμήσεις των ΛΑΧ για προϊόντα που 
είναι σημαντικά για αυτές. 

4. Διαβάθμιση

Ως «διαβάθμιση» νοείται η εξαίρεση κάποιου τομέα προϊόντων συγκεκριμένης χώρας από το 
προτιμησιακό καθεστώς όταν καθίσταται υπερβολικά ανταγωνιστικός στην αγορά της ΕΕ. 
Δυνάμει του ΣΓΠ του 2008, διαβάθμιση εφαρμόζεται όταν οι μέσες εισαγωγές κάποιου 
τμήματος μιας χώρας υπερβαίνουν το 15% των εισαγωγών ΣΓΠ των ίδιων προϊόντων από 
όλες τις χώρες δικαιούχους του ΣΓΠ για διάρκεια τριών ετών (ή το 12,5% για τα υφάσματα). 
Η Επιτροπή προτείνει τώρα την αύξηση του αριθμού των τομέων προϊόντων από 21 σε 32, 
αποβλέποντας σε μια πιο ομοιογενή κατηγοριοποίηση. Τα κατώτατα όρια αυξάνονται σε 
17,5% και σε 14,5% αντίστοιχα. Σύμφωνα, όμως, με την Επιτροπή, η αύξηση αυτή συνιστά 
σε μεγάλο βαθμό προσαρμογή στη νέα κατάσταση και όχι πραγματική αύξηση. 

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι τομείς προϊόντων 
καθίστανται πιο λεπτομερείς, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει την εφαρμογή ενός 
πιο στοχοθετημένου συστήματος διαβάθμισης και δεν προτείνει τροποποίηση των κατώτατων 
ορίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε, ωστόσο, να παρακολουθεί στενά τον 
αντίκτυπο της πρότασης αυτής στο μέλλον.
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5. ΣΓΠ +

Ένας από τους δεδηλωμένους στόχους της προτεινόμενης μεταρρύθμισης είναι η περαιτέρω 
προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, καθώς και των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής 
διακυβέρνησης, μέσω της παροχής κινήτρων για αύξηση του αριθμού των χωρών που 
συμμετέχουν στο ΣΓΠ+. Το ΣΓΠ+ συνιστά σημαντικό εργαλείο για την προώθηση και την 
προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Στην πράξη, ουσιαστικά, ελάχιστοι από τους 15 επί του παρόντος δικαιούχους θα 
εξακολουθήσουν να είναι επιλέξιμοι, εάν διατηρηθούν τα προτεινόμενα κριτήρια για το 
συνολικό καθεστώς, είτε διότι έχουν υπογράψει ΣΕΣ με την ΕΕ (Κεντρική Αμερική, Περού 
και Κολομβία) είτε διότι εξαιρούνται ως χώρες υψηλού-μεσαίου εισοδήματος. Σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς της Επιτροπής, μόνο τρεις νέες χώρες θα είναι επιλέξιμες εφόσον 
πληρούν όλα τα κριτήρια.

Ο εισηγητής συμφωνεί με τις προτάσεις της Επιτροπής γι αυτό το ειδικό σύστημα, το οποίο 
περιλαμβάνει:

- κατάλογο των 27 συμβάσεων που πρέπει να κυρωθούν, προκειμένου να είναι επιλέξιμες 
- οικονομικά κριτήρια στα οποία συμπεριλαμβάνεται κατώτατο όριο για το ποσοστό των 
εισαγωγών της τάξης του 2% (αντί για 1 %) και διατηρείται το κριτήριο της διαφοροποίησης
- δεν περιλαμβάνει διαβάθμιση προϊόντων
- δεν περιλαμβάνει προθεσμίες εφαρμογής

- περιλαμβάνει ένα περισσότερο διαφανές σύστημα παρακολούθησης και έναν πιο 
αποτελεσματικό μηχανισμό ανάκλησης.

6. Διασφαλίσεις

Ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει επίσης μια δέσμη μέτρων διασφάλισης και εποπτείας, όπως 
συνέβαινε και στο παρελθόν. Οι διαδικασίες που ενεργοποιούν τις ρήτρες διασφάλισης 
επανακαθορίστηκαν, ωστόσο, καθώς οι παραγωγοί της ΕΕ έχουν πλέον το έννομο δικαίωμα 
να ασκούν ένδικα μέσα, και θα βασίζονται σε χαμηλού επιπέδου απόδειξη της ζημίας: θα 
αρκεί πλέον η απόδειξη «σοβαρών διαταραχών» δηλαδή «επιδείνωσης της οικονομικής ή/και 
χρηματοπιστωτικής κατάστασης», αντί της πιο ασαφούς «σοβαρής δυσκολίας». 
Εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διασφαλίσεις για τους κλάδους της υφαντουργίας, της 
γεωργίας και της αλιείας, με τα κατώτατα όρια να προσαρμόζονται με εκείνα του μηχανισμού 
διαβάθμισης. Ο εισηγητής προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
διασφάλισης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε όλα τα προϊόντα και όχι μόνο στα είδη 
ένδυσης.

7. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

Εκτός του ότι η νέα νομοθετική πρόταση υπάγεται πλέον στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
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πρέπει, επιπλέον, να περιλαμβάνει τις νέες διατάξεις περί διαδικασίας λήψης αποφάσεων που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, με αναφορές σε εκτελεστικές πράξεις και πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση. Εννοείται, βεβαίως, ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι 
πολύ διαφορετικός στο πλαίσιο του νέου κανονισμού σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε στο 
παρελθόν, ακόμη και όσον αφορά τυχόν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια 
της φάσης εφαρμογής του κανονισμού. Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή συμμερίζεται, κατά 
τα φαινόμενα, σε μεγάλο βαθμό την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την 
ερμηνεία της Συνθήκης σχετικά με τη διάκριση μεταξύ των δύο διαφορετικών διαδικασιών,
και η προσφυγή στη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων αναμένεται να είναι πολύ 
συχνό φαινόμενο. Ο κανονισμός ΣΓΠ συνοδεύεται από πολλά παραρτήματα, τα οποία θα 
εγκριθούν ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι 
πολλά από τα κατώτατα όρια κ.λπ. υπολογίζονται βάσει των συνολικών εισαγωγών ΣΓΠ, οι 
οποίες αλλάζουν φυσικά με το πέρασμα του χρόνου και θα πρέπει, επομένως, να 
προσαρμόζονται διαρκώς. Σε αυτόν τον τομέα, στην έκθεση προτείνονται τροπολογίες που 
αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του παρόντος κανονισμού με άλλες νομοθετικές πράξεις της 
ΕΕ για τις διασφαλίσεις.

8. Διάρκεια του κανονισμού

Η Επιτροπή προτείνει ο κανονισμός να είναι ανοιχτός, χωρίς καθορισμό της ημερομηνίας που 
θα πρέπει να ενημερωθεί. Αναθεώρηση προβλέπεται μετά από διάστημα πέντε ετών. 
Δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που ο κανονισμός εγκρίνεται μέσω της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας, και υπό το πρίσμα των προτεινόμενων σημαντικών αλλαγών, 
προτείνεται η θέσπιση περιορισμένης διάρκειας δέκα ετών. Με τον τρόπο αυτόν, επέρχεται 
αφενός σημαντική βελτίωση στην τρέχουσα κατάσταση και εξασφαλίζεται αφετέρου 
επαρκώς μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο εγγυάται την απαραίτητη σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς παράγοντες. 


