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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 τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική 
όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων 
μέτρων
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0349),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0162/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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 κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 – εδάφιο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για 
την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των 
κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 

διαγράφεται
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1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αμφότερες οι προτάσεις περί γενικής πράξης για το εμπόριο αντιμετωπίζουν την προσαρμογή 
του κανονισμού ΣΓΠ στο νέο καθεστώς εφαρμογής από την Επιτροπή. Η έκθεση για τη γενική 
πράξη για το εμπόριο I εισάγει διάφορες τροπολογίες που αλλάζουν τις προβλεπόμενες 
εφαρμοστικές πράξεις σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με την έκθεση Scholz, της 
άνοιξης του 2011. Κατά συνέπεια, οι δύο εισηγητές συμφώνησαν για λόγους λογικής συνοχής, 
να κρατήσουν όλες τις τροπολογίες που αφορούσαν την προσαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ στο 
νέο καθεστώς επιτροπολογίας στην έκθεση για τη γενική πράξη για το εμπόριο I. Κατά 
συνέπεια, το αντίστοιχο τμήμα πρέπει να διαγραφεί από τη γενική πράξη για το εμπόριο II.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3 – εδάφιο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, 
για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών 
μέτρων για χώρες και εδάφη που 
συμμετέχουν ή συνδέονται με τη 
διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EΚ) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.



PR\888251EL.doc 7/29 PE478.654v01-00

EL

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – Τμήμα 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 3030/93
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
των εισαγωγών ορισμένων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, η 
εξουσία για την έγκριση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση 
των παραρτημάτων, τη χορήγηση 
συμπληρωματικών ευκαιριών για 
εισαγωγές, την καθιέρωση ή την 
προσαρμογή ποσοτικών ορίων και τη 
θέσπιση μέτρων διασφάλισης και ενός 
συστήματος εποπτείας, με βάση τους 
όρους που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
η Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».
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Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 1 – εδάφιο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3030/93
Άρθρο 16α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, το άρθρο 6 
παράγραφος 2, το άρθρο 8, το άρθρο 10 
παράγραφος 13, το άρθρο 10α παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 15 
παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 19 του 
παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 του παραρτήματος IV και 
στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφοι 
1 και 3 του παραρτήματος VII του 
παρόντος κανονισμού χορηγείται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 6, το άρθρο 6 
παράγραφος 2, το άρθρο 8, το άρθρο 10 
παράγραφος 13, το άρθρο 10α παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 15 
παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 19 του 
παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 του παραρτήματος IV και 
στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφοι 
1 και 3 του παραρτήματος VII του 
παρόντος κανονισμού χορηγείται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από...*. 
Το αργότερο 6 μήνες πριν από το τέλος 
αυτής της 5ετίας, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με την εκχώρηση 
εξουσίας. Η εκχώρηση εξουσίας 
επεκτείνεται σιωπηρώς για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
––––––––––––––––
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 2 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
των εισαγωγών ορισμένων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που 
δεν διέπονται από διμερείς συμφωνίες, 
πρωτόκολλα ή άλλες ρυθμίσεις, ή άλλους 
συγκεκριμένους κανόνες εισαγωγής της 
Ένωσης, η εξουσία για την έγκριση 
δράσεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
την τροποποίηση των παραρτημάτων, 
την αλλαγή των κανόνων εισαγωγής και 
την θέσπιση μέτρων διασφάλισης μέτρων 
εποπτείας, με βάση τους όρους που 
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
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εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 2 – εδάφιο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94
Άρθρο 25α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5 
παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3 
και στα άρθρα 13, 16 και 28 χορηγείται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 5 
παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3 
και στα άρθρα 13, 16 και 28 χορηγείται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από...*. Το αργότερο 6 μήνες πριν από το 
τέλος αυτής της 5ετίας, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 
εκχώρηση εξουσίας. Η εκχώρηση 
εξουσίας επεκτείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
–––––––––––––––

* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
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ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 3 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2003
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«(11α) Για να προστεθούν προϊόντα στον 
κατάλογο προϊόντων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία 
για την έγκριση δράσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά την τροποποίηση των 
παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 3 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2003
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
4 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον.

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
4 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από...*. Το αργότερο 6 μήνες 
πριν από το τέλος αυτής της 5ετίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εκχώρηση εξουσίας. Η εκχώρηση 
εξουσίας επεκτείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
–––––––––––––––––
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 4 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η αιτιολογική σκέψη 7 
αντικαθίσταται από το κάτωθι κείμενο:
«(7) Για να υπάρξουν οι αναγκαίες 
προσαρμογές στα μέτρα που 
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προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η 
εξουσία για την έγκριση δράσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση 
του ποσοστού των πρόσθετων δασμών ή 
των καταλόγων στα παραρτήματα I και 
II, με βάση τους όρους που θεσπίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 4 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 673/2005
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 
ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο 



PE478.654v01-00 14/29 PR\888251EL.doc

EL

πέντε ετών από...*. Το αργότερο 6 μήνες 
πριν από το τέλος αυτής της 5ετίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εκχώρηση εξουσίας. Η εκχώρηση 
εξουσίας επεκτείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
_____________
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 5 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2007
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«(10α) Για να δοθεί η δυνατότητα 
αποτελεσματικής διαχείρισης μέσω της 
έγκρισης προσαρμογών όσον αφορά τους 
περιορισμούς στις εισαγωγές ορισμένων 
προϊόντων χάλυβα, η εξουσία για την 
έγκριση δράσεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
τις τροποποιήσεις του παραρτήματος V. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
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διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 5 – εδάφιο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2007
Άρθρο 31 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 12 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον.

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5, στο άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 12 ανατίθενται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από...*. Το αργότερο 
6 μήνες πριν από το τέλος αυτής της 
5ετίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με την εκχώρηση εξουσίας. Η 
εκχώρηση εξουσίας επεκτείνεται 
σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο αντιτεθούν στην 
επέκταση αυτή το αργότερο τρεις μήνες 
πριν από το τέλος κάθε περιόδου.

______________
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 6 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«(16α) για να γίνουν τεχνικές 
προσαρμογές των ρυθμίσεων για 
προϊόντα που προέρχονται από ορισμένα 
κράτη της ομάδας κρατών ΑΚΕ, η 
εξουσία για την έγκριση δράσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να εκχωρηθεί στην 
Επιτροπή όσον αφορά τις τροποποιήσεις 
του παραρτήματος I για την προσθήκη ή 
ανάκληση περιφερειών ή κρατών και 
όσον αφορά τη θέσπιση τεχνικών 
τροποποιήσεων στο παράρτημα ΙΙ που 
απορρέουν από την εφαρμογή του εν λόγω 
παραρτήματος. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
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Κοινοβουλίου».

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 6 – εδάφιο -1α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 2, παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το εξής:

«2. Η Επιτροπή τροποποιεί το 
παράρτημα I, με πράξεις κατ’
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 
24α, προκειμένου να προστεθούν 
περιφέρειες ή κράτη από την ομάδα 
κρατών ΑΚΕ που έχουν ολοκληρώσει τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με μια 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της εν 
λόγω περιφέρειας ή κράτους, η οποία 
πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του 
άρθρου XXIV της συμφωνίας GATT 
1994.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση COM για τη γενική πράξη για το εμπόριο I θεσπίζει ένα καθεστώς πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση για μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3 και ένα 
διαδικαστικό άρθρο για το εγχείρημα της εκχώρησης. Η πρόταση COM για τη γενική πράξη για 
το εμπόριο ΙΙ προβλέπει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση στο άρθρο 4, παράγραφος 4, με ένα άρθρο 
23, με διασταυρούμενη παραπομπή στη γενική πράξη για το εμπόριο I. Οι δύο εισηγητές 
συμφώνησαν, για λόγους λογικής συνοχής να διατηρήσουν όλες τις διατάξεις που αφορούν την 
προσαρμογή του κανονισμού 1528/2007 στο καθεστώς των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στην 
έκθεση για τη γενική πράξη για το εμπόριο II, μέσω των τροπολογιών 14, 15, 16, 17 και 18 και 
με απαλοιφή των αντίστοιχων διατάξεων από τη γενική πράξη για το εμπόριο I.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 6 – εδάφιο -1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγική διατύπωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, η 
εισαγωγική διατύπωση αντικαθίσταται 

από την εξής:
«3. Η εν λόγω περιφέρεια ή το κράτος 
παραμένει στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι, εκτός αν η Επιτροπή 
εγκρίνει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 24α, που 
τροποποιεί το παράρτημα Ι, για να 
αφαιρέσει μια περιφέρεια ή κράτος από 
το εν λόγω παράρτημα, ιδίως σε 
περίπτωση:»

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 6 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο [να εισαχθεί ο αριθμός του 
άρθρου (των άρθρων) στο οποίο 
καθορίζεται η διαδικασία για τη θέσπιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, προς το 
παρόν τα άρθρα 24α έως 24γ της 
πρότασης COM(2011) 82 τελικό] σχετικά 
με τεχνικές τροποποιήσεις στο παράρτημα 
ΙΙ, οι οποίες είναι αναγκαίες ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του εν λόγω 
παραρτήματος.

4. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 24α σχετικά με τεχνικές
τροποποιήσεις στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίες 
είναι αναγκαίες ως αποτέλεσμα της 
εφαρμογής του εν λόγω παραρτήματος.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 6 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο [να εισαχθεί ο αριθμός του 
άρθρου (των άρθρων) στο οποίο 
καθορίζεται η διαδικασία για τη θέσπιση 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, προς το 
παρόν τα άρθρα 24α έως 24γ της 
πρότασης COM(2011) 82 τελικό] σχετικά 
με τεχνικές τροποποιήσεις των άρθρων 5 
και 8 έως 22, που ενδεχομένως 
απαιτούνται λόγω των διαφορών ανάμεσα 
στον παρόντα κανονισμό και τις 
συμφωνίες που υπογράφονται με 
προσωρινή εφαρμογή ή που συνάπτονται 
σύμφωνα με το άρθρο 218 της Συνθήκης 
με τις περιφέρειες ή τα κράτη που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 24α σχετικά με τεχνικές 
τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 8 έως 22, 
που ενδεχομένως απαιτούνται λόγω των 
διαφορών ανάμεσα στον παρόντα 
κανονισμό και τις συμφωνίες που 
υπογράφονται με προσωρινή εφαρμογή ή 
που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 
218 της Συνθήκης με τις περιφέρειες ή τα 
κράτη που απαριθμούνται στο παράρτημα 
Ι.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 6 – εδάφιο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται το κάτωθι άρθρο:
«Άρθρο 24α

Άσκηση της εξουσιοδότησης
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1. Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τους όρους που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 
2. Η εξουσία έγκρισης πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση κατά την έννοια των 
άρθρων 2(2) και (3), 4(4) και 23, 
ανατίθεται στην Επιτροπή για μια 5ετία 
από ...*. Η Επιτροπή υποβάλλει, το 
αργότερο 9 μήνες πριν από το τέλος 
αυτής της 5ετίας, έκθεση σχετικά με την 
εκχώρηση εξουσίας. Η εκχώρηση 
εξουσίας επεκτείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
3. Οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση κατά 
την έννοια των άρθρων 2(2) και (3), 4(4) 
και 23, μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
από το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εκχώρηση 
εξουσίας που καθορίζονται στην εν λόγω 
απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από 
την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αναφέρει συγκεκριμένη 
μεταγενέστερη ημερομηνία. Η απόφαση 
δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των ήδη εν 
ισχύι πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.
4. Μόλις εγκρίνει κάποια πράξη κατ’
εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την 
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 2(2) και 
(3), 4(4) και 23 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν προβληθεί αντίρρηση εκ 
μέρους είτε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είτε του Συμβουλίου εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση της 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή πριν από τη λήξη της 
περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό 



PR\888251EL.doc 21/29 PE478.654v01-00

EL

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την 
πρόθεσή τους να μην προβάλουν 
αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η περίοδος αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά δύο μήνες.»
_____________
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 7 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«(12α) Για να επιτραπεί η προσαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, η εξουσία για 
την έγκριση δράσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον 
αφορά τις τροποποιήσεις που 
απαιτούνται λόγω αλλαγών των 
τελωνειακών κωδίκων ή για τη σύναψη 
συμφωνιών με τη Μολδαβία. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 7 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008
Άρθρο 8 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
7 ανατίθενται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστον.

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
7 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από...*. Το αργότερο 6 μήνες 
πριν από το τέλος αυτής της 5ετίας, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
την εκχώρηση εξουσίας. Η εκχώρηση 
εξουσίας επεκτείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
_______________
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 9 – εδάφιο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1340/2008
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«(9α) Για να δοθεί η δυνατότητα 
αποτελεσματικής διαχείρισης ορισμένων 
περιορισμών, η εξουσία για την έγκριση 
δράσεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά 
τις τροποποιήσεις του παραρτήματος V. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες, η 
Επιτροπή να διενεργεί τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, ακόμη και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και κατάρτιση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
δέουσα διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 
παρέχει πλήρη ενημέρωση και 
τεκμηρίωση στις συναντήσεις που 
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πραγματοποιεί με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών προετοιμασίας και εφαρμογής 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 
Επιτροπή οφείλει να προσκαλεί στις 
συνεδριάσεις αυτές εμπειρογνώμονες του 
Κοινοβουλίου».

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 9 – εδάφιο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1340/2008
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ανατίθεται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσία για την οποία γίνεται λόγος 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από...*. Το αργότερο 6 μήνες πριν από το 
τέλος αυτής της 5ετίας, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με την 
εκχώρηση εξουσίας. Η εκχώρηση 
εξουσίας επεκτείνεται σιωπηρώς για 
περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός και αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο αντιτεθούν στην επέκταση 
αυτή το αργότερο τρεις μήνες πριν από το 
τέλος κάθε περιόδου.
_____________
* ΕΕ: Παρακαλείσθε να προσθέσετε την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα – τμήμα 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τμήμα διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 2.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά 
την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων («Γενική 
πράξη για το εμπόριο II») αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση δέκα κανονισμών στον τομέα της 
εμπορικής πολιτικής με τις νέες διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου της Συνθήκης της 
Λισσαβόνας. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των κανονισμών με το άρθρο 290 
που είναι η πρώτη φορά που εισάγει τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Ο νομοθέτης διατηρεί το δικαίωμα να άρει την εκχώρηση ανά πάσα στιγμή και να 
λάβει τη σχετική απόφαση ο ίδιος. Επιπλέον, σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται υπό μορφή 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ο νομοθέτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας αν 
είτε το Συμβούλιο είτε το Κοινοβούλιο διατυπώσουν αντίρρηση σε σχέδιο κατ’
εξουσιοδότηση πράξης που προτείνει η Επιτροπή.

Η πρόταση της Επιτροπής συνοδεύει μια πρώτη πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για την
εμπορική πολιτική. Η πρόταση αυτή (COM(2011)0082 «γενική πράξη για το εμπόριο II»)
τροποποιεί ορισμένους κανονισμούς που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά 
τις διαδικασίες στις οποίες το Συμβούλιο εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων οι 
οποίες δεν βασίζονταν στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 
που θεσπίζουν διαδικασίες για την άσκηση των εφαρμοστικών εξουσιών που ανατίθενται 
στην Επιτροπή. Προτείνει οι διαδικασίες αυτές να μετατραπούν είτε σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης είτε σε εφαρμοστικές πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 291.

Η πρόταση της Επιτροπής για τη γενική πράξη για το εμπόριο II εξετάζει όλες τις υπόλοιπες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για την εμπορική 
πολιτική, προκειμένου να τις προσαρμόσει, εάν κριθεί σκόπιμο, στο καθεστώς κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων που ορίζει το άρθρο 290. Καταρχάς, οι εν λόγω διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων βασίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ. Η Επιτροπή προτείνει 
ορισμένες διαδικασίες να λάβουν τη μορφή πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

B. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ

1. Απαλοιφή δύο κανονισμών από την πρόταση COM 

Ο εισηγητής προτείνει την απαλοιφή των δύο κάτωθι κανονισμών από την πρόταση COM:

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, σχετικά 
με την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) αριθ. 1933/2006 και των 
κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007
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Αμφότερες οι προτάσεις περί γενικής πράξης για το εμπόριο αντιμετωπίζουν την προσαρμογή 
του κανονισμού ΣΓΠ στο νέο καθεστώς εφαρμογής από την Επιτροπή. Η έκθεση για τη 
γενική πράξη για το εμπόριο I εισάγει διάφορες τροπολογίες που αλλάζουν τις 
προβλεπόμενες εφαρμοστικές πράξεις σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με την 
έκθεση Scholz, της άνοιξης του 2011. Κατά συνέπεια, οι δύο εισηγητές συμφώνησαν για 
λόγους λογικής συνοχής, να κρατήσουν όλες τις τροπολογίες που αφορούσαν την 
προσαρμογή του κανονισμού ΣΓΠ στο νέο καθεστώς επιτροπολογίας στην έκθεση για τη 
γενική πράξη για το εμπόριο I. Κατά συνέπεια, το αντίστοιχο τμήμα πρέπει να διαγραφεί από 
τη γενική πράξη για το εμπόριο II. Αυτό γίνεται με τις τροπολογίες 1 και 21.

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για 
την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν 
ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

Στις 13 Οκτωβρίου 2011, το ΕΚ ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εισαγωγή εκτάκτων 
εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία 
σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COD 2010/0036). Ο νέος αυτός 
ενοποιημένος κανονισμός αναφερόταν μεταξύ άλλων στο θέμα των εφαρμοστικών και κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, θεσπίζοντας αντίστοιχες διατάξεις στον κανονισμό ΕΚ 1215/2009. 
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί το τμήμα που αφορά τον κανονισμό αυτό 
από την γενική πράξη για το εμπόριο II. Αυτό γίνεται με τις τροπολογίες 2 και 24.

2. Νέες αιτιολογικές σκέψεις στους τροποποιημένους κανονισμούς

Η πρόταση της Επιτροπής δεν αναφερόταν στις αιτιολογικές σκέψεις των τροποποιημένων 
κανονισμών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι αιτιολογικές 
σκέψεις των βασικών πράξεων προκειμένου να εξηγηθεί η χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων και να καθοριστεί με σαφήνεια ο στόχος, το περιεχόμενο και το πεδίο αναφοράς της 
εκχώρησης. Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
εμπειρογνωμόνων του Κοινοβουλίου να παρακολουθούν συνεδριάσεις που διοργανώνει η 
Επιτροπή, ενόψει της προετοιμασίας και εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Τα 
δύο αυτά θέματα αντικατοπτρίζονται στις τροπολογίες 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 και 22.

3. Χρονικός περιορισμός της εκχώρησης εξουσίας
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Ο εισηγητής κρίνει σκόπιμο να τεθεί χρονικός περιορισμός στην εκχώρηση εξουσιών στην 
Επιτροπή. Ο περιορισμός αυτός παρέχει δυνατότητες για περισσότερο κοινοβουλευτικό 
έλεγχο, υποχρεώνοντας την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση όσον αφορά την εκχώρηση 
εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου. Από την 
άλλη, η σιωπηρή επέκταση της εκχώρησης για περίοδο ίσης διάρκειας αποτρέπει την 
υπερφόρτωση των νομοθετών και διευκολύνει την εφαρμογή της κοινοτικής εμπορικής 
πολιτικής.

Ο εισηγητής προτείνει η εκχώρηση εξουσίας να περιοριστεί στα 5 έτη. Η περίοδος αυτή 
παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να φέρει δεόντως σε πέρας την εκχώρηση και 
εξασφαλίζει την αναγκαία ασφάλεια δικαίου έναντι των ενδιαφερόμενων φορέων, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκές επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με το 
πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Καθόσον τα μέτρα επιτροπολογίας με βάση τους 
κανονισμούς που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκθεσης πολύ συχνά στο παρελθόν 
δεν εγκρίνονταν, η εν λόγω πενταετής περίοδο παρέχει τη δυνατότητα η έκθεση της 
Επιτροπής να είναι δεόντως ενημερωτική.

Κατά συνέπεια ο εισηγητής κρίνει σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως η πρόταση της 
επιτροπής σε όλες τις διατάξεις που αφορούν το εγχείρημα της εκχώρησης. Αυτό 
πραγματοποιείται με τις τροπολογίες 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 και 23.

4. Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, της 20ης 
Δεκεμβρίου 2007, περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών 
της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που 
προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που 
οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών

Η πρόταση COM για τη γενική πράξη για το εμπόριο I θεσπίζει ένα καθεστώς πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση για μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3 και 
ένα διαδικαστικό άρθρο για το εγχείρημα της εκχώρησης. Η πρόταση COM για τη γενική 
πράξη για το εμπόριο ΙΙ προβλέπει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση στο άρθρο 4, παράγραφος 4, 
με ένα άρθρο 23, με διασταυρούμενη παραπομπή στη γενική πράξη για το εμπόριο I. Οι δύο 
εισηγητές συμφώνησαν, για λόγους λογικής συνοχής να διατηρήσουν όλες τις διατάξεις που 
αφορούν την προσαρμογή του κανονισμού 1528/2007 στο καθεστώς των πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση στην έκθεση για τη γενική πράξη για το εμπόριο II, μέσω των τροπολογιών 
14, 15, 16, 17 και 18 και με απαλοιφή των αντίστοιχων διατάξεων από τη γενική πράξη για το 
εμπόριο I.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο εισηγητής καταθέτει μια έκθεση που βασίζεται στις αλλαγές που επέφερε το άρθρο 290 της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και η οποία συστηματικά ενσωματώνει τις αλλαγές αυτές στο 
δευτερογενές δίκαιο στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής. Η έκθεση αποσκοπεί στο να 
δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως τον άμεσα εκλεγμένο αντιπρόσωπο 
των πολιτών της ΕΕ, να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τις νεοαποκτηθείσες εξουσίες του, και 
ταυτόχρονα, να δώσει δυνατότητα για μια ευέλικτη, έγκαιρη και προβλέψιμη εφαρμογή της 
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κοινής εμπορικής πολιτικής.


