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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 τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών 
διπλής χρήσης
(COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0704),

– 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 (C7-0395/2011),

– 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 του 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, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(9) Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει πλήρη 
ενημέρωση και τεκμηρίωση για τις 
συνεδριάσεις της με τους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών της για την προετοιμασία και 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει 
να διασφαλίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μετέχει δεόντως, με βάση τις 
βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενες 
εμπειρίες σε άλλους τομείς πολιτικής 
προκειμένου να δημιουργούνται οι 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για το 
μελλοντικό έλεγχο των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 
Άρθρο 15 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 23α όσον αφορά την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των ειδών 

3. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με
το άρθρο 23α όσον αφορά την 
επικαιροποίηση του καταλόγου των ειδών 
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διπλής χρήσης που ορίζονται στο 
παράρτημα I. Η επικαιροποίηση του 
παραρτήματος I πραγματοποιείται εντός 
του πεδίου που ορίζεται στην παράγραφο 
1.

διπλής χρήσης που ορίζονται στο 
παράρτημα I. Η επικαιροποίηση του 
παραρτήματος I πραγματοποιείται εντός 
του πεδίου που ορίζεται στην παράγραφο 
1. Όταν η επικαιροποίηση του 
παραρτήματος Ι αφορά είδη διπλής 
χρήσης τα οποία απαριθμούνται επίσης 
στα παραρτήματα IIa-ζ ή IV, τα 
παραρτήματα αυτά τροποποιούνται 
ανάλογα. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 
Άρθρο 23α - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 παρέχεται επ’ αόριστον 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για περίοδο 5 ετών μετά ….*. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε 
ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο 
τρεις μήνες πριν από το πέρας εκάστης 
περιόδου.
__________
* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ ελέγχει τις εξαγωγές ειδών που δεν έχουν εκ φύσεως στρατιωτικό χαρακτήρα, όμως 
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 428/20091. Το παράρτημά του Ι περιέχει τον κατάλογο ελεγχόμενων ειδών της ΕΕ, 
αντανακλώντας αποφάσεις που λαμβάνονται με συναινετική διαδικασία στα πλαίσια των 
διεθνών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών2.  Τα ελεγχόμενα είδη δεν επιτρέπεται να 
απομακρύνονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ χωρίς άδεια εξαγωγής3. Οι γενικές άδειες 
εξαγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ καλύπτουν τις εξαγωγές ορισμένων ειδών 
χαμηλού κινδύνου προς συγκεκριμένους προορισμούς.

Το πλαίσιο του ελέγχου των εξαγωγών των αγαθών και τεχνολογιών διπλής χρήσης 
εξυπηρετεί διττό σκοπό: έχει στόχο να περιορίσει τον κίνδυνο της διάδοσης και της 
στρατιωτικής χρήσης, χωρίς να παρεμποδίσει το νόμιμο εμπόριο. Έχει, ως εκ τούτου, ζωτική 
σημασία να επιτευχθεί δίκαιη ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών μελημάτων.

Οι επικαιροποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 που διέπει το ευρωπαϊκό σύστημα 
ελέγχου των εξαγωγών και των παραρτημάτων του που περιέχουν τους καταλόγους των 
ελεγχόμενων ειδών και προορισμών, διενεργούνται μέσω της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των διαδικασιών του 
καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ, μέσω της καθιέρωσης κατ΄ εξουσιοδότηση 
πράξεων για  τακτικές επικαιροποιήσεις του παραρτήματος Ι και τροποποιήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ.

Εξορθολογισμός των επικαιροποιήσεων του παραρτήματος Ι

Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή αναθεώρηση των διεθνών 
καταλόγων ελέγχου των ειδών διπλής χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις που 
αφορούν τα διεθνή καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών δεν είναι νομικά δεσμευτικές, οι 
διεθνείς δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σημαίνουν ότι απαιτούνται συχνές 
επικαιροποιήσεις του καταλόγου της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών ειδών διπλής 
χρήσης.

Η απλοποίηση και η επιτάχυνση της υπάρχουσας διαδικασίας είναι αναγκαία για δύο 
βασικούς λόγους. Ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα ασφαλείας λόγω καθυστερήσεων κατά 
την εφαρμογή αποφάσεων σχετικά με την εντατικοποίηση των ελέγχων. Στις περιπτώσεις 
διεθνούς κατάργησης των ελέγχων, η καθυστερημένη εφαρμογή πλήττει την 
ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων εξαγωγέων, όταν τρίτες χώρες καταργούν τους ελέγχους 
των  εξαγωγών ταχύτερα από την ΕΕ4.

Πραγματοποιούνται επικαιροποιήσεις του παραρτήματος Ι, οι οποίες αποσκοπούν στην 
επίτευξη συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις και οδηγούν σε σχεδόν αυτόματη 

                                               
1 ΕΕ L 134 της 29.05.2009, σ. 1.
2 Ομάδα της Αυστραλίας (AG) για τα βιολογικά και τα χημικά είδη, Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG) 
για πολιτικές πυρηνικές χρήσεις, Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR) και Ρύθμιση του 
Wassenaar (WA) για τα συμβατικά όπλα και για τα αγαθά και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης.
3 Γενική άδεια εξαγωγών της ΕΕ,  εθνική γενική άδεια εξαγωγών, παγκόσμια άδεια ή ατομικές άδειες.
4 Οι εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης αντιπροσωπεύουν το 5%-10% όλων των εξαγωγών της ΕΕ.
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μεταφορά των διεθνώς συμφωνηθέντων ελέγχων των ειδών διπλής χρήσης στη νομοθεσία της 
ΕΕ.  Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οποιαδήποτε επικαιροποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 428/2009 πραγματοποιείται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Αυτή η διαδικασία αποδείχθηκε επαχθής και μακρόσυρτη, ενώ χρειάζονται τακτικές και 
έγκαιρες επικαιροποιήσεις. Η τρέχουσα αναθεώρηση του παραρτήματος Ι, με στόχο να 
συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις του 2009 και του 2010, ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο 
μόλις τον Μάρτιο 2012. Επιπλέον, σε μια επαχθή και περίπλοκη νομοθετική διαδικασία που 
έχει έντονα τεχνικό χαρακτήρα, το Κοινοβούλιο δεν έχει πραγματική δυνατότητα να δράσει 
ως τροποποιητικό θεσμικό όργανο.

Δεδομένου ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία σε αυτόν τον τομέα δεν αποδείχθηκε το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, ο εισηγητής συμφωνεί ότι 
οι εξουσίες επικαιροποίησης του παραρτήματος Ι θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή.
Τούτο θα επέτρεπε την αναθεώρηση του καταλόγου των ελεγχόμενων ειδών με ελάχιστη 
καθυστέρηση, εφόσον απαιτείται, δύο φορές ετησίως ή και συχνότερα. 

Ταχύτερες τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙ

Οι έξι υφιστάμενοι τύποι των γενικών αδειών εξαγωγής της ΕΕ1 (που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ) καλύπτουν τις «μη ευαίσθητες» εξαγωγές χαμηλού κινδύνου επακριβώς 
οριζόμενων ειδών σε ειδικούς προορισμούς, υπό συγκεκριμένους όρους χρήσης. Το σύστημα 
αυτό επιτρέπει την πραγματοποίηση εξαγωγών ελεγχόμενων ειδών με μικρότερη 
καθυστέρηση, χωρίς να υπάρχει ανάγκη απόκτησης παγκόσμιων ή ατομικών αδειών.

Η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με ταχύτητα στις ταχέως μεταβαλλόμενες 
διεθνείς συνθήκες, μέσω της απομάκρυνσης ορισμένων χωρών ή ειδών από το πεδίο 
εφαρμογής των υφιστάμενων γενικών αδειών εξαγωγής. Η ικανότητα έγκαιρης τροποποίησης 
του παραρτήματος ΙΙ σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ουσιώδης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
θα πραγματοποιούνται μόνο συναλλαγές χαμηλού κινδύνου. Οι διευκολύνσεις εξαγωγών θα 
πρέπει να διακόπτονται επειγόντως όταν επιδεινώνεται η κατάσταση όσον αφορά την 
ασφάλεια.

Συμπεράσματα 

Στόχος του συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ είναι να εξασφαλιστεί η μη διάδοση 
χωρίς να περιοριστούν ο ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα. Η πρόταση της Επιτροπής 
είναι συμβατή με τον στόχο της εξασφάλισης της επικαιροποίησης των καταλόγων ελέγχου 
της ΕΕ με ελάχιστη καθυστέρηση, μέσω της ενίσχυσης της ταχύτητας και της ευελιξίας.
Τούτο θα επιτρέψει ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες τόσο 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι διάδοσης όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν θα περιέλθει σε μειονεκτική θέση από άποψη 
ανταγωνιστικότητας.

Η μελλοντική επανεξέταση του συστήματος διπλής χρήσης θα πρέπει να αποτελέσει 
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας, της 
διαφάνειας και της αναλογικότητας, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την αποδοτικότητα των 

                                               
1 Παραρτήματα ΙIα και IIστ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009.
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ελέγχων. Ο εισηγητής παροτρύνει την Επιτροπή να εντείνει της προσπάθειές της για 
ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διπλής χρήσης και ενός προγράμματος κατάρτισης 
της ΕΕ με αντικείμενο τους ελέγχους των εξαγωγών, εξασφαλίζοντας ότι οι ΜΜΕ θα 
παραμείνουν ανταγωνιστικές τόσο στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς όσο και έξω από αυτήν.
Τούτο θα πρέπει να οδηγήσει στο γενικό στόχο της απλοποίησης του συστήματος και της 
επίσπευσης των διαδικασιών, ούτως ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση στους εξαγωγείς και στις 
αρχές, να ενισχυθεί η ασφάλεια και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη 
σπουδαιότητα της βιομηχανίας διπλής χρήσης, είναι ουσιώδες να εξασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση των εξαγωγέων.

Ο εισηγητής επαναλαμβάνει την έκκληση για ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής της ΕΕ στο 
πλαίσιο των διεθνών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών διακυβερνητικού χαρακτήρα.  
Προκειμένου να ασκήσει τον συντονιστικό και αντιπροσωπευτικό της ρόλο και να βελτιωθεί 
η διαφάνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο προσχώρησης ή έστω 
απόκτησης καθεστώτος παρατηρητή στα καθεστώτα ελέγχου των οποίων δεν είναι ακόμη 
μέλος1.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να παράσχει τη γενική 
εποπτεία της πολιτικής της ΕΕ για τους ελέγχους των εξαγωγών και όχι η διαχείρισή της σε 
μικρή κλίμακα. Η επιτυχία του σημερινού ευρωπαϊκού καθεστώτος ελέγχου των εξαγωγών 
εξαρτάται πρωτίστως από τις προσπάθειες των κρατών μελών, τα οποία πρέπει να 
εξασφαλίσουν τη δέουσα επιβολή της κοινής νομοθεσίας και να σταματήσουν τις παράνομες 
εξαγωγές και τη διαμετακόμιση ευαίσθητων αγαθών. Ο κίνδυνος πραγματοποίησης μη 
εγκεκριμένων εξαγωγών από το έδαφος της ΕΕ μπορεί να περιοριστεί μέσω της 
εντατικοποίησης του συντονισμού τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε διϋπηρεσιακό επίπεδο 
(βελτίωση των τελωνειακών ελέγχων, της αστυνομικής συνεργασίας, των υπηρεσιών 
πληροφοριών και δίωξης) και μέσω ουσιαστικών κυρώσεων για τις παραβιάσεις του ελέγχου 
των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά το καθεστώς των κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ορίζεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο 
εισηγητής προτείνει τροπολογίες στο κείμενο, που να το ευθυγραμμίζουν με ουσιαστικά 
στοιχεία της θέσης του Κοινοβουλίου στις γενικές πράξεις για το εμπόριο.

                                               
1 Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (MTCR) και Ρύθμιση του Wassenaar (WA).


