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PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

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

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

Σελίδα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ......................................................................................................6



PE480.820v02-00 4/7 PR\893237EL.doc

EL



PR\893237EL.doc 5/7 PE480.820v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου για τη 
διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα 
από τη Ρωσική Ομοσπονδία
(COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0715),

– 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 (C7-0396/2011),

– 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 σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

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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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Την 1η Δεκεμβρίου 1997 ετέθη σε ισχύ η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας (Ρωσίας), αφετέρου1. Στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και
Συνεργασίας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνήψαν 
στις 26 Οκτωβρίου 2007 μια "Συμφωνία για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα"2. 

Η εν λόγω Συμφωνία εμπορίου ορισμένων προϊόντων χάλυβα (εφεξής "η Συμφωνία") 
εφαρμόσθηκε στην ΕΕ υπό τη μορφή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου 
"για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα 
από τη Ρωσική Ομοσπονδία"3. Η Συμφωνία όριζε ποσοστώσεις (ποσοτικούς περιορισμούς) 
στην εισαγωγή χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ. Ακόμη, το άρθρο 10(4) της
Συμφωνίας όριζε ότι, στην περίπτωση που η Ρωσική Ομοσπονδία προσχωρήσει στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου πριν από τη λήξη της Συμφωνίας, η Συμφωνία παύει να 
ισχύει και οι ποσοτικοί περιορισμοί καταργούνται.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας χάλυβα στην 
ΕΕ το 2010, με πάνω από 6,5 εκατομμύρια τόνους, που ισοδυναμούσαν με το 24% των 
συνολικών εισαγωγών χάλυβα της ΕΕ4.

Λόγοι της κατάργησης

Η πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του
Συμβουλίου περί υλοποίησης της Συμφωνίας στην ΕΕ απορρέει από το προαναφερθέν άρθρο
10(4). Δεδομένου ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έγινε μέλος του ΠΟΕ στις 16 Δεκεμβρίου 2011, 
η ΕΕ δεν δικαιούται πλέον να επιβάλλει τους ως άνω περιορισμούς στις εισαγωγές χάλυβα 
από την ημερομηνία κατά την οποία η Ρωσική Ομοσπονδία έγινε μέλος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου. Η διατήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία και συνεπώς η συνέχιση της επιβολής ποσοστώσεων στις εισαγωγές χάλυβα θα
συνιστούσε παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ και θα εξέθετε την ΕΕ σε δικαστικές ενέργειες
από ρωσικής πλευράς.

Συνέπειες από την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ για τα εναπομένοντα εμπόδια στο 
εμπόριο προϊόντων χάλυβα ΕΕ-Ρωσίας

Με την ένταξη της Ρωσίας στο πολυμερές εμπορικό σύστημα του ΠΟΕ που ρυθμίζεται από 
κανόνες, η ΕΕ μπορεί να ελπίζει ότι θα επωφεληθεί από μια πιο φιλελεύθερη πρόσβαση στην 
αγορά της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως οι επί πλέον εξαγωγές θα είναι αξίας 
περίπου 107 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως5 στον τομέα του σιδήρου και του χάλυβα.

                                               
1 ΕΕ L 327, 28.11.1997, σ. 3.
2 ΕΕ L 300, 17.11.2007, σ. 52.
3 ΕΕ L 300, 17.11.2007, σ. 1.
4 http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/economic-sectors/industrial-goods/steel/
5 Εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2011 προς την 
Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής με τίτλο "Illustration of positive effects of Russia's WTO accession on the EU
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Προβλέπει επίσης ότι η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χαλυβουργικού κλάδου θα
βελτιωθεί, λόγω της μείωσης των εξαγωγικών δασμών στον παλαιοσίδηρο από 15% που είναι
σήμερα σε 5% εντός 2 ετών από την ημερομηνία ένταξης, αλλά και λόγω των 
αναπροσαρμοσμένων τιμών φυσικού αερίου για εγχώριους βιομηχανικούς καταναλωτές στη 
Ρωσία. 
Ως προς οποιοδήποτε άλλο εναπομένον εμπόδιο στο διμερές εμπόριο προϊόντων χάλυβα που
θα μπορούσε ακόμη να ισχύει, αυτά αναμένεται ότι θα είναι ελάχιστα και ότι θα έχουν
εφαρμογή μόνο εντός των σαφών ορίων των κανόνων του ΠΟΕ που διέπουν θέματα όπως το 
δασμολόγιο, τα μέτρα εμπορικής άμυνας, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ειδικές τελωνειακές 
διαδικασίες /διαδικασίες εκκαθάρισης, κλπ. Η μη τήρηση των οικείων κανόνων του ΠΟΕ από 
οποιοδήποτε από τα μέρη θα μπορεί να διευθετηθεί με τη χρήση του υπάρχοντος μηχανισμού 
επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Ο εισηγητής υποστηρίζει την προσεκτική εποπτεία και
εξάλειψη όσων εμπορικών και επενδυτικών εμποδίων θα μπορούσαν να απομείνουν και από 
τις δυο πλευρές, μετά την ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ. 

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι ο ΠΟΕ παραμένει ο καλύτερος εγγυητής ενός πολυμερούς
εμπορικού συστήματος διεπόμενου από κανόνες και εκφράζει την ελπίδα ότι τόσο το νέο του
μέλος – η Ρωσία – όσο και η ΕΕ θα τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του
ΠΟΕ. Ο εισηγητής εύχεται επίσης να δει την εμπορική σχέση ΕΕ-Ρωσίας να αναπτύσσεται σε 
πλήρη συμφωνία με τις από κοινού συμπεφωνημένες διατάξεις των υφισταμένων διμερών 
συμφωνιών. Για τους ανωτέρω λόγους, ο εισηγητής συνιστά στο Σώμα να εγκρίνει την 
προτεινόμενη κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου.

                                                                                                                                                  
trade" , εστάλη στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ενδιαφερομένους.


