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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 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το 
άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων 
για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, το σιτάρι 
και το σμιγάδι, καθώς και τα πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα 
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0906),

– 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 (C7-0524/2011),

– 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 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.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να 
τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
774/94, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά τη θέσπιση 
προσαρμογών στον εν λόγω κανονισμό, σε 

(3) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να 
τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
774/94, θα πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης, όσον αφορά τη θέσπιση 
προσαρμογών στον εν λόγω κανονισμό, σε 
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περίπτωση που θα πρέπει να 
προσαρμοστούν οι ποσότητες και άλλοι 
όροι του καθεστώτος ποσοστώσεων, ιδίως 
με απόφαση για την έγκριση συμφωνίας με 
μια ή περισσότερες τρίτες χώρες. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να 
προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των συναφών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

περίπτωση που θα πρέπει να 
προσαρμοστούν οι ποσότητες και άλλοι 
όροι του καθεστώτος ποσοστώσεων, ιδίως 
με απόφαση του Συμβουλίου για τη
σύναψη συμφωνίας με μια ή περισσότερες 
τρίτες χώρες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η 
Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των συναφών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο 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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 7α, παράγραφος 2.
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[323 παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [   /  ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[εναρμονισμένος κανονισμός ενιαίας 
ΚΟΑ]*.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
"Άρθρο 7a 
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή για την κοινή οργάνωση των 
γεωργικών αγορών που συστάθηκε με το 
άρθρο [xx] του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[XXXX /....] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της..... 
2012  .......... [εναρμονισμένος ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ]*. Πρόκειται για 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011**.
2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
3. Εάν η γνώμη της επιτροπής πρόκειται 
να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η 
εν λόγω διαδικασία περατώνεται άνευ 
αποτελέσματος, εφόσον, εντός της 
προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, το 
αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή 
ζητηθεί από απλή πλειοψηφία των μελών 
της επιτροπής.
____________
ΕΕ C …, της …, σ. …  
ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13 .
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 εκχωρείται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

2. Η ανάθεση εξουσίας για την οποία 
γίνεται λόγος στο άρθρο 2α ανατίθεται
στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών 
από ...*. 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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε 
αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν αντιταχθεί σε 
αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από 
την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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Συμβούλιο ή εάν πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
εν λόγω περίοδος παρατείνεται κατά δύο
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Συμβούλιο ή εάν πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η 
εν λόγω περίοδος παρατείνεται κατά
τέσσερις μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 774/94 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων 
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα κρέατα και προϊόντα σιτηρών, με τα 
άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 αναθέτει αρμοδιότητες στην Επιτροπή για την έγκριση των 
αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού, στην περίπτωση 
που οι όγκοι και οι άλλοι όροι του καθεστώτος ποσοστώσεων αναπροσαρμοσθούν, ιδίως με 
αποφάσεις για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ευθυγραμμιστούν με το καθεστώς που ισχύει μετά τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας για τις κατ 'εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις, με την 
παροχή σχετικών εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, που πρέπει να ασκούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Δεδομένου ότι σημαντικό μερίδιο της νομοθεσίας για την εμπορική πολιτική έχει 
ευθυγραμμιστεί με το άρθρο. 290 και 291 της ΣΛΕΕ, μέσω των δύο αποκαλούμενων 
«γενικών πράξεων για το εμπόριο», ο εισηγητής προτείνει τροπολογίες που αντανακλούν τις 
αλλαγές που προωθήθηκαν με αυτές τις δύο πράξεις.

Αυτό περιλαμβάνει την δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων, τον περιορισμό της 
ανάθεση αρμοδιοτήτων σε σιωπηρώς παρατεινόμενες πενταετείς περιόδους, την παράταση 
της προθεσμίας για πιθανές αντιρρήσεις σε σχέδιο κατ' εξουσιοδότηση πράξης από δύο σε
τέσσερις μήνες, και την τροποποίηση της εφαρμογής της γραπτής διαδικασίας .

Ο εισηγητής ζητεί να απαλειφθούν οι αναφορές σχετικά με τη διαδικασία της επιτροπής στον 
μελλοντικό εναρμονισμένο ενιαίο κανονισμό ΚΟΑ και να εισαχθούν οι διατάξεις αυτές 
άμεσα σε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού. Αυτό θα επιτρέψει να αντικατοπτρίζονται
οι τροποποιήσεις στην εφαρμογή της γραπτής διαδικασίας που προβλέπεται στις γενικές 
πράξεις για το εμπόριο. Επιπλέον, θα εξασφαλίσει ότι το δικαίωμα ελέγχου των εκτελεστικών 
πράξεων για τη διαχείριση του καθεστώτος ποσοστώσεων που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό θα εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.


