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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 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97, (ΕΚ) αριθ. 779/98 και 
(ΕΚ) αριθ. 1506/98 του Συμβουλίου στον τομέα των εισαγωγών ελαιολάδου και άλλων 
γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία, όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις 
εκτελεστικές εξουσίες που πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0918),

– 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 (C7-0005/2012),

– 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 – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμπληρώνονται ή να 
τροποποιούνται ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2008/97, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
με αντικείμενο τη θέσπιση των αναγκαίων 
συνεπακόλουθων προσαρμογών του εν 
λόγω κανονισμού σε περίπτωση 
τροποποίησης των υφιστάμενων όρων των 
ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη 
Συμφωνία Σύνδεσης, ειδικότερα όσον 
αφορά τα ποσά, ή σε περιπτώσεις σύναψης 
νέας Συμφωνίας. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή στις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
του προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο ειδικών. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή, πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5. Προκειμένου να συμπληρώνονται ή να 
τροποποιούνται ορισμένα μη ουσιώδη 
στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2008/97, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, 
με αντικείμενο τη θέσπιση των αναγκαίων 
συνεπακόλουθων προσαρμογών του εν 
λόγω κανονισμού σε περίπτωση 
τροποποίησης των υφιστάμενων όρων των 
ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στη 
Συμφωνία Σύνδεσης, ειδικότερα όσον 
αφορά τα ποσά, ή σε περιπτώσεις σύναψης 
νέας Συμφωνίας. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή στις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια 
του προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο ειδικών. Κατά την προετοιμασία 
και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή, πρέπει να 
διασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο 
ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή οφείλει να παρέχει πλήρη 
ενημέρωση και τεκμηρίωση σχετικά με 
τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών της για την προετοιμασία και 
εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Με τούτο κατά νου, η Επιτροπή μεριμνά 
για την δέουσα συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξιοποιεί 
βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενες 
εμπειρίες σε άλλους τομείς πολιτικής 
προκειμένου να δημιουργήσει τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για το 
μελλοντικό έλεγχο των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνάρτηση με τις γενικές πράξεις για το εμπόριο Ι και ΙΙ, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί 
έμφαση στην συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία και στην εκπόνηση 
των κατ’εξουσιοδότηση πράξεων. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει τον έλεγχο των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση της κατ’ 
εξουσιοδότηση αρμοδιότητας μέσω της αποφυγής ενστάσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/97
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την 
έγκριση ορισμένων μέτρων εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή*.
____________________
* ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.» 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ασχολήθηκε με τις αιτιολογικές σκέψεις των τροποποιημένων 
κανονισμών. Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι αιτιολογικές 
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σκέψεις των βασικών πράξεων προκειμένου να εξηγηθεί η χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/97
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Η αιτιολογική σκέψη 6 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να 
είναι σε θέση αυτή να συμπληρώνει ή να 
τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία 
του κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην 
Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε σχέση με την έγκριση των 
παρεπόμενων προσαρμογών που 
κρίνονται αναγκαίες στον παρόντα 
κανονισμό σε περίπτωση που 
τροποποιούνται οι υφιστάμενοι όροι των 
ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπει η 
συμφωνία σύνδεσης, ιδίως όσον αφορά 
τα ποσά ή σε περίπτωσης σύναψης νέας 
συμφωνίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
να προβαίνει η Επιτροπή στις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
οφείλει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και ορθή διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή οφείλει να παρέχει πλήρη 
ενημέρωση και τεκμηρίωση σχετικά με 
τις συνεδριάσεις της με τους εθνικούς 
εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο των 
εργασιών της για την προετοιμασία και 
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εφαρμογή κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Με τούτο κατά νου, η Επιτροπή μεριμνά 
για την δέουσα συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αξιοποιεί 
βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενες 
εμπειρίες σε άλλους τομείς πολιτικής 
προκειμένου να δημιουργήσει τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες για το 
μελλοντικό έλεγχο των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ασχολήθηκε με τις 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.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/97
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, θεσπίζει μέτρα αναγκαία για την 
εφαρμογή των εκτελεστικών κανόνων των 
ειδικών ρυθμίσεων για τις εισαγωγές που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο [323 παράγραφος 2] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [χχχχ/ψψψψ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [εναρμονισμένος ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ]*.

Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, θεσπίζει μέτρα αναγκαία για την 
εφαρμογή των εκτελεστικών κανόνων των 
ειδικών ρυθμίσεων για τις εισαγωγές που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 7α παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση που περιέχεται στο COM αναφέρεται και για τους τρεις κανονισμούς στην 
διαδικασία επιτροπής που προβλέπεται για τον μελλοντικό κανονισμό περί κοινής οργάνωσης 
των αγορών γεωργικών προϊόντων. Ο εισηγητής προτείνει να διαγραφούν αυτές οι αναφορές 
και να προστεθεί διάταξη περί διαδικασίας Επιτροπής σε κάθε έναν από τους τροποποιημένους 
κανονισμούς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί η τροποποιημένη εφαρμογή της 
γραπτής διαδικασίας που καθιερώνουν οι γενικές πράξεις για το εμπόριο. Επιπλέον, αυτού του 
είδους η αλλαγή διασφαλίζει την μελλοντική συμμετοχή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου στην 
άσκηση του δικαιώματος ελέγχου.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/97
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 7α
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
.......επιτροπή που συστάθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου [xx] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ……. .......... 
[εναρμονισμένος ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ]*. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
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.
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_____________
* ΕΕ L........,......, σ....
** ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ο πρόεδρος της εκάστοτε συμβουλευτικής 
επιτροπής ή επιτροπής εξέτασης μπορεί να ζητεί την εφαρμογή της επονομαζόμενης γραπτής 
διαδικασίας σε απλές περιπτώσεις. Ο κανονισμός προβλέπει ότι, εάν δεν προβλέπεται κάτι 
άλλο, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η γραπτή διαδικασία εφόσον ένα κράτος μέλος προβάλλει 
αντιρρήσεις. Σε συνάρτηση με τις εκθέσεις για τις γενικές πράξεις για το εμπόριο Ι και ΙΙ, ο 
εισηγητής προτείνει να περατώνεται άνευ αποτελέσματος μόνο εφόσον το ζητήσουν τα κράτη 
μέλη, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία. Έχει σημασία να ενθαρρυνθεί η χρήση της γραπτής 
διαδικασίας διότι είναι σαφώς οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/97
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 
αόριστο χρονικό διάστημα από τις 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 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
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Αιτιολόγηση

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. Τούτο 
αντανακλά τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι δύο γενικές πράξεις για το εμπόριο.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/97
Άρθρο 8 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν διατυπωθεί 
αντιρρήσεις γι’ αυτήν ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 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. Το εν λόγω χρονικό 
διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.».

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 8 τίθεται 
σε ισχύ μόνο εάν δεν έχουν διατυπωθεί 
αντιρρήσεις γι’ αυτήν ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 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. Το εν λόγω χρονικό 
διάστημα παρατείνεται κατά τέσσερις 
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του δυναμικού χαρακτήρα του κοινοβουλευτικού έργου και των εσωτερικών διαδικασιών 
και προθεσμιών, έχει σημασία να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να τεθεί ένα επαρκές 
χρονικό πλαίσιο στην διάθεση του νομοθέτη για τον δέοντα έλεγχο μιας κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.  Τούτο αντανακλά τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι δύο γενικές πράξεις για το 
εμπόριο.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/98
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την 
έγκριση ορισμένων μέτρων εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή*.
_____________________
* ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.»

Or. en

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/98
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, θεσπίζει κανόνες αναγκαίους για 
την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγής 
όσον αφορά προϊόντα καταγωγής Τουρκίας 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, θεσπίζει κανόνες αναγκαίους για 
την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγής 
όσον αφορά προϊόντα καταγωγής Τουρκίας 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εισάγονται 
στην Ένωση υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1/98 του 
Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο [323 παράγραφος 2] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [χχχχ/ψψψψ] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [εναρμονισμένος ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ]*.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εισάγονται 
στην Ένωση υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1/98 του 
Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας. Οι εν 
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/98
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 2α
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την
.......επιτροπή που συστάθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου [xx] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ……. 
………[εναρμονισμένος ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ]*. Η εν λόγω επιτροπή 
αποτελεί 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 
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αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή 
ζητηθεί από απλή πλειοψηφία των μελών 
της επιτροπής.
_____________
* ΕΕ L …, …, σ.
** ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.»

Or. en

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος -1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1506/98
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Προστίθεται η κάτωθι αιτιολογική 
σκέψη:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου 
να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την 
έγκριση ορισμένων μέτρων εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι εν λόγω εξουσίες πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή*.
__________________
* ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.»

Or. en
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Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1506/98
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, επιβεβαιώνει την καταγγελία της 
αναστολής που αναφέρεται στο άρθρο 2, 
αμέσως μετά την άρση των εμποδίων στις 
προτιμησιακές εξαγωγές της Ένωσης προς 
την Τουρκία. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο [323 
παράγραφος 2] του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [χχχχ/ψψψψ] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
[εναρμονισμένος ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ]*.

Η Επιτροπή, εκδίδοντας εκτελεστικές 
πράξεις, επιβεβαιώνει την καταγγελία της 
αναστολής που αναφέρεται στο άρθρο 2, 
αμέσως μετά την άρση των εμποδίων στις 
προτιμησιακές εξαγωγές της Ένωσης προς 
την Τουρκία. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 3α, 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1506/98
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 3α
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
.......επιτροπή που συστάθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου [xx] του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxxx/yyyy] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της ……. 
………[εναρμονισμένος ενιαίος 
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κανονισμός ΚΟΑ]*. Η εν λόγω επιτροπή 
είναι 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 L …, …, σ.
** ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.»

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις τριών 
κανονισμών του Συμβουλίου στον τομέα των εισαγωγών ελαιολάδου και άλλων γεωργικών 
προϊόντων από την Τουρκία με το καθεστώς που ισχύει σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
και τις εκτελεστικές εξουσίες και το οποίο έχει καθιερωθεί μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας
(άρθρο 290 και 291 ΣΛΕΕ).

Προτείνεται να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης πράξεις, προκειμένου να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ορισμένα μη 
ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2008/97, ιδίως όσον αφορά τα ποσά μείωσης 
δασμών, ή σε περίπτωση σύναψης νέας Συμφωνίας με την Τουρκία. 

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2008/97 του Συμβουλίου ανατίθενται στην Επιτροπή εξουσίες 
που της επιτρέπουν να θεσπίζει μέτρα αναγκαία για την εφαρμογή των εκτελεστικών 
κανόνων των ειδικών ρυθμίσεων για εισαγωγές ελαιολάδου και άλλων γεωργικών προϊόντων 
καταγωγής Τουρκίας. Επίσης ανατίθενται στην Επιτροπή εξουσίες να θεσπίζει προσαρμογές 
αυτού του κανονισμού όταν πρέπει να τροποποιηθούν οι λεπτομερείς κανόνες που 
προβλέπονται στη σχετική Συμφωνία Σύνδεσης.

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 779/98 του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την 
εισαγωγή στην Κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας, ανατίθενται στην 
Επιτροπή εξουσίες που της επιτρέπουν να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος 
εισαγωγής προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης καταγόμενων από την Τουρκία και 
των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση υπό τους όρους της απόφασης αριθ. 1/98 
του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας.

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1506/98 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1998, για τη 
θέσπιση παραχώρησης υπέρ της Τουρκίας, υπό μορφή κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 
για το 1998, όσον αφορά τα φουντούκια και για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων, 
ανατίθενται στην Επιτροπή εξουσίες οι οποίες της επιτρέπουν να καταργεί τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, αμέσως μετά την άρση των εμποδίων 
στις προτιμησιακές εξαγωγές της Ένωσης προς την Τουρκία.

Ένας σημαντικός αριθμός νομοθετικών διατάξεων στον τομέα της Κοινής Εμπορικής 
Πολιτικής βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ευθυγράμμισης με τα άρθρα 290 και 
291 ΣΛΕΕ μέσω των δύο γενικών πράξεων για το εμπόριο, δηλαδή της γενικής πράξης Ι - του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες
θέσπισης ορισμένων μέτρων COD 2011/0039) και της γενικής πράξης ΙΙ - του 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 (COD 2011/0153). Αμφότεροι οι φάκελοι 
εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ 
των δύο συννομοθετών.
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Με την συνοχή της εμπορικής νομοθεσίας κατά νου, ο εισηγητής προτείνει τροπολογίες στην 
πρόταση της Επιτροπής οι οποίες αντανακλούν τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι δύο γενικές 
πράξεις, συγκεκριμένα όσον αφορά τα εξής:

 προσθήκη νέων αιτιολογικών σκέψεων περί κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 
πράξεων στις βασικές νομικές πράξεις.

 συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

 χρονικός περιορισμός της εκχώρησης κατ' εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων στην 
Επιτροπή ώστε να μην υπερβαίνει την πενταετία, περίοδος που μπορεί να ανανεωθεί 
σιωπηρά για χρονικό διάστημα ίσης διάρκειας.

 επιμήκυνση της παράτασης που είναι δυνατό να δοθεί στην περίοδο κατά την οποία 
είναι δυνατή η διατύπωση αντιρρήσεων σε σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από τους 
2 σε 4 μήνες, γεγονός που παρατείνει την περίοδο ελέγχου από 4 μήνες (2+2) σε 6 
μήνες (2+4)·

 τροποποίηση των διαδικασιών εφαρμογής της γραπτής διαδικασίας κατά τρόπο τέτοιο 
ώστε να περατώνεται αυτή η διαδικασία άνευ αποτελέσματος μόνο εφόσον το ζητεί η 
πλειοψηφία των κρατών μελών (αντιθέτως προς την συνήθη πρακτική του να αρκεί η 
αντίρρηση ενός κράτους μέλους).

Η πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται και για τους τρεις κανονισμούς στην διαδικασία 
επιτροπής που προβλέπεται για τον μελλοντικό κανονισμό περί κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). Ο εισηγητής προτείνει να 
διαγραφούν αυτές οι αναφορές και να προστεθεί διάταξη περί διαδικασίας Επιτροπής σε κάθε 
έναν από τους τροποποιημένους κανονισμούς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί η 
τροποποιημένη εφαρμογή της γραπτής διαδικασίας που καθιερώνουν οι γενικές πράξεις για 
το εμπόριο. 

Επιπλέον, οι τρεις τροποποιημένοι κανονισμοί και όχι ο ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ θα 
καταστούν βασικές πράξεις για τις μελλοντικές εκτελεστικές πράξεις. Αυτό σημαίνει ότι το 
δικαίωμα ελέγχου όσον αφορά παρόμοιες εκτελεστικές πράξεις θα συνεχίσει να το έχει η 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και όχι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ο 
εισηγητής έχει την αταλάντευτη πεποίθηση ότι αυτός είναι ο ορθός τρόπος για να δοθεί 
συνέχεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας στο πεδίο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, να 
χρησιμεύει δηλαδή το άρθρο 207 ΣΛΕΕ ως νομική βάση.


