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Πρόταση κανονισµού 
– 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ* 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. .../2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ▌ 

της … 

σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων κατευθυντήριων γραµµών στον τοµέα των 
εξαγωγικών πιστώσεων που δέχονται δηµόσια στήριξη 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 207, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία1, 

                                                 
*  Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌. 
1  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …. Σεπτεµβρίου 2011 και απόφαση του 
 Συµβουλίου της … . 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Οι Οργανισµοί Εξαγωγικών Πιστώσεων («ΟΕΠ») συµβάλλουν στην ανάπτυξη του 
παγκόσµιου εµπορίου υποστηρίζοντας τις εξαγωγικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες εταιρειών κατά τρόπο που συµπληρώνει την παροχή κεφαλαίων και 
ασφάλισης από τον ιδιωτικό τοµέα. Η Ένωση είναι συµβαλλόµενο µέρος του 
∆ιακανονισµού περί ▌των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δηµόσιας 
στήριξης (o «∆ιακανονισµός») του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης («ΟΟΣΑ»).  Ο ∆ιακανονισµός, στη µορφή υπό την οποία συνήφθη από 
τους Συµµετέχοντες, ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης που 
µπορούν να προσφέρουν οι ΟΕΠ για να προαγάγουν ίσους όρους ανταγωνισµού στον 
τοµέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. 

(2) Βάσει της απόφασης 2001/76/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 2000 που 
αντικαθιστά την απόφαση της 4ης Απριλίου 1978 περί εφαρµογής ορισµένων 
κατευθυντηρίων γραµµών στον τοµέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν 
δηµόσιας στήριξης1 και της απόφασης 2001/77/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας 
∆εκεµβρίου 2000 για την εφαρµογή των αρχών συµφωνίας πλαισίου στη 
χρηµατοδότηση έργων στον τοµέα των εξαγωγικών πιστώσεων οι οποίες τυγχάνουν 
δηµόσιας στήριξης2, εφαρµόζονται στην Ένωση κατευθυντήριες γραµµές του 
∆ιακανονισµού και οι ειδικοί κανόνες για τη χρηµατοδότηση έργων. 

(2α) Ο ∆ιακανονισµός συµβάλλει έµµεσα, µέσω της δράσης των ΟΕΠ, στο ανοικτό και 
δίκαιο εµπόριο και στην επενδυτική δραστηριότητα εταιρειών οι οποίες διαφορετικά 
θα είχαν πιο περιορισµένη πρόσβαση σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παρέχει ο 
ιδιωτικός τοµέας. 

(2β)  Τα κράτη µέλη, κατά τη θέσπιση, την ανάπτυξη και την εφαρµογή των εθνικών 
µηχανισµών εξαγωγικών πιστώσεων και κατά την εκτέλεση της εποπτείας επί των 
δραστηριοτήτων εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης, πρέπει 
να συµµορφώνονται προς τις γενικές διατάξεις της Ένωσης για την εξωτερική 
δράση, όπως η εδραίωση της δηµοκρατίας, ο σεβασµός των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και η καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής. 

(2γ) Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό συµµετέχουν σε µια συνεχή διαδικασία που 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της στρέβλωσης της αγοράς και στην καθιέρωση 
ίσων όρων ανταγωνισµού, όπου τα ασφάλιστρα που χρεώνουν οι οργανισµοί 
εξαγωγικών πιστώσεων βασίζονται στον κίνδυνο και πρέπει να επαρκούν για την 
κάλυψη του λειτουργικού κόστους και των ζηµιών σε µακροπρόθεσµη βάση και 
σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Προκειµένου 
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα συστήµατα εξαγωγικών πιστώσεων λειτουργούν 
κατά τρόπο διαφανή και οι οργανισµοί υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στον ΟΟΣΑ. 

(2δ) Οι καλά στοχοθετηµένες εξαγωγικές πιστώσεις που χορηγούν οι ΟΕΠ µπορούν να 
συµβάλουν στη δηµιουργία ευκαιριών πρόσβασης για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, 
µεταξύ άλλων για τις µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

                                                 
1 ΕΕ L 32, 2.2.2001, σ. 1. 
2 ΕΕ L 32, 2.2.2001, σ. 55. 
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(2ε) Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό και τα κράτη µέλη της Ένωσης συµφώνησαν 
να δηµοσιοποιούν ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τις εξαγωγικές πιστώσεις 
σύµφωνα µε τους κανόνες περί διαφάνειας του ΟΟΣΑ και της Ένωσης, προκειµένου 
να διευκολύνουν την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού για τους Συµµετέχοντες 
και τα κράτη µέλη.  

(2στ) Η Ένωση εφαρµόζει µέτρα για τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων όπως ορίζει 
το Παράρτηµα -Ι στον παρόντα κανονισµό. 

(2ζ) ∆εδοµένων των εντεινόµενων ανταγωνιστικών συνθηκών στις παγκόσµιες αγορές 
και προκειµένου να αποτραπούν τυχόν ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα για τις 
εταιρείες της Ένωσης, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την εξουσιοδότηση 
διαπραγµάτευσης από τα κράτη µέλη, θα πρέπει να υποστηρίξει τις προσπάθειες του 
ΟΟΣΑ να προσελκύσει τη συνεργασία µη Συµµετεχόντων στο ∆ιακανονισµό. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιµοποιεί διµερείς και πολυµερείς διαπραγµατεύσεις µε 
σκοπό τη θέσπιση παγκόσµιων προτύπων για τις εξαγωγικές πιστώσεις που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. Τα παγκόσµια πρότυπα στον τοµέα αυτό αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν ίσοι όροι ανταγωνισµού στο διεθνές 
εµπόριο. 

(2η) Μολονότι οι χώρες του ΟΟΣΑ καθοδηγούνται από το ∆ιακανονισµό, οι εκτός ΟΟΣΑ 
χώρες δεν συµµετέχουν στο ∆ιακανονισµό, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος 
δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για τους εξαγωγείς των χωρών αυτών. 
Οι χώρες αυτές παροτρύνονται, ως εκ τούτου, να εφαρµόζουν το ∆ιακανονισµό 
προκειµένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισµού και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

(2θ) Λαµβανοµένης υπόψη της πολιτικής της ΕΕ για τη βελτίωση της νοµοθεσίας µε 
στόχο την απλοποίηση και τη βελτίωση της υπάρχουσας νοµοθεσίας, η Επιτροπή και 
τα κράτη µέλη, κατά τις µελλοντικές ανασκοπήσεις του ∆ιακανονισµού, θα 
εστιάσουν την προσοχή ενδεχοµένως στη µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για 
τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ΟΕΠ. 

(3) Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό αποφάσισαν να προβούν σε τροποποίηση και 
εξορθολογισµό του ∆ιακανονισµού. Οι αλλαγές επί των οποίων συµφώνησαν 
καθιστούν το κείµενο πιο φιλικό προς το χρήστη, πιο συνεπές όσον αφορά τις συναφείς 
διεθνείς υποχρεώσεις και πιο διαφανές, ιδίως για τους µη-Συµµετέχοντες. Επιπλέον, οι 
Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό συµφώνησαν επίσης να ενσωµατώσουν στο σχετικό 
κείµενο, τους κανόνες περί χρηµατοδότησης έργων που θεσπίστηκαν µε την απόφαση 
2001/77/ΕΚ και τους κανόνες περί εξαγωγικών πιστώσεων για τα πλοία, που 
θεσπίστηκαν µε την απόφαση 2002/634/EΚ1, της 22ας Ιουλίου 2002, που τροποποιεί 
την απόφαση 2001/76/ΕΚ. 

(4) Η απόφαση 2001/76/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισµό µε το συνηµµένο σε αυτόν ενοποιηµένο 
και αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ιακανονισµού, και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί. 

                                                 
1 ΕΕ L 206, 3.08.2002, σ. 16. 
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(4α) Η Επιτροπή, προκειµένου να επιτύχει την οµαλή και ταχεία ενσωµάτωση στη 
νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των τροποποιήσεων στις κατευθυντήριες 
γραµµές που ορίζονται στο ∆ιακανονισµό, όπως συµφωνήθηκε από τους 
Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό, θα πρέπει να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
για την τροποποίηση του Παραρτήµατος σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 1α, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Κατά συνέπεια, η εξουσία έγκρισης 
πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τις 
τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραµµών όπως συµφωνήθηκαν από τους 
Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η Επιτροπή να προβαίνει 
σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, 
µεταξύ άλλων σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

(4β) Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:  

Άρθρο 1 

Οι κατευθυντήριες γραµµές που περιέχονται στο ∆ιακανονισµό για ▌τις εξαγωγικές 
πιστώσεις που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης (ο «∆ιακανονισµός») εφαρµόζονται στην 
Ένωση. Το κείµενο του ∆ιακανονισµού επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 1α 

Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 1γ µε στόχο την 
τροποποίηση του Παραρτήµατος, ως αποτέλεσµα τροποποιήσεων των κατευθυντήριων 
γραµµών που συµφωνήθηκαν από τους Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό. 
 

Άρθρο 1β 

Εφόσον, στην περίπτωση τροποποιήσεων του Παραρτήµατος ως αποτέλεσµα των 
τροποποιήσεων των κατευθυντήριων γραµµών που συµφωνήθηκαν από τους 
Συµµετέχοντες στο ∆ιακανονισµό, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η διαδικασία 
του άρθρου 1δ εφαρµόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκαν σύµφωνα µε 
το παρόν άρθρο. 

 

Άρθρο 1γ 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων των άρθρων 1α και 1β 
ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 
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παρόντος κανονισµού. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 1α και 1β µπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης θέτει τέρµα στην εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται σε ισχύ την επόµενη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται 
σε αυτή. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα οιωνδήποτε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
ισχύουν ήδη. 

4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 1α 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 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 διάστηµα αυτό 
παρατείνεται κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου. 

Άρθρο 1δ 

∆ιαδικασία κατεπείγοντος 

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου 
τίθενται σε ισχύ αµέσως και εφαρµόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση µιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο αναφέρει τους λόγους χρήσης της 
διαδικασίας κατεπείγοντος. 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις 
σχετικά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 1γ 
παράγραφος 5. Σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή καταργεί χωρίς χρονοτριβή την 
πράξη µετά την κοινοποίηση στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο όσον αφορά την απόφασή του να προβάλει αντίρρηση. 

Άρθρο 1ε 

Τα µέτρα σχετικά µε τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπεται να 
εφαρµοστούν στην Ένωση παρατίθενται στο παράρτηµα -Ι του παρόντος κανονισµού. 

 

Άρθρο 2 

Καταργούνται οι αποφάσεις 2001/76/ΕΚ, 2001/77/ΕΚ και 2002/634/ΕΚ. 
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Άρθρο 3 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε 
κράτος µέλος. 

 

 

Βρυξέλλες, […]  
 
      Για το Συµβούλιο 

      Ο Πρόεδρος 
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Παράρτηµα -I 

1. Με την επιφύλαξη των προνοµίων των οργάνων των κρατών µελών που ασκούν την 
εποπτεία των εθνικών προγραµµάτων εξαγωγικών πιστώσεων, κάθε κράτος µέλος 
υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, προκειµένου να ενισχυθεί 
η διαφάνεια σε επίπεδο Ένωσης. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση, σύµφωνα µε το 
εθνικό νοµοθετικό τους πλαίσιο, σχετικά µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, 
τις καταβληθείσες απαιτήσεις και εξοφλητικές εισπράξεις, τις νέες δεσµεύσεις, τις 
αναλήψεις κινδύνου και τα ασφάλιστρα. Σε περίπτωση που µπορεί να προκύψουν 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις από δραστηριότητες εξαγωγικών πιστώσεων που 
τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης, οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στο πλαίσιο 
της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων.   

2. Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, τα κράτη µέλη περιγράφουν µε ποιο τρόπο οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που µπορεί να επιφέρουν άλλους σηµαντικούς κινδύνους 
λαµβάνονται υπόψη στις δραστηριότητες εξαγωγικών πιστώσεων των ΟΕΠ τους 
που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. 

3.  Η Επιτροπή εκπονεί ετήσια επισκόπηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε βάση τις 
πληροφορίες αυτές, περιλαµβανοµένης αξιολόγησης όσον αφορά τη συµµόρφωση 
των ΟΕΠ προς τους στόχους και τις υποχρεώσεις της Ένωσης. 

4. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές της, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά µε τις διεξαχθείσες διαπραγµατεύσεις στις 
περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει εξουσιοδότηση διαπραγµάτευσης στα διάφορα 
φόρα διεθνούς συνεργασίας, για τη θέσπιση παγκόσµιων προτύπων στον τοµέα των 
εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δηµόσιας στήριξης. 

 
Η πρώτη περίοδος αναφοράς, δυνάµει του παρόντος κανονισµού, καλύπτει το έτος 
2011. 
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