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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 τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα 

εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

(COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

(COM(2013)0106), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 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 (C7-0048/2013), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 

12ης Ιουνίου 20131, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0260/2013), 

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. 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 

(39) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 

                                                 
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0. Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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κανονισμού, όσον αφορά τις εξαγωγές και 

ορισμένες γενικές διατάξεις, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρμοδιότητες όσον αφορά: την έκδοση 

μέτρων για την εφαρμογή συντελεστών 

επιστροφής, για τη μέθοδο υπολογισμού 

των επιστροφών κατά την εξαγωγή, για την 

εξομοίωση ορισμένων προϊόντων με 

βασικά προϊόντα και για τον καθορισμό 

της ποσότητας αναφοράς των βασικών 

προϊόντων, για τη διαχείριση των 

πιστοποιητικών για την εξαγωγή 

ορισμένων εμπορευμάτων μη υπαγομένων 

στο παράρτημα Ι προς ορισμένους 

προορισμούς, όταν αυτό προβλέπεται από 

διεθνή συμφωνία την οποία έχει συνάψει η 

Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 

Συνθήκης, και για τον τρόπο 

αντιμετώπισης της εξαφάνισης προϊόντων 

και της απώλειας ποσοτήτων κατά τη 

διαδικασία παραγωγής και για τον τρόπο 

αντιμετώπισης των υποπροϊόντων· την 

έκδοση μέτρων για τον καθορισμό των 

διαδικασιών δήλωσης και απόδειξης της 

σύστασης των εξαγόμενων, μη 

υπαγόμενων στο παράρτημα Ι 

εμπορευμάτων, που είναι απαραίτητες για 

την εφαρμογή του συστήματος χορήγησης 

επιστροφών κατά την εξαγωγή· την 

έκδοση μέτρων για την εφαρμογή 

οριζόντιων διατάξεων για τις επιστροφές 

κατά την εξαγωγή, τις εγγυήσεις, τους 

ελέγχους, την επαλήθευση και τις 

κυρώσεις για τις επιστροφές κατά την 

εξαγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων 

στο παράρτημα Ι· την έκδοση μέτρων για 

την εφαρμογή του συστήματος 

πιστοποιητικών επιστροφής κατά την 

εξαγωγή όσον αφορά έγγραφα και 

διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και 

την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφής, το 

ποσό της εγγύησης που θα πρέπει να 

συσταθεί και τα μέσα απόδειξης ότι οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

πιστοποιητικό επιστροφής έχουν 

εκπληρωθεί· την έκδοση μέτρων για τη 

διαχείριση των πιστοποιητικών επιστροφής 

κατά την εξαγωγή από τα κράτη μέλη και 

κανονισμού, όσον αφορά τις εξαγωγές και 

ορισμένες γενικές διατάξεις, θα πρέπει να 

ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρμοδιότητες όσον αφορά: την έκδοση 

μέτρων για την εφαρμογή συντελεστών 

επιστροφής, για τη μέθοδο υπολογισμού 

των επιστροφών κατά την εξαγωγή, για την 

εξομοίωση ορισμένων προϊόντων με 

βασικά προϊόντα και για τον καθορισμό 

της ποσότητας αναφοράς των βασικών 

προϊόντων, για τη διαχείριση των 

πιστοποιητικών για την εξαγωγή 

ορισμένων εμπορευμάτων μη υπαγομένων 

στο παράρτημα Ι προς ορισμένους 

προορισμούς, όταν αυτό προβλέπεται από 

διεθνή συμφωνία την οποία έχει συνάψει η 

Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 218 της 

Συνθήκης, και για τον τρόπο 

αντιμετώπισης της εξαφάνισης προϊόντων 

και της απώλειας ποσοτήτων κατά τη 

διαδικασία παραγωγής και για τον τρόπο 

αντιμετώπισης των υποπροϊόντων· την 

έκδοση μέτρων για τον καθορισμό των 

διαδικασιών δήλωσης και απόδειξης της 

σύστασης των εξαγόμενων, μη 

υπαγόμενων στο παράρτημα Ι 

εμπορευμάτων, που είναι απαραίτητες για 

την εφαρμογή του συστήματος χορήγησης 

επιστροφών κατά την εξαγωγή· την 

έκδοση μέτρων για την εφαρμογή 

οριζόντιων διατάξεων σχετικά με τις 

επιστροφές κατά την εξαγωγή, τις 

εγγυήσεις και τον έλεγχο των επιστροφών 

κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων μη 

υπαγομένων στο παράρτημα Ι· την έκδοση 

μέτρων για την εφαρμογή του συστήματος 

πιστοποιητικών επιστροφής κατά την 

εξαγωγή όσον αφορά έγγραφα και 

διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και 

την έκδοση πιστοποιητικών επιστροφής, το 

ποσό της εγγύησης που θα πρέπει να 

συσταθεί και τα μέσα απόδειξης ότι οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

πιστοποιητικό επιστροφής έχουν 

εκπληρωθεί· την έκδοση μέτρων για τη 

διαχείριση των πιστοποιητικών επιστροφής 

κατά την εξαγωγή από τα κράτη μέλη και 

για τη διοικητική συνδρομή μεταξύ 
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για τη διοικητική συνδρομή μεταξύ 

κρατών μελών όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά επιστροφής· την έκδοση 

μέτρων για τον καθορισμό του συνολικού 

ποσού που κατανέμεται σε μικρούς 

εξαγωγείς και του κατώτατου ορίου για 

την απαλλαγή από την προσκόμιση 

πιστοποιητικών επιστροφής· την έκδοση 

μέτρων για την εφαρμογή οριζόντιων 

διατάξεων για τις άδειες εξαγωγής και για 

τις εγγυήσεις για τα πιστοποιητικά 

επιστροφής· την έκδοση μέτρων για τον 

περιορισμό των ποσών για τα οποία 

μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά 

επιστροφής, για την απόρριψη ποσών για 

τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για τα εν 

λόγω πιστοποιητικά και για την αναστολή 

της υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά 

επιστροφής, όταν έχουν ζητηθεί μεγάλα 

ποσά· τον καθορισμό των απαραίτητων 

κανόνων, διαδικασιών και τεχνικών 

κριτηρίων για την εφαρμογή άλλων 

μέτρων που αφορούν τις εξαγωγές· την 

έκδοση μέτρων για τον καθορισμό και τη 

δημοσίευση εισαγωγικών δασμών και 

ποσών που πρέπει να καταβάλλονται για 

τις εξαγωγές εάν προβλέπεται άμεση 

αντιστάθμιση στο πλαίσιο προτιμησιακών 

συναλλαγών· την έκδοση μέτρων που 

εξασφαλίζουν ότι τα μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα που δηλώνονται για 

εξαγωγή στο πλαίσιο προτιμησιακής 

εμπορικής συμφωνίας όντως εξάγονται 

βάσει προτιμησιακής συμφωνίας· την 

έκδοση μέτρων σχετικά με τις μεθόδους 

ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των 

μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και 

των μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι 

εμπορευμάτων, την έκδοση των 

απαραίτητων τεχνικών διατάξεων για τον 

καθορισμό των μεταποιημένων γεωργικών 

προϊόντων και των μη υπαγομένων στο 

παράρτημα Ι εμπορευμάτων και τη 

θέσπιση διαδικασιών για σκοπούς 

ταξινόμησης στη συνδυασμένη 

ονοματολογία των μεταποιημένων 

γεωργικών προϊόντων και των μη 

υπαγομένων στο παράρτημα Ι 

κρατών μελών όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά επιστροφής· την έκδοση 

μέτρων για τον καθορισμό του συνολικού 

ποσού που κατανέμεται σε μικρούς 

εξαγωγείς και του κατώτατου ορίου για 

την απαλλαγή από την προσκόμιση 

πιστοποιητικών επιστροφής· την έκδοση 

μέτρων για την εφαρμογή οριζόντιων 

διατάξεων για τις άδειες εξαγωγής και για 

τις εγγυήσεις για τα πιστοποιητικά 

επιστροφής· την έκδοση μέτρων για τον 

περιορισμό των ποσών για τα οποία 

μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά 

επιστροφής, για την απόρριψη ποσών για 

τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για τα εν 

λόγω πιστοποιητικά και για την αναστολή 

της υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά 

επιστροφής, όταν έχουν ζητηθεί μεγάλα 

ποσά· τον καθορισμό των απαραίτητων 

κανόνων, διαδικασιών και τεχνικών 

κριτηρίων για την εφαρμογή άλλων 

μέτρων που αφορούν τις εξαγωγές· την 

έκδοση μέτρων για τον καθορισμό και τη 

δημοσίευση εισαγωγικών δασμών και 

ποσών που πρέπει να καταβάλλονται για 

τις εξαγωγές εάν προβλέπεται άμεση 

αντιστάθμιση στο πλαίσιο προτιμησιακών 

συναλλαγών· την έκδοση μέτρων που 

εξασφαλίζουν ότι τα μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα που δηλώνονται για 

εξαγωγή στο πλαίσιο προτιμησιακής 

εμπορικής συμφωνίας όντως εξάγονται 

βάσει προτιμησιακής συμφωνίας· την 

έκδοση μέτρων σχετικά με τις μεθόδους 

ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των 

μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και 

των μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι 

εμπορευμάτων, την έκδοση των 

απαραίτητων τεχνικών διατάξεων για τον 

καθορισμό των μεταποιημένων γεωργικών 

προϊόντων και των μη υπαγομένων στο 

παράρτημα Ι εμπορευμάτων και τη 

θέσπιση διαδικασιών για σκοπούς 

ταξινόμησης στη συνδυασμένη 

ονοματολογία των μεταποιημένων 

γεωργικών προϊόντων και των μη 

υπαγομένων στο παράρτημα Ι 

εμπορευμάτων· την έκδοση μέτρων που 
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εμπορευμάτων· την έκδοση μέτρων που 

είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Επιτροπής και των 

κρατών μελών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών· και την έκδοση μέτρων για 

τη δημοσίευση πληροφοριών και 

εγγράφων. 

είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Επιτροπής και των 

κρατών μελών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών· και την έκδοση μέτρων για 

τη δημοσίευση πληροφοριών και 

εγγράφων. 

Αιτιολόγηση 

Τα θέματα των «των ελέγχων, της επαλήθευσης και των κυρώσεων» πρέπει να ανήκουν σε κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτή υπήρξε η μέχρι σήμερα θέση του ΕΚ σε όλες τις διαπραγματεύσεις 

περί εναρμόνισης. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 43  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η 

Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 

τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 

έργου της πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

(43) Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η 

Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 

τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 

έργου της πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 

παρέχει πλήρη ενημέρωση και 

τεκμηρίωση για τις συνεδριάσεις της με 

τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο 

πλαίσιο των εργασιών της για την 

προετοιμασία και εφαρμογή κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. Προς τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή θα 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 τον 
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μελλοντικό έλεγχο των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέχει δεόντως στην προετοιμασία και την εφαρμογή κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. Με τον ενισχυμένο έλεγχο στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις το 

περιθώριο για αντιρρήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι περιορισμένο. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – στοιχείο θ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 θα) ως «ειδική εξωτερική προστασία» 

νοείται η εξωτερική προστασία που 

απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων που 

δεν συμμορφούνται με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων 

και αυξάνει τους δασμούς για προϊόντα 

που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της 

Ένωσης για το περιβάλλον, την καλή 

μεταχείριση των ζώων ή τις κοινωνικές 

προδιαγραφές.  

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος IV 

στα οποία, όταν εισάγονται με τον 

δασμολογικό συντελεστή που ορίζεται στο 

κοινό δασμολόγιο, εφαρμόζεται πρόσθετος 

εισαγωγικός δασμός με σκοπό την 

πρόληψη ή την εξουδετέρωση των 

δυσμενών συνεπειών στην ενωσιακή 

αγορά, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 

τις εν λόγω εισαγωγές, εάν: 

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος IV 

στα οποία, όταν εισάγονται με τον 

δασμολογικό συντελεστή που ορίζεται στο 

κοινό δασμολόγιο, εφαρμόζεται πρόσθετος 

εισαγωγικός δασμός ή περιορισμός στην 

εισαγωγή βάσει περιβαλλοντικών ή 

υγειονομικών προδιαγραφών της Ένωσης 
με σκοπό την πρόληψη ή την 

εξουδετέρωση των δυσμενών συνεπειών 
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στην ενωσιακή αγορά ή στην αγορά 

κράτους μέλους, οι οποίες μπορεί να 

προκύψουν από τις εν λόγω εισαγωγές, 

εάν: 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) τα προϊόντα δεν τηρούν τις 

περιβαλλοντικές ή υγειονομικές 

προδιαγραφές που ισχύουν για τους 

παραγωγούς της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Δεν επιβάλλονται πρόσθετοι 

εισαγωγικοί δασμοί, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, εάν οι εισαγωγές δεν είναι 

πιθανό να διαταράξουν την αγορά της 

Ένωσης ή εάν τα αποτελέσματα θα ήταν 

δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 

2. Δεν επιβάλλονται πρόσθετοι 

εισαγωγικοί δασμοί, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, εάν οι εισαγωγές δεν είναι 

πιθανό να διαταράξουν την αγορά της 

Ένωσης ή την αγορά κράτους μέλους ή 

εάν τα αποτελέσματα θα ήταν δυσανάλογα 

προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα να εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 40 για να εξασφαλίσει ότι τα 

εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα 

ελάχιστα ποιοτικά και περιβαλλοντικά 
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πρότυπα που ισχύουν στην Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός είναι να αναπαραχθεί η τροπολογία του ΕΚ που περιλαμβάνεται στη θέση του για την 

ενιαία ΚΟΑ προκειμένου να εξασφαλισθεί, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, ότι τα 

εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα ελάχιστα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν 

στην Ένωση· 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

σύμφωνα με το άρθρο 40 το οποίο ορίζει 

σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η 

σύσταση εγγύησης.  

Αιτιολόγηση 

Οι όροι σχετικά με την υποχρέωση για τη σύσταση εγγύησης πρέπει να ορισθούν μέσω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τα 

απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, όσον αφορά τις 

προθεσμίες για την απόδειξη της τιμής 

εισαγωγής, την υποβολή των αποδεικτικών 

εγγράφων και τη σύσταση εγγύησης, με 

εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 42 παράγραφος 2. 

5. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 

εκτελεστικές πράξεις με τα απαραίτητα 

μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, όσον αφορά τις προθεσμίες για 

την απόδειξη της τιμής εισαγωγής, την 

υποβολή των αποδεικτικών εγγράφων και 

τις διαδικασίες και το ποσό για την προς 
σύσταση εγγύηση. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 

άρθρου 42 παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Η Επιτροπή διαθέτει αρμοδιότητα 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 40, να 

επικαιροποιεί και να προσδιορίζει 

καλύτερα τα υφιστάμενα πρότυπα 

εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 55 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ…./…. 

[COM(2011)626 τελικό] . 

Αιτιολόγηση 

Ενόψει των συνεχιζόμενων τριμερών διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και για 

λόγους απλούστευσης, το πεδίο αυτής της διάταξης πρέπει να περιορισθεί στα υφιστάμενα 

πρότυπα εμπορίας. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων μη 

υπαγομένων στο παράρτημα Ι, τα γεωργικά 

προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 133 

παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), 

iii), v) και vii) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

…/… [COM(2011) 626 τελικό], τα οποία 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

των εν λόγω μη υπαγομένων στο 

παράρτημα Ι εμπορευμάτων, είναι 

επιλέξιμα για επιστροφές κατά την 

εξαγωγή, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ 

του παρόντος κανονισμού. Εφαρμόζεται το 

άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

…/… [COM(2011) 626 τελικό]. 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 133 του 

κανονισμού (EΕ) αριθ. …/… 

[COM(2011)0626 τελικό], κατά την 

εξαγωγή εμπορευμάτων μη υπαγομένων 

στο παράρτημα Ι, τα γεωργικά προϊόντα 

που αναφέρονται στο άρθρο 133 

παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), 

iii), v) και vii) του εν λόγω κανονισμού, τα 

οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή των εν λόγω μη υπαγομένων 

στο παράρτημα Ι εμπορευμάτων, είναι 

επιλέξιμα για επιστροφές κατά την 

εξαγωγή, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ 

του παρόντος κανονισμού. Εφαρμόζεται το 

άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 

παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 
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…/… [COM(2011) 626 τελικό]. 

Αιτιολόγηση 

Έτσι επιβεβαιώνεται η τροπολογία του ΕΚ που περιλαμβάνεται στη θέση του σχετικά με την 

ΚΟΑ προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα εφαρμόζονται 

μόνο κατ’ εξαίρεση, όπως στην περίπτωση της διατάραξης της αγοράς. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – εδάφιο 1 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) την εφαρμογή των οριζόντιων 

διατάξεων για τις εγγυήσεις, τους 

ελέγχους, τις επαληθεύσεις και τις 

κυρώσεις, οι οποίες θεσπίστηκαν βάσει 

του άρθρου 64 παράγραφος 2, του άρθρου 

66 παράγραφος 2, του άρθρου 67 

παράγραφος 4 και του άρθρου 88 

παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

…/… [COM(2011) 628 τελικό], στις 

επιστροφές κατά την εξαγωγή 

εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο 

παράρτημα Ι. 

θ) την εφαρμογή των οριζόντιων 

διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις και 

τον έλεγχο, οι οποίες θεσπίστηκαν βάσει 

του άρθρου 67, παράγραφος 4 και του 

άρθρου 88 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(EΕ) αριθ. …/… [COM(2011) 628 τελικό], 

στις επιστροφές κατά την εξαγωγή 

εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο 

παράρτημα Ι. 

Αιτιολόγηση 

Τα θέματα των «των ελέγχων, της επαλήθευσης και των κυρώσεων» πρέπει να ανήκουν σε κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτή υπήρξε η μέχρι σήμερα θέση του ΕΚ σε όλες τις διαπραγματεύσεις 

περί εναρμόνισης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη διαβίβαση των πληροφοριών και των 

εγγράφων ή τη θέση τους στη διάθεση των 

κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών 

τρίτων χωρών ή του κοινού. 

γ) τη διαβίβαση των πληροφοριών και των 

εγγράφων ή τη θέση τους στη διάθεση των 

κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών 

τρίτων χωρών, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ή του κοινού. 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 8, 12, 15, 19, 27, 32, στο άρθρο 

34 παράγραφος 1, στο άρθρο 37, στο 

άρθρο 38 παράγραφος 3 και στο άρθρο 39 

ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 

χρονική περίοδο από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 5 παράγραφος 4α, 5 

παράγραφος 4β στα άρθρα 8, 12, 15, 19, 

27, 32, στο άρθρο 34 παράγραφος 1, στο 

άρθρο 37, στο άρθρο 38 παράγραφος 3 και 

στο άρθρο 39 ανατίθεται στην Επιτροπή 

για περίοδο διάρκειας επτά ετών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της επταετούς περιόδου. Η 

εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτομάτως 

για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις όσον 

αφορά την παράταση το αργότερο τρεις 

μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε 

περιόδου 

Η προσθήκη του άρθρου 5 παράγραφος 4a και του άρθρου 5 παράγραφος 4β ισχύει επίσης και 

για τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου αυτού. 

Αιτιολόγηση 

Πάγια θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι η διάρκεια της περιόδου εξουσιοδότησης της Επιτροπής 

δεν πρέπει να είναι αόριστη. Επιπλέον, στο παρόν άρθρο θα πρέπει να περιληφθεί η διατύπωση 

που συμφωνήθηκε στην κοινή αντίληψη μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, 12, 15, 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, 12, 15, 
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19, 27, 32 και το άρθρο 34 παράγραφος 1, 

το άρθρο 37, το άρθρο 38 παράγραφος 3 

και το άρθρο 39 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν 

δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 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 αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

19, 27, 32 και το άρθρο 34 παράγραφος 1, 

το άρθρο 37, το άρθρο 38 παράγραφος 3 

και το άρθρο 39 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν 

δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 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 αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να παρασχεθεί στους συννομοθέτες επαρκής χρόνος προκειμένου να ελέγξουν κατά τον 

δέοντα τρόπο τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 3α. 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, ο 

πρόεδρος της επιτροπής λάβει αυτή την 

απόφαση ή το ζητήσει η πλειοψηφία των 

μελών της επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις Omnibus, η χρήση της γραπτής διαδικασίας θα έπρεπε να 

ενθαρρύνεται για λόγους διαδικασίας και κόστους. Η γραπτή διαδικασία θα θεωρείται άκαρπη 

στην περίπτωση που το ζητεί ειδική πλειοψηφία και όχι ένα μεμονωμένο κράτος μέλος. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 

Αιτιολόγηση 

Η ημερομηνία εφαρμογής ευθυγραμμίζεται με τις νέες ΚΟΑ. 

 

 

 

 



 

RR\943962EL.doc 17/31 PE508.253v02-00 

 EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ιστορικό της πρότασης της Επιτροπής 

 

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην αντικατάσταση του Κανονισμού (ΕΚ) του 

Συμβουλίου αριθ. 1216/2009 της 30ης Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος 

συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Βασικός στόχος του είναι η εναρμόνιση του εν λόγω 

κανονισμού με τη διαφοροποίηση μεταξύ αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση και 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, που εισάγουν τα άρθρα 290 και 291 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

 

Πιο αναλυτικά, ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί: 

 

- στην εναρμόνιση του κανονισμού αριθ. 1216/2009 με τον κανονισμό αριθ. …/… 

[COM(2011) 626 τελικό] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

ενιαίας κοινής οργάνωσης αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα (ενιαία ΚΟΑ), μετά την 

προσαρμογή της στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) έως το 2020 και στο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για το 2014-2020· 

 

- στην επικαιροποίηση των παραρτημάτων του ισχύοντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 

και στην ένταξη των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

578/2010 στη βασική πράξη, λαμβανομένου υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… 

[COM(2011) 626 τελικό] δεν προβλέπει παράρτημα για την αντικατάσταση του 

παραρτήματος ΧΧ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1234/2007· 

 

- στην εναρμόνιση του κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη 

γαλακτοαλβουμίνη, το οποίο ορίζεται σήμερα από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 614/2009 του 

Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009, περί κοινού συστήματος εμπορίας για την ωοαλβουμίνη 

και τη γαλακτοαλβουμίνη, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Για λόγους απλούστευσης, το 

κοινό σύστημα εμπορίας για την ωοαλβουμίνη και τη γαλακτοαλβουμίνη – μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης και δεν 

εμπίπτουν στην ενιαία κοινή οργάνωση της αγοράς γεωργικών προϊόντων – προτείνεται να 

ενταχθεί στο εμπορικό καθεστώς που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009· 

 

- στην απλοποίηση και την επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού κειμένου, το οποίο, αν και 

κωδικοποιήθηκε το 2009, ισχύει από το 1993 χωρίς βασικές αλλαγές, στη βελτίωση της 

αναγνωσιμότητάς του και τσην παροχή μιας πιο σαφούς και σταθερής νομικής βάσης για την 

έκδοση εκτελεστικών κανόνων. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης, εξαλείφθηκαν οι 

αλληλεπικαλύψεις με άλλα νομικά κείμενα, όπως είναι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 

της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ο κανονισμός 

(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική 

ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 της 22ας 

Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 

διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (κανονισμός για την ενιαία ΚΟΑ)· 

 

- να δημιουργήσει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των μειωμένων 
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εισαγωγικών δασμών και εισαγωγικών ποσοστώσεων που προβλέπονται από τις συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) και για τη διαχείριση του συστήματος επιστροφών κατά την 

εξαγωγή και να προσαρμόσει το κείμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές στις ΣΕΣ και 

τις επιστροφές κατά την εξαγωγή. 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το παράρτημα ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 

περιέχει κατάλογο μεταποιημένων προϊόντων που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση 

επιστροφών κατά την εξαγωγή ορισμένων γεωργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή τους. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… [COM(2011) 626 τελικό] προβλέπει στο 

άρθρο 133 παράγραφος 1 στοιχείο β) ότι μπορούν να χορηγούνται επιστροφές κατά την 

εξαγωγή για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που πρόκειται να εξαχθούν με τη μορφή 

μεταποιημένων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1216/2009. 

Επομένως, η παρούσα πρόταση καθορίζει, στο παράρτημα ΙΙ, τον κατάλογο των προϊόντων 

που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και είναι επιλέξιμα για επιστροφές κατά την 

εξαγωγή. 

 

Για τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος, η πρόταση περιέχει τα ακόλουθα παραρτήματα: 

 

(1) Το παράρτημα Ι είναι ο κατάλογος των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και 

αντικαθιστά το ισχύον παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009· 

 

(2) Το παράρτημα ΙΙ είναι ο κατάλογος εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι και 

αντικαθιστά το σημερινό παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 578/2010 της 29ης 

Ιουνίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1216/2009 του Συμβουλίου όσον 

αφορά το σύστημα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού 

του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη 

υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης και αντικαθιστά επίσης το σημερινό παράρτημα 

ΧΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007· 

 

(3) Το παράρτημα ΙΙΙ είναι ο κατάλογος των βασικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι και αντικαθιστά το σημερινό 

παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 578/2010· 

 

(4) Το παράρτημα IV είναι ο κατάλογος των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στα οποία 

μπορεί να επιβληθεί πρόσθετος εισαγωγικός δασμός και είναι το σημερινό παράρτημα ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009· 

 

(5) Το παράρτημα V είναι ο κατάλογος των γεωργικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για 

την παρασκευή μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων και αντικαθιστά το σημερινό 

παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2009. 

 

Λεπτομερέστερες παρατηρήσεις περί εναρμόνισης 

 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η προτεινόμενη εναρμόνιση προς τις νέες απαιτήσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ βασίζεται στον χαρακτηρισμό των υφιστάμενων 

βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 (ΕΚ) αριθ. 614/2009 αρμοδιοτήτων της 

Επιτροπής ως «κατ’ εξουσιοδότηση» και «εκτελεστικών». 
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Οι γενικές κατευθύνσεις για το καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται σε μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα/εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι και οι γενικές αρχές που το 

διέπουν αποφασίζονται από τον νομοθέτη. Για παράδειγμα, οι γενικές αρχές για τη μείωση 

του γεωργικού μέρους των εισαγωγικών δασμών, για τη διαχείριση των εισαγωγικών 

ποσοστώσεων ή για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθορίζονται από τον 

νομοθέτη. Με τον ίδιο τρόπο, ο νομοθέτης ορίζει την αρχή βάσει της οποίας θεσπίζεται ένα 

σύστημα πιστοποιητικών επιστροφής, τα ουσιώδη στοιχεία των κανόνων καθορισμού των 

συντελεστών επιστροφής κατά την εξαγωγή και την ανταλλαγή των πληροφοριών. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, ο νομοθέτης αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα 

συμπλήρωσης ή τροποποίησης ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων μιας νομικής πράξης. 

Επομένως, μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής μπορεί να καθορίζει τα πρόσθετα 

απαραίτητα στοιχεία για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος συναλλαγών που έχει θεσπίσει 

ο νομοθέτης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση με σκοπό τον 

καθορισμό των δικαιωμάτων (λήψη επιστροφών για την εξαγωγή εμπορευμάτων μη 

υπαγομένων στο παράρτημα Ι) και των υποχρεώσεων (αίτηση επιστροφών για την εξαγωγή 

εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι) που απορρέουν από την έκδοση 

πιστοποιητικού επιστροφής και, εάν είναι απαραίτητο, ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση, με σκοπό να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται εγγύηση 

για την έκδοση πιστοποιητικών. Θα ανατεθεί στην Επιτροπή επίσης η αρμοδιότητα 

προσαρμογής των παραρτημάτων του προτεινόμενου κανονισμού στις διεθνείς συμφωνίες 

που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 218 ΣΛΕΕ.  

 

Αρμόδια για την εφαρμογή του καθεστώτος που θεσπίζει ο νομοθέτης είναι, σύμφωνα με το 

άρθρο 291 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της ενιαίας 

εφαρμογής του καθεστώτος στα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, ο νομοθέτης παρέχει στην 

Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 291 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, σε 

ό,τι αφορά τις ενιαίες προϋποθέσεις εφαρμογής του καθεστώτος συναλλαγών και ένα γενικό 

πλαίσιο μέτρων και διαδικασιών που οφείλουν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη. Για την 

έκδοση των εκτελεστικών πράξεων του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζεται 

διαδικασία εξέτασης, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις αφορούν την ΚΓΠ όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο (ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία του καθεστώτος 

συναλλαγών, θα πρέπει επίσης να εκχωρηθούν στην Επιτροπή αρμοδιότητες εκτέλεσης 

ορισμένων διοικητικών ή διαχειριστικών καθηκόντων όσον αφορά: τον καθορισμό 

αντιπροσωπευτικών τιμών και ποσοτήτων ενεργοποίησης για τους εισαγωγικούς δασμούς και 

τον καθορισμό του ύψους του πρόσθετου εισαγωγικού δασμού· τον περιορισμό, την 

απόρριψη ή την αναστολή της έκδοσης αδειών εισαγωγής για την ωοαλβουμίνη και τη 

γαλακτοαλβουμίνη· την εξασφάλιση της μη υπέρβασης των διαθέσιμων ποσοτήτων 

δασμολογικών ποσοστώσεων και της ανακατανομής των ποσοτήτων δασμολογικών 

ποσοστώσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν· τη διαχείριση της διαδικασίας εξασφάλισης της 

μη υπέρβασης των ποσοτήτων που είναι διαθέσιμες βάσει του καθεστώτος τελειοποίησης 

προς επανεξαγωγή χωρίς προηγούμενη εξέταση των οικονομικών όρων και τα τεχνικά μέτρα 

προσαρμογής του συστήματος πιστοποιητικών επιστροφής για τη διατήρηση της δαπάνης 

μέσα στα διαθέσιμα όρια του προϋπολογισμού. 

 

Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 3 
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ΣΛΕΕ 

 

Το ζήτημα του άρθρου 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ τίθεται εκ νέου σε αυτήν την πρόταση της 

Επιτροπής και, τούτη τη φορά, σε σχέση με τον καθορισμό των συντελεστών επιστροφής 

κατά την εξαγωγή. 

 

Το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ορίζει ότι «Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 

Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των 

ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών».  

 

Εντούτοις, η αμετακίνητη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντα στο πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων για την μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, είναι ότι η διάταξη αυτή εισάγει 

εξαίρεση μόνο από το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί να χρησιμοποιείται η 

συνήθης νομοθετική διαδικασία. Σε τούτη τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα εισήγαγε επίσης 

εξαίρεση από το άρθρο 207 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, το οποίο επίσης απαιτεί να χρησιμοποιείται 

η συνήθης νομοθετική διαδικασία την έγκριση μέτρων για τον καθορισμό του πλαισίου 

εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής. 

 

Επομένως, το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, ως εξαίρεση, πρέπει να ερμηνεύεται στενά, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι ο νομοθέτης μπορεί να ασκεί τις νομοθετικές προνομίες που του 

ανήκουν δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 και του άρθρου 207 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Η 

ίδια η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 

παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον όταν ένα ζήτημα του οποίου 

γίνεται μνεία στην εν λόγω διάταξη δεν εντάσσεται στις θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις των 

οποίων η λήψη ανατίθεται αποκλειστικά στον νομοθέτη. Συνεπώς, όταν ένα ζήτημα του 

είδους αυτού συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική ουσία των αποφάσεων που πρέπει να 

λαμβάνονται από το νομοθέτη, το άρθρο 43 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζεται. 

 

Εντούτοις, άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι το ζήτημα του καθορισμού των 

συντελεστών επιστροφής κατά την εξαγωγή συνδέεται ακριβώς με την πολιτική ουσία των 

αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται από το νομοθέτη. Ως εκ τούτων, ο εισηγητής 

προτείνει δύο τροπολογίες για την διαγραφή της αναφοράς στην πρόταση της Επιτροπής 

COM(2011) 629 της οποίας η νομική βάση είναι το άρθρο 43, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. 

 

Περαιτέρω προτάσεις του εισηγητή 

 

Επιπλέον της ανωτέρω διαγραφής, ο εισηγητής προτείνει τροπολογίες με τις εξής επιδιώξεις: 

 

- στον χειρισμό των θεμάτων «των ελέγχων, της επαλήθευσης και των κυρώσεων» με πράξεις 

κατ’ εξουσιοδότηση (αντί με εκτελεστικές πράξεις). Αυτή υπήρξε πράγματι η μέχρι σήμερα 

θέση του ΕΚ σε όλες τις διαπραγματεύσεις περί εναρμόνισης.  

 

- στην αναπαραγωγή μιας τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνεται 

στη θέση του για την ενιαία ΚΟΑ προκειμένου να εξασφαλισθεί, μέσω κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων, ότι τα εισαγόμενα προϊόντα πληρούν τα ελάχιστα ποιοτικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα που ισχύουν στην Ένωση. 

 

- στην εξασφάλιση ότι οι όροι σχετικά με την υποχρέωση για τη σύσταση εγγύησης πρέπει να 
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ορισθούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

 

- στην ευθυγράμμιση με το πνεύμα τροπολογίας του ΕΚ που περιλαμβάνεται στη θέση του 

σχετικά με την ΚΟΑ προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα 

εφαρμόζονται μόνο κατ’ εξαίρεση, όπως στην περίπτωση της διατάραξης της αγοράς. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα 

εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

(COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: Albert Deß 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να ευθυγραμμισθούν οι ισχύουσες εμπορικές 

ρυθμίσεις που διέπουν ορισμένα αγαθά τα οποία προέρχονται από τη μεταποίηση των 

αγροτικών προϊόντων1 στο καθεστώς των πράξεων εφαρμογής και των κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων που καθιερώθηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επιπλέον, είναι ζωτικής 

σημασίας να εξασφαλιστεί ότι το εμπορικό καθεστώς για τα μεταποιημένα αγροτικά 

προϊόντα θα εναρμονίζεται με τις υποχρεώσεις της Ένωσης σχετικά με τη μείωση ή και την 

κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές και των επιδοτήσεων στις εξαγωγές καθώς και για το 

άνοιγμα και προσαρμογή δασμολογικών ποσοστώσεων που απορρέουν από διμερείς ή σε 

πλαίσιο ΠΟΕ συμφωνίες.  

 

Μεταξύ άλλων στόχων, η πρόταση επιδιώκει να δημιουργήσει ένα στέρεο νομικό πλαίσιο για 

τη διαχείριση των επιστροφών στις εξαγωγές, τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές, τις 

ποσοστώσεις στις εισαγωγές και την έγκριση μέτρων διασφάλισης όπως προβλέπεται στις 

συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου (ΣΕΕ) και την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στις 

τρέχουσες πρακτικές σε πλαίσιο ΣΕΕ. 

 

Μέσω του προτεινόμενου κανονισμού, οι συννομοθέτες θα εκχωρούν αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή για το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων και την προσαρμογή 

των παραρτημάτων του κανονισμού προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι δεσμεύσεις που 

έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών οι οποίες συνήφθησαν ή εφαρμόζονται 

προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ. Οι συννομοθέτες θα εκχωρούν την εξουσία 

θέσπισης κανόνων που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της εφαρμογής των 

προτιμησιακών εμπορικών ρυθμίσεων της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων καθώς και 

για την αποφυγή των στρεβλώσεων στο εμπόριο. 

                                                 
1 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 1216/2009 της 30ής Νοεμβρίου 2009, ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 10. 
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Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει τροπολογίες προκειμένου να υφίσταται συνέπεια 

μεταξύ του κανονισμού και των υπό διαπραγμάτευση εκθέσεων για το εμπόριο Omnibus1 

διασφαλίζοντας τη δέουσα συμμετοχή του Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων, περιορίζοντας τις περιόδους εκχώρησης εξουσιών σε σιωπηρά 

παρατεινόμενες περιόδους και καθιερώνοντας απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, παρατείνοντας 

την περίοδο ελέγχου σε σχέση με τα σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων καθώς και 

τροποποιώντας τους κανόνες για την εφαρμογή της γραπτής διαδικασίας. 

 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η πρόταση θα 

ευθυγραμμίζεται με την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 

ΚΓΠ2 καθώς και με τις αλλαγές που θα προκύψουν από την ευθυγράμμιση των κανονισμών 

για τον κοινό τελωνειακό κώδικα όπως επίσης και με τη δασμολογική και στατιστική 

ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο3. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 

που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 

τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 43  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η 

Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 

τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 

έργου της πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

(43) Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η 

Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά 

τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού 

έργου της πριν από την έκδοση κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, 

συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή πρέπει να 

παρέχει πλήρη ενημέρωση και 

                                                 
1 Trade Omnibus I (COD 2011/0039) και Trade Omnibus II (COD 2011/0153). 
2 COM(2010) 799 τελ.) και (COM(2011) 626 τελ. 
3 Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 για τη θέσπιση του Κοινού 

Τελωνειακού Κώδικα. 
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τεκμηρίωση για τις συνεδριάσεις της με 

τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο 

πλαίσιο των εργασιών της για την 

προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. Προς τον σκοπό 

αυτό, η Επιτροπή θα 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 τον 

μελλοντικό έλεγχο των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετέχει δεόντως στην προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων. Με τον ενισχυμένο έλεγχο στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις το 

περιθώριο για αντιρρήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι περιορισμένο. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (46a) Ο παρών κανονισμός θεωρεί την 

πρόσβαση στα τρόφιμα ανθρώπινο 

δικαίωμα. Λαμβάνει υπόψη τις αρνητικές 

επιπτώσεις των προηγούμενων 

εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία και 

την παραγωγή τροφίμων και, ως εκ 

τούτου, στην τοπική, περιφερειακή και 

εθνική επισιτιστική ασφάλεια στις 

αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες και τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.  

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο i α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ia) ως «ειδική εξωτερική προστασία» 

νοείται η εξωτερική προστασία που 

αποκλείει την εισαγωγή προϊόντων που 

δεν συμμορφούνται με τη νομοθεσία της 

Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων 

και αυξάνει τους δασμούς για προϊόντα 

που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της 

Ένωσης για το περιβάλλον, την καλή 

μεταχείριση των ζώων ή τις κοινωνικές 

προδιαγραφές.  

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος IV 

στα οποία, όταν εισάγονται με τον 

δασμολογικό συντελεστή που ορίζεται στο 

κοινό δασμολόγιο, εφαρμόζεται πρόσθετος 

εισαγωγικός δασμός με σκοπό την 

πρόληψη ή την εξουδετέρωση των 

δυσμενών συνεπειών στην ενωσιακή 

αγορά, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 

τις εν λόγω εισαγωγές, εάν: 

Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, τα μεταποιημένα 

γεωργικά προϊόντα του παραρτήματος IV 

στα οποία, όταν εισάγονται με τον 

δασμολογικό συντελεστή που ορίζεται στο 

κοινό δασμολόγιο, εφαρμόζεται πρόσθετος 

εισαγωγικός δασμός ή περιορισμός στην 

εισαγωγή βάσει περιβαλλοντικών ή 

υγειονομικών προδιαγραφών της Ένωσης 
με σκοπό την πρόληψη ή την 

εξουδετέρωση των δυσμενών συνεπειών 

στην ενωσιακή αγορά ή στην αγορά 

κράτους μέλους, οι οποίες μπορεί να 

προκύψουν από τις εν λόγω εισαγωγές, 

εάν: 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) τα προϊόντα δεν τηρούν τις 

περιβαλλοντικές ή υγειονομικές 
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προδιαγραφές που επιβάλλονται στους 

παραγωγούς της Ένωσης· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Δεν επιβάλλονται πρόσθετοι 

εισαγωγικοί δασμοί, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, εάν οι εισαγωγές δεν είναι 

πιθανό να διαταράξουν την αγορά της 

Ένωσης ή εάν τα αποτελέσματα θα ήταν 

δυσανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 

2. Δεν επιβάλλονται πρόσθετοι 

εισαγωγικοί δασμοί, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, εάν οι εισαγωγές δεν είναι 

πιθανό να διαταράξουν την αγορά της 

Ένωσης ή την αγορά κράτους μέλους ή 

εάν τα αποτελέσματα θα ήταν δυσανάλογα 

προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 

λαμβάνει μέτρα διασφάλισης, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, κατά των 

εισαγωγών μεταποιημένων γεωργικών 

προϊόντων στην Ένωση, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 260/2009 και 

(EΚ) αριθ. 625/2009. 

1. Η Επιτροπή, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 

λαμβάνει μέτρα διασφάλισης, μέσω 

εκτελεστικών πράξεων, κατά των 

εισαγωγών μεταποιημένων γεωργικών 

προϊόντων στην Ένωση, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 260/2009 και 

(EΚ) αριθ. 625/2009, όπως 

τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 

…/…1. 

 ___________ 

 1 COM(2011)0082 

Αιτιολόγηση 

Αμφότερες οι οδηγίες θα ευθυγραμμισθούν στο πλαίσιο της έκθεσης Omnibus I. 

 



 

RR\943962EL.doc 27/31 PE508.253v02-00 

 EL 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη διαβίβαση των πληροφοριών και των 

εγγράφων ή τη θέση τους στη διάθεση των 

κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών 

τρίτων χωρών ή του κοινού. 

(γ) τη διαβίβαση των πληροφοριών και των 

εγγράφων ή τη θέση τους στη διάθεση των 

κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών 

τρίτων χωρών, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του κοινού. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 8, 12, 15, 19, 27, 32, στο άρθρο 

34 παράγραφος 1, στο άρθρο 37, στο 

άρθρο 38 παράγραφος 3 και στο άρθρο 39 

ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 

χρονική περίοδο από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 

στα άρθρα 8, 12, 15, 19, 27, 32, στο άρθρο 

34 παράγραφος 1, στο άρθρο 37, στο 

άρθρο 38 παράγραφος 3 και στο άρθρο 39 

ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονική 

περίοδο επτά ετών από...*. Η Επιτροπή 

συντάσσει έκθεση σχετικά με την 

ανάθεση εξουσιών το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από το πέρας της επταετίας. 

Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 

αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 

εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις 

όσον αφορά την παράταση το αργότερο 

τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 

εκάστοτε περιόδου. 

 ––––––––––––––––– 

 * ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ (ΕΚ) 

…/… [COM(2011) 626 τελ.]. 

Αιτιολόγηση 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα ενισχυθεί με τον περιορισμό του χρόνου εκχώρησης εξουσιών 

και την καθιέρωση απαιτήσεων για υποβολή εκθέσεων. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα 
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πρέπει να συμπίπτει με εκείνη της ΚΟΑ. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, 12, 15, 

19, 27, 32 και το άρθρο 34 παράγραφος 1, 

το άρθρο 37, το άρθρο 38 παράγραφος 3 

και το άρθρο 39 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν 

δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 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 αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8, 12, 15, 

19, 27, 32 και το άρθρο 34 παράγραφος 1, 

το άρθρο 37, το άρθρο 38 παράγραφος 3 

και το άρθρο 39 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν 

δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις 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 αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 

παρατείνεται κατά τέσσερις μήνες κατόπιν 

πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να παρασχεθεί στους συννομοθέτες επαρκής χρόνος προκειμένου να ελέγξουν κατά τον 

δέοντα τρόπο τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 42 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 3a. 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, ο 
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πρόεδρος της επιτροπής λάβει αυτή την 

απόφαση ή το ζητήσει η πλειοψηφία των 

μελών της επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις Omnibus, η χρήση της γραπτής διαδικασίας θα έπρεπε να 

ενθαρρύνεται για λόγους διαδικασίας και κόστους. Η γραπτή διαδικασία θα θεωρείται άκαρπη 

στην περίπτωση που το ζητεί ειδική πλειοψηφία και όχι ένα μεμονωμένο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015. 

Αιτιολόγηση 

Η ημερομηνία εφαρμογής ευθυγραμμίζεται με τις νέες ΚΟΑ. 
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EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος Καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα 

που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

Έγγραφα αναφοράς COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

AGRI 

12.3.2013 
   

Γνωμοδότηση της 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

INTA 

12.3.2013 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

  Ημερομηνία ορισμού 

Albert Deß 

20.3.2013 

Εξέταση στην επιτροπή 28.5.2013    

Ημερομηνία έγκρισης 18.6.2013    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

25 

0 

2 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora 

Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, 

Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana 

Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri 

Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski, Метин Казак 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth 

Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter 

Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa 

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) 

παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία 

Paul Rübig 

 
 

 



 

RR\943962EL.doc 31/31 PE508.253v02-00 

 EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Τίτλος Καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα 

που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 

Έγγραφα αναφοράς COM(2013)0106 – C7-0048/2013 – 2013/0063(COD) 

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ 27.2.2013    

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

AGRI 

12.3.2013 
   

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες) 

    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

INTA 

12.3.2013 

IMCO 

12.3.2013 
  

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει 

    Ημερομηνία της απόφασης 

IMCO 

24.4.2013 
   

Εισηγητής(ές) 

    Ημερομηνία ορισμού 

Paolo De Castro 

19.3.2013 
   

Εξέταση στην επιτροπή 29.5.2013    

Ημερομηνία έγκρισης 8.7.2013    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

30 

0 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, Luis Manuel 

Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Albert 

Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie 

Girling, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth 

Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, James 

Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, 

Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam 

Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Christa Klaß, Hans-Peter Mayer 

Ημερομηνία κατάθεσης 15.7.2013 

 
 


