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 TITLE  \* MERGEFORMAT PR_COD_1recastingapp 

 

 

Υπόμνημα για ηα σπηζιμοποιούμενα ζύμβολα 

 * Γηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο 

 *** Γηαδηθαζία έγθξηζεο 

 ***I πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (πξώηε αλάγλσζε) 

 ***II πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (δεύηεξε αλάγλσζε) 

 ***III πλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (ηξίηε αλάγλσζε) 

 

(Η ελδεηθλπόκελε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηε λνκηθή βάζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζην ζρέδην πξάμεο) 

 

 

 

 

 

Τποπολογίερ ζε ζσέδιο ππάξηρ 

Σποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος ζε δύο ζηήλερ 
 

Η δηαγξαθή θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο ζηελ 

αξηζηεξή ζηήιε. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε πλάγιοςρ 

ένηονοςρ ραξαθηήξεο θαη ζηηο δύν ζηήιεο. Σν λέν θείκελν ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο ζηε δεμηά ζηήιε. 

 

Η πξώηε θαη ε δεύηεξε γξακκή ηεο επηθεθαιίδαο θάζε ηξνπνινγίαο 

πξνζδηνξίδνπλ ην ζρεηηθό ηκήκα ηνπ εμεηαδόκελνπ ζρεδίνπ πξάμεο. Δάλ κία 

ηξνπνινγία αλαθέξεηαη ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ηελ νπνία ην ζρέδην 

πξάμεο απνζθνπεί λα ηξνπνπνηήζεη, ε επηθεθαιίδα πεξηέρεη επηπιένλ θαη κία 

ηξίηε θαη κία ηέηαξηε γξακκή πνπ πξνζδηνξίδνπλ αληίζηνηρα ηελ πθηζηάκελε 

πξάμε θαη ηε δηάηαμή ηεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ηξνπνινγία. 

 

Σποπολογίερ ηος Κοινοβοςλίος με μοπθή ενοποιημένος κειμένος 

 

Σα λέα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ ζεκαίλνληαη κε πλάγιοςρ ένηονοςρ 

ραξαθηήξεο. Σα ηκήκαηα ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηαγξάθνληαη ζεκαίλνληαη κε ην 

ζύκβνιν ▌ή κε δηαγξαθή. Η αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκαίλεηαη κε 

πλάγιοςρ ένηονοςρ ραξαθηήξεο πνπ ππνδειώλνπλ ην λέν θείκελν θαη κε 

δηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ αληηθαζίζηαηαη.  

Καη’ εμαίξεζε, δελ ζεκαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο απζηεξά ηερληθήο θύζεο 

πνπ επηθέξνπλ νη ππεξεζίεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηειηθνύ θεηκέλνπ. 
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ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηην ππόηαζη κανονιζμού ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος 

πεπί εθαπμογήρ ζηα πποφόνηα καηαγυγήρ οπιζμένυν συπών μελών ηηρ ομάδαρ κπαηών 

Αθπικήρ, Καπαφβικήρ και Διπηνικού (ΑΚΔ) ηυν πςθμίζευν πος πποβλέπονηαι ζηιρ 

ζςμθυνίερ οικονομικήρ εηαιπικήρ ζσέζηρ ή ζηιρ ζςμθυνίερ πος οδηγούν ζηην ζύνατη 

ηέηοιυν ζςμθυνιών (αναδιαηύπυζη) 

(COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)) 

(ςνήθηρ νομοθεηική διαδικαζία – αναδιαηύπυζη) 

Το Εςπυπαφκψ Κοινοβοωλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Κνηλνβνύιην θαη ην πκβνύιην 

(COM(2015)0282), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 2 θαη ην άξζξν 207 παξάγξαθνο 2 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζύκθσλα κε ηα νπνία ηνπ 

ππνβιήζεθε ε πξόηαζε από ηελ Δπηηξνπή (C8-0154/2015), 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 294 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππόςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2001 γηα κηα πιένλ 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαδηαηύπσζεο ησλ λνκηθώλ πξάμεσλ
1
, 

– έρνληαο ππόςε ηελ επηζηνιήο ηεο 16εο επηεκβξίνπ 2015 ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθώλ 

Θεκάησλ πξνο ηελ Δπηηξνπή Γηεζλνύο Δκπνξίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 104 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηα άξζξα 104 θαη 59 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

– έρνληαο ππόςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (A8-0010/2016), 

Α. εθηηκώληαο όηη, ζύκθσλα κε ηελ ζπκβνπιεπηηθή νκάδα ησλ λνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο, ε πξόηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο δελ πεξηέρεη θακία νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε πιελ όζσλ πξνζδηνξίδνληαη σο 

ηνηαύηεο ζηελ σο άλσ πξόηαζε θαη όηη, όζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ακεηάβιεησλ δηαηάμεσλ πξνεγνύκελσλ πξάμεσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ, ε 

πξόηαζε πεξηνξίδεηαη απιώο θαη κόλν ζε θσδηθνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ πξάμεσλ, 

ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο νπζίαο ηνπο· 

1. εγθξίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε πξώηε αλάγλσζε, απνδερόκελν ηελ πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ λνκηθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο· 

2. δεηεί από ηελ Δπηηξνπή λα ηνπ ππνβάιεη εθ λένπ ηελ πξόηαζε, αλ πξνηίζεηαη λα ηεο 

επηθέξεη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε λέν θείκελν· 

                                                 
1
 ΔΔ C 77 ηεο 28.3.2002, ζ. 1. 
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3. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ηε ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην πκβνύιην, 

ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα εζληθά θνηλνβνύιηα. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε θαη αλαδηαηύπσζε ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1528/2007, ηνπ ιεγόκελνπ «Καλνληζκνύ γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο 

αγνξέο» (ΚΠΑ), πνπ δηέπεη ηηο εηζαγσγέο πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από νξηζκέλεο ρώξεο 

ΑΚΔ. Απηό ην πξνζσξηλό κέζν πξνβιέπεη ηελ αδαζκνιόγεηε θαη άλεπ πνζνζηώζεσλ 

πξόζβαζε ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ γηα ηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από κε ΛΑΥ ρώξεο ελόςεη 

ηεο ζύλαςεο θαη εθαξκνγήο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκθσληώλ νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο πνπ 

είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ ΠΟΔ πξηλ από ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2016. ήκεξα, ην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

ΚΠΑ πεξηιακβάλεη 27 ρώξεο. 

θνπόο ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη λα δηαζθαιηζζεί δηαθάλεηα, ζαθήλεηα θαη απινύζηεπζε 

ζηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ κεηά ηελ θαη  επαλάιεςε ηξνπνπνίεζε ελόο αξρηθνύ λνκηθνύ κέζνπ. 

Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ ην 2007, ν Καλνληζκόο γηα ηελ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί ελλέα θνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επζπγξάκκηζεο πνπ πξνέθπςε κεηά 

ηελ Ληζαβόλα ζύκθσλα κε ην Γεληθό λόκν γηα ην εκπόξην ΙΙ θαη ησλ επαθόινπζσλ θαη  

εμνπζηνδόηεζε θαλνληζκώλ ηεο Δπηηξνπήο (βι. ην Παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο πξόηαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο). Σνηνπηνηξόπσο, ε θσδηθνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 

ζαθήλεηα θαη ην επαλάγλσζην ηνπ θαλνληζκνύ. 

Υξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο αλαδηαηύπσζεο επεηδή ρξεηάδεηαη λα επέιζνπλ νξηζκέλεο 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηα πθηζηάκελα άξζξα 3 (παξ. 4) θαη 22. 

Η πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 3 (παξ. 4) ζα παξάζρεη ηελ εμνπζία ζηελ Δπηηξνπή 

λα εγθξίλεη θαη  εμνπζηνδόηεζε πξάμεηο πνπ ζα νξίδνπλ ην θαζεζηώο γηα ηα πξντόληα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηε Νόηηα Αθξηθή κόιηο αληηθαηαζηαζνύλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ην εκπόξην, ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ΔΔ θαη Νόηηαο Αθξηθήο 

(ΔΑ) από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζε κεηαμύ ΔΔ 

θαη Κνηλόηεηαο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Μεζεκβξηλήο Αθξηθήο (SADC), πνπ ζπλήθζε ζηηο 15 

Ινπιίνπ 2014. 

ην άξζξν 22, πξέπεη λα δηαγξαθεί κηα πεξηηηή αλαθνξά ζην άξζξν 134 ηεο πλζήθεο γηα 

ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο, θαζώο ην άξζξν απηό θαηαξγήζεθε από ηε πλζήθε 

ηεο Ληζαβόλαο.  

Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα θαη ελόςεη ηεο επλντθήο γλώκεο ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθώλ Θεκάησλ, 

πνπ επηβεβαηώλεη όηη ε πξόηαζε είλαη κηα απιή θσδηθνπνίεζε θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο 

θαζνξηζκέλεο νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, ν εηζεγεηήο πξνηείλεη ηελ έγθξηζε ηεο πξόηαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΔΠΙΣΟΛΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

Ref. D(2015)40901 

 

Bernd Lange 

Πξόεδξνο, Δπηηξνπή Γηεζλνύο Δκπνξίνπ 

ASP 12G205 

Βξπμέιιεο 

Θέμα: Ππόηαζη κανονιζμού ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος πεπί 

εθαπμογήρ ζηα πποφόνηα καηαγυγήρ οπιζμένυν συπών μελών ηηρ ομάδαρ 

κπαηών Αθπικήρ, Καπαφβικήρ και Διπηνικού (ΑΚΔ) ηυν πςθμίζευν πος 

πποβλέπονηαι ζηιρ ζςμθυνίερ οικονομικήρ εηαιπικήρ ζσέζηρ ή ζηιρ ζςμθυνίερ 

πος οδηγούν ζηην ζύνατη ηέηοιυν ζςμθυνιών (αναδιαηύπυζη) 

COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD)) 

 

Κύξηε πξόεδξε, 

 

Η Δπηηξνπή Ννκηθώλ Θεκάησλ εμέηαζε ηελ πξόηαζε πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ζύκθσλα κε 

ην ζρεηηθό κε ηελ αλαδηαηύπσζε άξζξν 104 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. 

Η παξάγξαθνο 3 ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ νξίδεη ηα εμήο:  

 

«Εάν η απμψδια για νομικά θέμαηα επιηποπή κπίνει ψηι η ππψηαζη οςδεμία ηποποποίηζη 

επιθέπει επί ηηρ οςζίαρ ηηρ κοινοηικήρ νομοθεζίαρ, πέπαν ψζυν έσοςν σαπακηηπιζηεί έηζι με 

ηην ίδια ηην ππψηαζη, ενημεπϊνει ζσεηικϊρ ηην απμψδια επί ηηρ οςζίαρ επιηποπή. 

 

Σηην πεπίπηυζη αςηή, και ςπψ ηιρ πποχποθέζειρ ηυν άπθπυν 169 και 170, γίνονηαι δεκηέρ απψ 

ηην απμψδια επί ηηρ οςζίαρ επιηποπή μψνο οι ηποπολογίερ επί ηηρ ππψηαζηρ πος αθοποων ηα 

ημήμαηά ηηρ πος πεπιλαμβάνοςν ηποποποιήζειρ. 

Ωζηψζο, εάν, ζωμθυνα με ηο ζημείο 8 ηηρ Διοπγανικήρ Σςμθυνίαρ, η απμψδια επί ηηρ οςζίαρ 

επιηποπή πποηίθεηαι επίζηρ να ςποβάλει ηποπολογίερ ζηα κυδικοποιημένα ημήμαηα ηηρ 

ππψηαζηρ, κοινοποιεί αμέζυρ ηην ππψθεζή ηηρ ζηο Σςμβοωλιο και ηην Επιηποπή, η οποία θα 

ππέπει να ενημεπϊζει ηην επιηποπή, ππιν απψ ηην τηθοθοπία καηά ηο άπθπο 58, ζσεηικά με ηην 

ηοποθέηηζή ηηρ ψζον αθοπά ηιρ ηποπολογίερ καθϊρ και εάν πποηίθεηαι ή ψσι να αποζωπει ηην 

ππψηαζη αναδιαηωπυζηρ.» 

Μεηά ηε γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, εθπξόζσπνη ηεο νπνίαο ζπκκεηείραλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο εξγαζίαο πνπ εμέηαζε ηελ πξόηαζε 

αλαδηαηύπσζεο, θαη αθνινπζώληαο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζπληάθηε γλσκνδόηεζεο, ε Δπηηξνπή 

Ννκηθώλ Θεκάησλ θξίλεη όηη ε ελ ιόγσ πξόηαζε δελ πεξηιακβάλεη θακία νπζηαζηηθή 

ηξνπνπνίεζε πιελ όζσλ πξνζδηνξίδνληαη σο ηνηαύηεο ζηελ ίδηα ηελ πξόηαζε θαη όηη, όζνλ 

αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ακεηάβιεησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ πξάμεσλ θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηώλ, ε πξόηαζε ζπληζηά απιή θαη κόλν θσδηθνπνίεζε ηζρπόλησλ 
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θεηκέλσλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο νπζίαο ηνπο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2015, ε Δπηηξνπή Ννκηθώλ 

Θεκάησλ απνθάζηζε νκόθσλα, κε 22 ςήθνπο ππέξ
1
, λα πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή Γηεζλνύο 

Δκπνξίνπ λα πξνβεί, σο αξκόδηα επί ηεο νπζίαο, ζηε εμέηαζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξόηαζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 104. 

 

 

 

 

Με εμαηξεηηθή εθηίκεζε, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Σςνημμένο: Γνυμοδψηηζη ηηρ ζςμβοςλεςηικήρ ομάδαρ επγαζίαρ. 

 

                                                 
1
 Ήηαλ παξόληεο νη αθόινπζνη βνπιεπηέο: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Verónica Lope 

Fontagné, Dominique Martin, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel 

Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΣΧΝ 
ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ, ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 

ΣΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Βξπμέιιεο, 10 Απγνύζηνπ 2015 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ 

 ΠΡΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟN 

  ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

  ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Ππόηαζη κανονιζμού ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος πεπί 

εθαπμογήρ ζηα πποφόνηα καηαγυγήρ οπιζμένυν συπών μελών ηηρ ομάδαρ κπαηών 

Αθπικήρ, Καπαφβικήρ και Διπηνικού (ΑΚΔ) ηυν πςθμίζευν πος πποβλέπονηαι ζηιρ 

ζςμθυνίερ οικονομικήρ εηαιπικήρ ζσέζηρ ή ζηιρ ζςμθυνίερ πος οδηγούν ζηην ζύνατη 

ηέηοιυν ζςμθυνιών (αναδιαηύπυζη) 

COM(2015)0282 ηηρ 10.6.2015 – 2015/0128(COD) 

Έρνληαο ππόςε ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 2001 γηα κηα πιένλ 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο αλαδηαηύπσζεο ησλ λνκηθώλ πξάμεσλ, θαη 

εηδηθόηεξα ην ζεκείν 9 απηήο, ε ζπκβνπιεπηηθή νκάδα εξγαζίαο, ε νπνία απνηειείηαη από ηηο 

αληίζηνηρεο λνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο 

Δπηηξνπήο, ζπλεδξίαζε ζηηο 25 Ινπλίνπ 2015 κε ζθνπό, κεηαμύ άιισλ, λα εμεηάζεη ηελ 

πξναλαθεξζείζα πξόηαζε πνπ ππνβιήζεθε από ηελ Δπηηξνπή. 

 

ε απηήλ ηε ζπλεδξίαζε
1
, εμεηάζηεθε ε πξόηαζε θαλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλαδηαηύπσζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1528/2007 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2007 πεξί εθαξκνγήο ζηα πξντόληα θαηαγσγήο νξηζκέλσλ 

ρσξώλ κειώλ ηεο νκάδαο θξαηώλ Αθξηθήο, Καξατβηθήο θαη Δηξεληθνύ (ΑΚΔ) ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκθσλίεο νηθνλνκηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο ή ζηηο 

ζπκθσλίεο πνπ νδεγνύλ ζηελ ζύλαςε ηέηνησλ ζπκθσληώλ θαη ε ζπκβνπιεπηηθή νκάδα 

εξγαζίαο θαηέιεμε, κε θνηλή ζπκθσλία, ζηα εμήο. 

1. ην άξζξν 5 ε ιέμε «εξέηαζηρ» θαη ν αξηζκόο άξζξνπ «21 παπάγπαθορ 5» πνπ ακθόηεξα 

έρνπλ επηζεκαλζεί κε βέιε πξνζαξκνγήο πξέπεη λα ηνλίδνληαη κε γθξίδα ζθίαζε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα λα επηζεκαίλνληαη νη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηηο πξνηάζεηο 

αλαδηαηύπσζεο. 

2. ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 7, πξέπεη λα δηαγξαθνύλ νη ιέμεηο «ποζοζηϊζειρ και ενδεσψμενη 

                                                 
1
 Η ζπκβνπιεπηηθή νκάδα εξγάζηεθε κε βάζε ηελ αγγιηθή έθδνζε ηεο πξόηαζεο, ε νπνία απνηειεί ηελ θύξηα 

γισζζηθή έθδνζε ηνπ ππό ζπδήηεζε θεηκέλνπ. 
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καηάπγηζη ηυν δαζμϊν». 

3. ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 8, πξέπεη λα δηαγξαθεί ε ιέμε «ποζοζηϊζειρ». 

4. ην άξζξν 21 παξάγξαθνο 1, ε αλαθνξά ζην «άπθπο 4 παπάγπαθορ 1 ηος κανονιζμοω (ΕΚ) 

απιθ. 260/2009 ηος Σςμβοςλίος» πξέπεη λα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηελ αλαθνξά ζην 

«άπθπο 3 παπάγπαθορ 1 ηος κανονιζμοω (ΕΕ) 2015/478 ηος Εςπυπαφκοω Κοινοβοςλίος και 

ηος Σςμβοςλίος». 

 

πλεπώο, ε εμέηαζε ηεο πξόηαζεο νδήγεζε ηε ζπκβνπιεπηηθή νκάδα εξγαζίαο ζην νκόθσλν 

ζπκπέξαζκα όηη ε πξόηαζε δελ πεξηέρεη νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πιελ όζσλ 

πξνζδηνξίδνληαη σο ηνηαύηεο. Η ζπκβνπιεπηηθή νκάδα ζπκπέξαλε επίζεο όηη, όζνλ αθνξά 

ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ ακεηάβιεησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνύκελεο πξάμεο θαη ησλ σο άλσ 

νπζηαζηηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε πξόηαζε ζπληζηά απιή θαη κόλν θσδηθνπνίεζε ηνπ 

ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ θεηκέλνπ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηεο νπζίαο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsultus   Jurisconsultus   Γεληθόο Γηεπζπληήο 
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