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Marielle de Sarnez 

Εθαξκνγή έθηαθηωλ απηόλνκωλ εκπνξηθώλ κέηξωλ γηα ηελ Τπλεζία 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αλνίγεηαη εηήζηα δαζκνινγηθή πνζόζηωζε 

κεδεληθνύ δαζκνύ 35.000 ηόλωλ γηα ηηο 

εηζαγωγέο ζηελ Έλωζε παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ θαηαγωγήο Τπλεζίαο, πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο θωδηθνύο ΣΟ 1509 10 10 

θαη 1509 10 90. 

Αλνίγεηαη εηήζηα δαζκνινγηθή πνζόζηωζε 

κεδεληθνύ δαζκνύ 35.000 ηόλωλ γηα ηηο 

εηζαγωγέο ζηελ Έλωζε παξζέλνπ 

ειαηνιάδνπ θαηαγωγήο Τπλεζίαο, πνπ 

ππάγεηαη ζηνπο θωδηθνύο ΣΟ 1509 10 10 

θαη 1509 10 90, θαη πνπ έρεη παξαρζεί εμ 

νινθιήξνπ ζηελ Τπλεζία θαη κεηαθέξεηαη 

απεπζείαο από ηελ Τπλεζία ζηελ Έλωζε. 
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Έκθεση A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Θέζπηζε έθηαθηωλ απηόλνκωλ εκπνξηθώλ κέηξωλ γηα ηελ Τπλεζία 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τν δηθαίωκα παξνρήο ηεο δαζκνινγηθήο 

πνζόζηωζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 

ηνπ ελ ιόγω θαλνληζκνύ ππόθεηηαη ζηε 

ζπκκόξθωζε ηεο Τπλεζίαο κε ηνπο 

θαλόλεο όζνλ αθνξά ηελ θαηαγωγή ηωλ 

πξνϊόληωλ θαη κε ηηο ζπλαθείο δηαδηθαζίεο, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξωηόθνιιν αξηζ. 4 

ηεο επξωκεζνγεηαθήο ζπκθωλίαο. 

Τν δηθαίωκα παξνρήο ηεο δαζκνινγηθήο 

πνζόζηωζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 

ηνπ ελ ιόγω θαλνληζκνύ ππόθεηηαη ζηε 

ζπκκόξθωζε ηεο Τπλεζίαο κε ηνπο 

πγεηνλνκηθνύο θαη θπηνϋγεηνλνκηθνύο 

όξνπο πνπ νξίδνληαη από ηελ Έλωζε, κε 

ηνπο θαλόλεο όζνλ αθνξά ηελ θαηαγωγή 

ηωλ πξνϊόληωλ θαη κε ηηο ζπλαθείο 

δηαδηθαζίεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πξωηόθνιιν αξηζ. 4 ηεο επξωκεζνγεηαθήο 

ζπκθωλίαο. 
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Έκθεση A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Θέζπηζε έθηαθηωλ απηόλνκωλ εκπνξηθώλ κέηξωλ γηα ηελ Τπλεζία 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηε δαζκνινγηθή 

πνζόζηωζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 184 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 1308/2013. 

Η Επηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηε δαζκνινγηθή 

πνζόζηωζε ζύκθωλα κε ην άξζξν 184 ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 1308/2013 θαη κε 

ηε ρνξήγεζε κεληαίωλ πηζηνπνηεηηθώλ 

εηζαγωγήο κεηαμύ Ιαλνπαξίνπ θαη 

Οθηωβξίνπ ηωλ εηώλ 2016 θαη 2017, 

ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ 

θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1918/2006. 

Or. en 
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Έκθεση A8-0013/2016 

Marielle de Sarnez 

Θέζπηζε έθηαθηωλ απηόλνκωλ εκπνξηθώλ κέηξωλ γηα ηελ Τπλεζία 

COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραυος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εθόζνλ ε Επηηξνπή δηαπηζηώζεη όηη 

ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηε κε ηήξεζε από ηελ 

Τπλεζία ηεο ζπκκόξθωζεο κε ηνπο όξνπο 

ηνπ άξζξνπ 2, κπνξεί λα εθδώζεη 

εθηειεζηηθή πξάμε γηα ηελ αλαζηνιή εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη ηωλ πξνηηκεζηαθώλ 

ξπζκίζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1. 

Η ελ ιόγω εθηειεζηηθή πξάμε εθδίδεηαη 

ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2. 

Εθόζνλ ε Επηηξνπή δηαπηζηώζεη όηη 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηε 

κε ηήξεζε από ηελ Τπλεζία ηεο 

ζπκκόξθωζεο κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 

2, κπνξεί λα εθδώζεη εθηειεζηηθή πξάμε 

γηα ηελ αλαζηνιή εμ νινθιήξνπ ηωλ 

πξνηηκεζηαθώλ ξπζκίζεωλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1. Η ελ ιόγω 

εθηειεζηηθή πξάμε εθδίδεηαη ζύκθωλα κε 

ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2. 
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Έκθεση A8-0013/2016 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραυος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Από ηελ πξνηηκεζηαθή κεηαρείξηζε 

πνπ ζεζπίδεηαη κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό 

ζα πξέπεη λα επωθεινύληαη ηζόηηκα όινη 

νη παξαγωγνί ηεο Τπλεζίαο θαη ε 

θαηαλνκή ηωλ πηζηνπνηεηηθώλ εηζαγωγήο 

λα γίλεηαη κε δηαθάλεηα από ηνλ Εζληθό 

Οξγαληζκό Ειαηνιάδνπ. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραυος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εθαξκόδεηαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 

έωο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2017. 

Εθαξκόδεηαη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2016 

έωο ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2016. 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τα εηδηθά απηόλνκα εκπνξηθά κέηξα 

πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό έρνπλ ζηόρν ηελ άκβιπλζε ηεο 

δύζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

αληηκεηωπίδεη ζήκεξα ε Τπλεζία εμαηηίαο 

ηωλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεωλ. Σπλεπώο, 

ηα κέηξα απηά πξέπεη λα είλαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλα θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ κεηαμύ ηεο Έλωζεο θαη 

ηεο Τπλεζίαο γηα ηε ζέζπηζε ζθαηξηθήο θαη 

ζε βάζνο δώλεο ειεύζεξωλ ζπλαιιαγώλ 

(DCFTA), νη νπνίεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ 

εληόο ηνπ Οθηωβξίνπ 2015. Καηά ηε ιήμε 

ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ 

κπνξεί λα εμεηαζηεί ελδερόκελε 

παξάηαζή ηεο, εθόζνλ απηό 

δηθαηνινγείηαη από ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αγνξάο ή ηελ πξόνδν ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ γηα ηελ DCFTA. 

(9) Τα εηδηθά απηόλνκα εκπνξηθά κέηξα 

πνπ ζεζπίδνληαη κε ηνλ παξόληα 

θαλνληζκό έρνπλ ζηόρν ηελ άκβιπλζε ηεο 

δύζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

αληηκεηωπίδεη ζήκεξα ε Τπλεζία εμαηηίαο 

ηωλ ηξνκνθξαηηθώλ επηζέζεωλ. Σπλεπώο, 

ηα κέηξα απηά πξέπεη λα είλαη ρξνληθά 

πεξηνξηζκέλα θαη ππό ηελ επηθύιαμε ηωλ 

δηαπξαγκαηεύζεωλ κεηαμύ ηεο Έλωζεο θαη 

ηεο Τπλεζίαο γηα ηε ζέζπηζε ζθαηξηθήο θαη 

ζε βάζνο δώλεο ειεύζεξωλ ζπλαιιαγώλ 

(DCFTA), νη νπνίεο πξέπεη λα μεθηλήζνπλ 

εληόο ηνπ Οθηωβξίνπ 2015. 

Or. en 

 

 


