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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

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.



RR\1265025EL.docx 3/100 PE703.008v02-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ........................................................................................................46

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ................................49

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ...................................................................................................................75

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ......................................99

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ .............................................................................................................100



PE703.008v02-00 4/100 RR\1265025EL.docx

EL



RR\1265025EL.docx 5/100 PE703.008v02-00

EL

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της από τον οικονομικό 
εξαναγκασμό από τρίτες χώρες
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2021)0775),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 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 (C9-0458/2021),

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

– έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του, τη δέσμευση που 
ανέλαβε η Επιτροπή να αναδεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου, και τη δέσμευση που 
ανέλαβε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή της 14ης Δεκεμβρίου 2021 να 
εγκρίνει την εν λόγω θέση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0246/2022),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει 
με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των 
σκοπών των Ηνωμένων Εθνών 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των εθνών με βάση τον 
σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των 
σκοπών των Ηνωμένων Εθνών 
περιλαμβάνεται η ανάπτυξη φιλικών 
σχέσεων μεταξύ των εθνών με βάση τον 
σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Διακήρυξη για 
τις αρχές του διεθνούς δικαίου που 
αφορούν τις φιλικές σχέσεις και τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι 
διεθνείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από 
τις αρχές της κυρίαρχης ισότητας και της 
μη παρέμβασης1α.
___________________
1α Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης 
των Ηνωμένων Εθνών για τις αρχές του 
διεθνούς δικαίου που αφορούν τις φιλικές 
σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, 24 Οκτωβρίου 1970, 
A/RES/2625(XXV).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το διεθνές δίκαιο της ευθύνης του 
κράτους για διεθνώς άδικες ενέργειες 
κωδικοποιήθηκε από την Επιτροπή 
Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών 
το 20011α και θα πρέπει να καθοδηγεί τη 
δράση της Ένωσης, όταν η Ένωση 
αντιμετωπίζει οικονομικό εξαναγκασμό 
από τρίτη χώρα που συνιστά διεθνώς 
άδικη ενέργεια. Η «Διακήρυξη για τις 
αρχές του διεθνούς δικαίου που αφορούν 
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τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία 
μεταξύ κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών»1β ορίζει ότι 
κανένα κράτος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιεί ή να ενθαρρύνει τη χρήση 
οικονομικών, πολιτικών ή οιουδήποτε 
άλλου είδους μέτρων για να εξαναγκάσει 
άλλο κράτος να του εκχωρήσει την 
άσκηση των κυριαρχικών του 
δικαιωμάτων και να λάβει από αυτό 
πλεονεκτήματα οιουδήποτε είδους. Οι 
κωδικοποιημένοι αυτοί κανόνες του 
εθιμικού διεθνούς δικαίου είναι 
δεσμευτικοί.
__________________
1α Διεθνώς άδικες ενέργειες, που 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Διεθνούς 
Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών κατά την 
πεντηκοστή τρίτη σύνοδό της, το 2001, 
και ελήφθησαν υπόψη από τη Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο 
ψήφισμα 56/83.
1β Ψήφισμα 2625 (XXV) της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 
24ης Οκτωβρίου 1970. 

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν μέτρα 
που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις και τα οποία παρεμβαίνουν στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους, επιδιώκοντας να 

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν, δεν 
λαμβάνουν ή απειλούν να λάβουν μέτρα 
που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις και τα οποία παρεμβαίνουν στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
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αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνο 
δράσεις που αναλαμβάνονται και έχουν 
επιπτώσεις στο έδαφος της τρίτης χώρας, 
αλλά και δράσεις που αναλαμβάνονται από 
την τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση.

ενός κράτους μέλους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης, 
συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε 
μορφής συγκεκριμένης πολιτικής 
επιλογής ή στάσης όσον αφορά μια 
επιλογή πολιτικής, όπως τα ψηφίσματα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την 
Ένωση ή ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω 
μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνονται όχι 
μόνο δράσεις που αναλαμβάνονται, δεν 
αναλαμβάνονται ή επαπειλούνται, με 
επιπτώσεις στο έδαφος της τρίτης χώρας, 
αλλά και δράσεις που αναλαμβάνονται ή 
επαπειλούνται από την τρίτη χώρα, μεταξύ 
άλλων μέσω οντοτήτων που ελέγχονται ή 
διευθύνονται από την τρίτη χώρα και 
βρίσκονται στην Ένωση, οι οποίες 
βλάπτουν τις οικονομικές δραστηριότητες 
στην Ένωση, όπως, μεταξύ άλλων, 
κάποιες εξωεδαφικές επιπτώσεις των 
κυρώσεων τρίτων χωρών που 
επηρεάζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες της 
ΕΕ και, τελικώς, την κυριαρχία των 
επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στη διασφάλιση αποτελεσματικής, 
αποδοτικής και ταχείας αντίδρασης της 
Ένωσης στον οικονομικό εξαναγκασμό, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
κράτους μέλους και, ως έσχατη λύση, της 
λήψης αντιμέτρων.

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στη διασφάλιση αποτελεσματικής, 
αποδοτικής και ταχείας αντίδρασης της 
Ένωσης στον οικονομικό εξαναγκασμό, 
ιδίως της αποτροπής του οικονομικού 
εξαναγκασμού της Ένωσης ή κράτους 
μέλους και, εφόσον είναι απαραίτητο 
διότι δεν μπορούν άλλες νομικές πράξεις 
να προστατεύσουν επαρκώς το συμφέρον 
της Ένωσης, της λήψης αντιμέτρων.Ο 
παρών κανονισμός συμπληρώνει το 
ενωσιακό δίκαιο στον τομέα του 
εμπορίου, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 
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2021/167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου1α.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του 
Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, 
για την προστασία από τις συνέπειες της 
εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων 
νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη 
χώρα, και των μέτρων που βασίζονται 
σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς, ΕΕ L 
309 της 29.11.1996 σ. 1.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως η αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους από τρίτες χώρες, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα κράτη μέλη, ως διακριτοί φορείς 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, να αντιδράσουν στον οικονομικό 
εξαναγκασμό που στρέφεται κατά της 
Ένωσης. Επιπλέον, λόγω της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας που 
ανατίθεται στην Ένωση από το άρθρο 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα κοινής 
εμπορικής πολιτικής ως αντίδραση στον 
οικονομικό εξαναγκασμό. Ως εκ τούτου, οι 
στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
επίπεδο Ένωσης.

(8) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως η αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους από τρίτες χώρες, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα κράτη μέλη, ως διακριτοί φορείς 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, να αντιδράσουν στον οικονομικό 
εξαναγκασμό που στρέφεται κατά της 
Ένωσης. Επιπλέον, λόγω της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας που 
ανατίθεται στην Ένωση από το άρθρο 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα κοινής 
εμπορικής πολιτικής ως αντίδραση στον 
οικονομικό εξαναγκασμό. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητο τα μέσα για την 
αποτελεσματική επίτευξη αυτών των 
στόχων να δημιουργούνται σε επίπεδο 
Ένωσης.

Τροπολογία 6
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 
αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 
Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει να εξετάζονται τα 
πραγματικά περιστατικά, να διαπιστώνεται 
η ύπαρξη οικονομικού εξαναγκασμού και, 
όπου είναι δυνατόν, να καταβάλλονται 
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης σε 
συνεργασία με την οικεία τρίτη χώρα. 
Τυχόν μέτρα που επιβάλλει η Ένωση θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς τη ζημία που 
προκαλούν τα μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Τα 
κριτήρια για τον καθορισμό των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν ιδίως υπόψη την ανάγκη να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
παράπλευρες επιπτώσεις, ο διοικητικός 
φόρτος και το κόστος που επιβάλλονται 
στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, 
καθώς και το συμφέρον της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 
αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 
Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει να εξετάζονται τα 
πραγματικά περιστατικά, να διαπιστώνεται 
η ύπαρξη οικονομικού εξαναγκασμού και, 
όπου είναι δυνατόν και υπό τον όρο ότι 
και η τρίτη χώρα συμμετέχει καλόπιστα, 
να καταβάλλονται προσπάθειες για την 
εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με την 
οικεία τρίτη χώρα. Τυχόν μέτρα που 
επιβάλλει η Ένωση θα πρέπει να είναι 
ανάλογα προς τη ζημία που προκαλούν τα 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από 
τρίτες χώρες, και πρωτίστως θα πρέπει να 
αποσκοπούν στην επίτευξη της παύσης 
του οικονομικού εξαναγκασμού και, κατά 
περίπτωση, στην αποκατάσταση της 
προκληθείσας ζημίας. Τα κριτήρια για τον 
καθορισμό των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν ιδίως 
υπόψη την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων για την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και τη δυνατότητα των 
μέτρων να παράσχουν ανακούφιση στους 
οικονομικούς φορείς εντός της Ένωσης 
που πλήττονται από τον οικονομικό 
εξαναγκασμό, μεταξύ άλλων με 
εσωτερικά μέτρα όπως ένα ειδικό ταμείο 
αποζημίωσης για τους εν λόγω 
οικονομικούς φορείς. Θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να 
υπάρχει ακριβής υπόδειξη των μέτρων 
που θα πρέπει να ληφθούν και να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
κίνδυνοι κλιμάκωσης στις διεθνείς 
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εμπορικές σχέσεις, οι παράπλευρες 
επιπτώσεις, η δυσανάλογη διοικητική 
πολυπλοκότητα και το κόστος που 
επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης, καθώς και το συμφέρον της 
Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κάθε δράση που αναλαμβάνεται 
από την Ένωση βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει του 
διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο 
επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
όπως η αναλογικότητα και η προηγούμενη 
ειδοποίηση, την επιβολή αντιμέτρων, 
δηλαδή μέτρων τα οποία θα ήταν 
διαφορετικά αντίθετα προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις του ζημιωθέντος μέρους 
έναντι της χώρας που ευθύνεται για 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και τα 
οποία αποσκοπούν στην παύση της 
παραβίασης ή στη λήψη σχετικής 
αποζημίωσης10. Κατά συνέπεια, τα μέτρα 
αντίδρασης που θεσπίζονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
λαμβάνουν τη μορφή είτε μέτρων που 
συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ένωσης είτε μέτρων που συνιστούν 
επιτρεπόμενα αντίμετρα. Βάσει του 
διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν ένα επίπεδο ανάλογο προς τη 
ζημία που υπέστη η Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος λόγω των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτη χώρα, 
λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας 

(10) Κάθε δράση που αναλαμβάνεται 
από την Ένωση βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει του 
διεθνούς δικαίου. Η Ένωση θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να στηρίζει το βασισμένο 
σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα 
με πυρήνα τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Εμπορίου (ΠΟΕ). Το διεθνές δίκαιο 
επιτρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
όπως η αναλογικότητα και η προηγούμενη 
ειδοποίηση, την επιβολή αντιμέτρων, 
δηλαδή μέτρων τα οποία θα ήταν 
διαφορετικά αντίθετα προς τις διεθνείς 
υποχρεώσεις του ζημιωθέντος μέρους 
έναντι της χώρας που ευθύνεται για 
παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και τα 
οποία αποσκοπούν στην παύση της 
παραβίασης ή στη λήψη σχετικής 
αποζημίωσης10. Κατά συνέπεια, τα μέτρα 
αντίδρασης που θεσπίζονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
λαμβάνουν τη μορφή είτε μέτρων που 
συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
Ένωσης είτε μέτρων που συνιστούν 
επιτρεπόμενα αντίμετρα. Βάσει του 
διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, θα πρέπει να είναι 
ανάλογα προς τη ζημία που υπέστη η 
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των μέτρων της τρίτης χώρας και των 
επίμαχων δικαιωμάτων και συμφερόντων 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η ζημία για 
την Ένωση ή ένα κράτος μέλος θεωρείται, 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ότι 
περιλαμβάνει τη ζημία για οικονομικούς 
φορείς της Ένωσης.

Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης χώρας 
και των επίμαχων δικαιωμάτων και 
συμφερόντων της Ένωσης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ζημία για την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος θεωρείται, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, ότι περιλαμβάνει τη ζημία για 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

__________________ __________________
10 Βλ. άρθρα 22 και 49-53 των άρθρων για 
την ευθύνη των κρατών από διεθνώς 
άδικες ενέργειες, που εγκρίθηκαν από την 
Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των 
Ηνωμένων Εθνών κατά την πεντηκοστή 
τρίτη σύνοδό της, το 2001, και ελήφθησαν 
υπόψη από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα 56/83.

10 Βλ. άρθρα 22 και 49-53 των άρθρων για 
την ευθύνη των κρατών από διεθνώς 
άδικες ενέργειες, που εγκρίθηκαν από την 
Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των 
Ηνωμένων Εθνών κατά την πεντηκοστή 
τρίτη σύνοδό της, το 2001, και ελήφθησαν 
υπόψη από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα 56/83.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο εξαναγκασμός απαγορεύεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου όταν μια χώρα 
εφαρμόζει μέτρα όπως εμπορικούς ή 
επενδυτικούς περιορισμούς προκειμένου 
να ωθήσει μια άλλη χώρα σε πράξη ή 
παράλειψη στην οποία η εν λόγω χώρα δεν 
είναι διεθνώς υποχρεωμένη να προβεί και 
η οποία εμπίπτει στην κυριαρχία της, όταν 
ο εξαναγκασμός φθάνει ένα ορισμένο 
ποιοτικό ή ποσοτικό κατώτατο όριο, 
ανάλογα τόσο με τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς όσο και με τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
τη δράση της τρίτης χώρας βάσει 
ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό του κατά 
πόσον η τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους και κατά πόσον η 
δράση της τρίτης χώρας συνιστά 

(11) Ο εξαναγκασμός απαγορεύεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου όταν μια χώρα 
εφαρμόζει μέτρα όπως εμπορικούς ή 
επενδυτικούς περιορισμούς προκειμένου 
να ωθήσει μια άλλη χώρα σε πράξη ή 
παράλειψη στην οποία η εν λόγω χώρα δεν 
είναι διεθνώς υποχρεωμένη να προβεί και 
η οποία εμπίπτει στην κυριαρχία της, όταν 
ο εξαναγκασμός φθάνει ένα ορισμένο 
ποιοτικό ή ποσοτικό κατώτατο όριο, 
ανάλογα τόσο με τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς όσο και με τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη ποιοτικά ή ποσοτικά κριτήρια που 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό του κατά 
πόσον η τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους και κατά πόσον η 
δράση της τρίτης χώρας συνιστά 
οικονομικό εξαναγκασμό που απαιτεί 
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οικονομικό εξαναγκασμό που απαιτεί 
αντίδραση της Ένωσης.

αντίδραση της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
κατά πόσον τα μέτρα τρίτων χωρών είναι 
μέτρα εξαναγκασμού, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν πληροφοριών που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
φυσικών προσώπων ή κράτους μέλους. 
Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίζει σε απόφαση αν το 
μέτρο της τρίτης χώρας είναι μέτρο 
εξαναγκασμού. Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί κάθε 
θετική απόφαση στην οικεία τρίτη χώρα, 
μαζί με αίτημα για παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και, κατά περίπτωση, 
αίτημα για την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας.

(13) Η Επιτροπή θα μπορούσε και, 
ειδικότερα στην περίπτωση 
τεκμηριωμένης καταγγελίας, θα πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον τα μέτρα τρίτων 
χωρών είναι μέτρα εξαναγκασμού, με δική 
της πρωτοβουλία ή κατόπιν πληροφοριών 
που λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
φυσικών προσώπων, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή κράτους μέλους. Μετά την 
εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίζει σε απόφαση αν το μέτρο της 
τρίτης χώρας είναι μέτρο εξαναγκασμού. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί 
δημοσίως το πόρισμα της εν λόγω 
εξέτασης. Σε περίπτωση θετικής 
απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρέχει ενημέρωση στην οικεία τρίτη 
χώρα, μαζί με αίτημα για παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού και, κατά 
περίπτωση, αίτημα για την αποκατάσταση 
τυχόν ζημίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει 
και να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που 
επηρεάζονται από τα ίδια ή παρόμοια 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού ή άλλες 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Η Ένωση 
θα πρέπει να συμμετέχει στον διεθνή 

(14) Η Ένωση θα πρέπει να 
συνεργάζεται με εταίρους που 
επηρεάζονται από τα ίδια ή παρόμοια 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού ή 
άλλους ενδιαφερόμενους εταίρους. Η 
Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στον 
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συντονισμό σε διμερή, πλειονομερή ή 
πολυμερή φόρουμ που είναι 
προσανατολισμένα στην πρόληψη ή την 
εξάλειψη του οικονομικού εξαναγκασμού.

διεθνή συντονισμό σε όλα τα διμερή, 
πλειονομερή ή πολυμερή φόρουμ που είναι 
κατάλληλα για την πρόληψη ή την 
εξάλειψη του οικονομικού εξαναγκασμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση και αποτελεσματική παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 
δράσης για την προστασία των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της και 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι 
σκόπιμο ο κανονισμός να καθορίζει τους 
εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες για 
την επιβολή και την εφαρμογή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και να επιτρέπει 
την ταχεία ανάληψη δράσης, όπου 
απαιτείται, για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας τυχόν μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

(15) Η Ένωση ενθαρρύνεται να 
χρησιμοποιεί προορατικά όλα τα 
διαθέσιμα μέσα συνεργασίας με την 
οικεία τρίτη χώρα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η δικαστική επίλυση ή 
η διαμεσολάβηση, και θα πρέπει να 
επιβάλλει μέτρα στις περιπτώσεις που 
αυτά τα μέσα δεν οδηγούν στην άμεση και 
αποτελεσματική παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και στην αποκατάσταση της 
ζημίας που έχει προκαλέσει στην Ένωση ή 
στα κράτη μέλη της, και όταν είναι 
αναγκαία η ανάληψη δράσης για την 
προστασία των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της και είναι προς το συμφέρον της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο ο κανονισμός να 
καθορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες και 
διαδικασίες για την επιβολή και την 
εφαρμογή μέτρων αντίδρασης της Ένωσης 
και να επιτρέπει την ταχεία ανάληψη 
δράσης, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση 
της αποτελεσματικότητας τυχόν μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
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κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους. 
Είναι επίσης σημαντικό κατά την επιλογή 
και τον σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον της Ένωσης. Τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
επιλέγονται από ευρύ φάσμα επιλογών, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των 
πλέον κατάλληλων μέτρων σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση.

κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: 
πρωτίστως, η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων για την παύση του εξαναγκασμού 
από την τρίτη χώρα· η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
αποκατάσταση της ζημίας που 
προκάλεσε ο οικονομικός εξαναγκασμός· 
και η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
εξετάσει άλλους συναφείς παράγοντες, 
όπως ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους. 
Είναι επίσης σημαντικό κατά την επιλογή 
και τον σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον της Ένωσης. Τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
επιλέγονται από ευρύ φάσμα επιλογών, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των 
πλέον κατάλληλων μέτρων σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κατά την επιδίωξη του στόχου της 
παύσης του μέτρου οικονομικού 
εξαναγκασμού, τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που συνίστανται σε περιορισμούς 
των άμεσων ξένων επενδύσεων ή των 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται ή τις άμεσες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός 
της Ένωσης από ένα ή περισσότερα νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση τα 

(18) Κατά την επιδίωξη του στόχου της 
παύσης του μέτρου οικονομικού 
εξαναγκασμού και, κατά περίπτωση, της 
αποκατάστασης της προκληθείσας 
ζημίας, τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που συνίστανται σε περιορισμούς των 
άμεσων ξένων επενδύσεων ή των 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται ή τις άμεσες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός 
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οποία ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα 
της οικείας τρίτης χώρας, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και ιδίως για την 
πρόληψη της αποφυγής τους. Η απόφαση 
για την επιβολή τέτοιων περιορισμών θα 
αιτιολογείται δεόντως σε εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με βάση τα κριτήρια 
που καθορίζονται σε αυτόν.

της Ένωσης από ένα ή περισσότερα νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση τα 
οποία ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα 
της οικείας τρίτης χώρας, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και ιδίως για την 
πρόληψη της αποφυγής τους. Η απόφαση 
για την επιβολή τέτοιων περιορισμών θα 
αιτιολογείται δεόντως σε εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με βάση τα κριτήρια 
που καθορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν 
ευκαιρίες συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών για τους σκοπούς 
της έγκρισης και τροποποίησης των 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και, κατά 
περίπτωση, για τους σκοπούς της 
αναστολής και του τερματισμού, 
λαμβανομένων υπόψη των δυνητικών 
επιπτώσεων στα εν λόγω ενδιαφερόμενα 
μέρη.

(20) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν 
ευκαιρίες συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
για τους σκοπούς της έγκρισης και 
τροποποίησης των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης και, κατά περίπτωση, για τους 
σκοπούς της αναστολής και του 
τερματισμού, λαμβανομένων υπόψη των 
δυνητικών επιπτώσεων στα εν λόγω 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Υπό το πρίσμα της προφανούς 
αύξησης στη χρήση των οικονομικών 
επιρροών τρίτων χωρών κατά της 
Ένωσης και της πιθανής αύξησης της 
συχνότητας και της σοβαρότητας αυτών 
των πρακτικών στο μέλλον, ο επικεφαλής 
για την επιβολή των εμπορικών 
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συμφωνιών (CTEO) θα πρέπει να είναι 
συνολικά υπεύθυνος για τη λειτουργία και 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων με σκοπό να ενισχυθεί η 
ετοιμότητα για τέτοιες περιπτώσεις, να 
εκτιμηθούν οι εξαρτήσεις και τα 
πλεονεκτήματα της Ένωσης, να ληφθούν 
τα απαραίτητα συντονισμένα μέτρα και 
να καταστεί τελικώς δυνατή η άμεση 
αντίδραση, όταν απαιτηθεί. Μια τέτοια 
οριζόντια αρμοδιότητα θα παρείχε την 
απαραίτητη στήριξη στην Ένωση, 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
προβλέπει καλύτερα και να αντιδρά 
αποτελεσματικά στον οικονομικό 
εξαναγκασμό·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 
τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και για ζητήματα που 
ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
αποτελεσματικός και τακτικός διάλογος 
και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 
τις εν εξελίξει διαδικασίες εξέτασης ή τα 
μέτρα της τρίτης χώρας, τις προσπάθειες 
συνεργασίας με την οικεία τρίτη χώρα για 
τη διερεύνηση επιλογών με σκοπό την 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού ή, 
κατά περίπτωση, την αποζημίωση για 
την προκληθείσα ζημία και για ζητήματα 
που ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των σταδίων 
εξέτασης των μέτρων και της απόφασης 
τρίτων χωρών για μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού ως προς την 
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία 
τους και ως προς τα πιθανά συμπεράσματα 
για μελλοντικά μέτρα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να επανεξετάσει τον 
παρόντα κανονισμό αφού αποκτήσει 
επαρκή πείρα από την ύπαρξη ή την 
εφαρμογή του. Η επανεξέταση αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τη 
λειτουργία, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτίμησή 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού ως προς την 
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία 
τους και ως προς τα πιθανά συμπεράσματα 
για μελλοντικά μέτρα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να επανεξετάσει τον 
παρόντα κανονισμό αφού αποκτήσει 
επαρκή πείρα από την ύπαρξη ή την 
εφαρμογή του, και ιδίως προκειμένου να 
διασφαλιστεί συμπληρωματικότητα με 
την επικείμενη επανεξέταση της 
νομοθεσίας θωράκισης1α. Η επανεξέταση 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τη 
λειτουργία, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτίμησή 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

__________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του 
Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, 
για την προστασία από τις συνέπειες της 
εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων 
νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη 
χώρα, και των μέτρων που βασίζονται 
σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς, ΕΕ L 
309 της 29.11.1996, σ. 1.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
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διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω μέτρων που επηρεάζουν 
το εμπόριο ή τις επενδύσεις, να 
εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή ή την παύση τέτοιου 
είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, ενώ 
παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω κάθε μορφής δράσεων, 
μη ανάληψης δράσεων ή επαπειλούμενων 
δράσεων που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις, να εξαναγκάσει την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος να εκδώσει ή να μην 
εκδώσει μια συγκεκριμένη πράξη, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
συγκεκριμένης επιλογής πολιτικής, 
νομικής πράξης ή στάσης έναντι μιας 
επιλογής πολιτικής. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή ή την επίτευξη της 
παύσης τέτοιου είδους ενεργειών και, 
κατά περίπτωση, την αποκατάσταση της 
προκληθείσας ζημίας, επιτρέποντας έτσι 
στην Ένωση να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε δράση 
αναλαμβάνεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα είναι συνεπής με τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου και θα διεξάγεται στο 
πλαίσιο των αρχών και των στόχων της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

2. Οποιαδήποτε δράση 
αναλαμβάνεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα είναι συνεπής με τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
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Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:
1. «εξαναγκασμός»: κάθε δράση ή 
μέτρο τρίτης χώρας που παρεμβαίνει στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης 
ή ενός κράτους μέλους και που επιδιώκει 
να αποτρέψει ή να επιτύχει την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
κράτος μέλος·
2. «δράση ή μέτρο τρίτης χώρας»: 
κάθε είδος δράσης ή μέτρου, μη 
ανάληψης δράσης ή επαπειλούμενης 
δράσης που μπορεί να αποδοθεί σε τρίτη 
χώρα· 3. «συγκεκριμένη πράξη»: 
συγκεκριμένη επιλογή πολιτικής, νομική 
πράξη ή στάση σε σχέση με επιλογή 
πολιτικής της Ένωσης ή κράτους μέλους·
4. «μη ανάληψη δράσης»: η μη 
συμμόρφωση τρίτης χώρας με τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
νομικά δεσμευτικές πράξεις του διεθνούς 
δικαίου·
5. «απειλή εξαναγκασμού»: 
τεκμηριωμένη απειλή δράσης ή μέτρου 
τρίτης χώρας, η οποία είναι αξιόπιστη, 
σημαντική και θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί με ταχύτητα και ευκολία·6. 
«οικονομικός εξαναγκασμός»: 
εξαναγκασμός μέσω δράσης ή μέτρου 
τρίτης χώρας που επηρεάζει το εμπόριο ή 
τις επενδύσεις·
7. «ζημία»: ο αρνητικός αντίκτυπος 
που υφίσταται η Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών φορέων της Ένωσης·
8. «μέτρο αντίδρασης της Ένωσης»: 
κάθε μέτρο που συνάδει με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης ή επιτρέπεται 
από το διεθνές δίκαιο έναντι της τρίτης 
χώρας που είναι υπεύθυνη για τον 
οικονομικό εξαναγκασμό, και το οποίο 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη 
η Ένωση ή ένα κράτος μέλος και 



RR\1265025EL.docx 21/100 PE703.008v02-00

EL

αποσκοπεί στην επίτευξη της παύσης του 
οικονομικού εξαναγκασμού και, κατά 
περίπτωση, στην αποκατάσταση της 
προκληθείσας ζημίας·
9. «συμφέρον της Ένωσης»: 
πρωτίστως η ανάγκη διατήρησης του 
περιθωρίου άσκησης πολιτικής της 
Ένωσης ή των κρατών μελών της, 
προκειμένου να πραγματοποιούν θεμιτές 
κυρίαρχες επιλογές για τη διασφάλιση της 
κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής 
συνοχής της Ένωσης και τη διαφύλαξη 
των στρατηγικών και οικονομικών της 
συμφερόντων.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
όταν μια τρίτη χώρα:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
μόνο σε περίπτωση οικονομικού 
εξαναγκασμού, όταν μια τρίτη χώρα:

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέσω της εφαρμογής ή της 
επαπειλούμενης εφαρμογής μέτρων που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις.

– εφαρμόζει ή απειλεί να εφαρμόσει 
μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι εν λόγω ενέργειες τρίτων 
χωρών αναφέρονται ως μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού.

διαγράφεται

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα:

2. Κατά τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη από 
την Επιτροπή τα ακόλουθα:

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ένταση, η σοβαρότητα, η 
συχνότητα, η διάρκεια, το εύρος και το 
μέγεθος του μέτρου της τρίτης χώρας και η 
πίεση που προκύπτει από αυτό·

α) η ένταση, η σοβαρότητα, η 
συχνότητα, η διάρκεια, το εύρος και το 
μέγεθος του μέτρου ή της μη ανάληψης 
δράσης ή της επαπειλούμενης δράσης της 
τρίτης χώρας, καθώς και η πίεση που 
προκύπτει από αυτό· η Επιτροπή 
αξιολογεί κατά πόσον τα εν λόγω μέτρα 
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
προτύπου συμπεριφοράς·

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά πόσον η τρίτη χώρα β) κατά πόσον η τρίτη χώρα 
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ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης που 
επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση ή 
από κράτη μέλη ή άλλες χώρες·

ακολουθεί ένα σαφές μοτίβο παρέμβασης 
που επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση ή 
από κράτη μέλη ή άλλες χώρες·

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο βαθμός στον οποίο το μέτρο της 
τρίτης χώρας καταπατά έναν τομέα 
κυριαρχίας της Ένωσης ή των κρατών 
μελών·

γ) ο βαθμός στον οποίο το μέτρο ή η 
μη ανάληψη δράσης ή η επαπειλούμενη 
δράση της τρίτης χώρας καταπατά έναν 
τομέα κυριαρχίας της Ένωσης ή των 
κρατών μελών·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί 
βάσει διεθνώς αναγνωρισμένης θεμιτής 
ανησυχίας·

δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί 
βάσει ανησυχίας που αναγνωρίζεται ως 
θεμιτή δυνάμει του διεθνούς δικαίου και 
των διεθνών συμβάσεων·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει 
κάθε μέτρο τρίτης χώρας προκειμένου να 
διαπιστώσει αν πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
ενεργεί χωρίς καθυστέρηση.

1. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει ή, 
στην περίπτωση δεόντως τεκμηριωμένης 
καταγγελίας, πρέπει να εξετάζει κάθε 
μέτρο, μη ανάληψη δράσης ή απειλή 
ανάληψης δράσης τρίτης χώρας 
προκειμένου να διαπιστώσει αν πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1. 
Η Επιτροπή ενεργεί χωρίς καθυστέρηση.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
την εξέταση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με δική της πρωτοβουλία ή 
μετά από πληροφορίες που λαμβάνει από 
οποιαδήποτε πηγή. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 12, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του παρόχου 
των πληροφοριών.

2. Η Επιτροπή διενεργεί την εξέταση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επί τη 
βάσει τεκμηριωμένων πληροφοριών που 
έχουν συλλεγεί με δική της πρωτοβουλία ή 
που λαμβάνει από οποιαδήποτε αξιόπιστη 
πηγή, ιδίως από οικονομικούς φορείς ή 
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν επίσης να παρέχουν 
τεκμηριωμένες πληροφορίες στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή διασφαλίζει την 
προστασία των εμπιστευτικών 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 12, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η 
απόκρυψη της ταυτότητας του παρόχου 
των πληροφοριών. Η Επιτροπή θεσπίζει 
δημοσίως διαθέσιμα ασφαλή εργαλεία με 
σκοπό να διευκολύνει την υποβολή 
συναφών και τεκμηριωμένων 
πληροφοριών από εξωτερικές πηγές.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας επικοινωνίας 
με πρόσκληση υποβολής πληροφοριών 
εντός καθορισμένης προθεσμίας. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα για την έναρξη της 
εξέτασης.

Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως, μεταξύ 
άλλων με τη μορφή ανταλλαγής απόψεων, 
και εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για την έναρξη και 
οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά την εν 
εξελίξει εξέταση των μέτρων τρίτων 
χωρών. Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας επικοινωνίας 
για την έναρξη διαδικασίας εξέτασης. Η 
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ανακοίνωση περιλαμβάνει πρόσκληση 
υποβολής πληροφοριών εντός 
καθορισμένης προθεσμίας και με 
αναγραφή του χρονοδιαγράμματος για 
την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
4, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τέσσερις 
μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ενημερώνει την οικεία τρίτη χώρα για την 
έναρξη της εξέτασης.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από εξέταση που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση στην οποία διαπιστώνεται 
αν το μέτρο της οικείας τρίτης χώρας 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή ενεργεί χωρίς 
καθυστέρηση.

Μετά από εξέταση που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση στην οποία διαπιστώνεται 
αν το μέτρο της οικείας τρίτης χώρας 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1. Εάν δεν έχει δημοσιευθεί 
ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 και 
σε περίπτωση θετικής διαπίστωσης, η 
απόφαση περιλαμβάνει ένδειξη του 
χρονοδιαγράμματος για την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο 
άρθρο 7, το οποίο δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους, προκειμένου να 
αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημία για την 
Ένωση ή τα κράτη μέλη της, η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει το εν λόγω 
χρονοδιάγραμμα κατά τέσσερις το πολύ 
επιπλέον μήνες. Η Επιτροπή ενεργεί χωρίς 
καθυστέρηση. Η Επιτροπή ενημερώνει, 
μεταξύ άλλων με τη μορφή ανταλλαγής 
απόψεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο για την απόφαση και τη 
δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας 
επικοινωνίας.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της.

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της εντός εύλογου και καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την απόφαση 
της Επιτροπής.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο 
της οικείας τρίτης χώρας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1, 
κοινοποιεί στην οικεία τρίτη χώρα την 
απόφασή της και της ζητεί να παύσει τον 
οικονομικό εξαναγκασμό και, κατά 
περίπτωση, να αποκαταστήσει τη ζημία 
που υπέστη η Ένωση ή τα κράτη μέλη της.

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο 
της οικείας τρίτης χώρας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1, 
κοινοποιεί στην οικεία τρίτη χώρα την 
απόφασή της και ζητεί από την εν λόγω 
τρίτη χώρα να παύσει αμέσως τον 
οικονομικό εξαναγκασμό και, κατά 
περίπτωση, να αποκαταστήσει τη ζημία 
που υπέστη η Ένωση ή τα κράτη μέλη της 
εντός εύλογου και καθορισμένου χρονικού 
διαστήματος.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να 
συνεργαστεί, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
την οικεία τρίτη χώρα για τη διερεύνηση 
επιλογών με σκοπό την παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού. Στις επιλογές 

Μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 4, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να 
συνεργαστεί, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
την οικεία τρίτη χώρα και, εφόσον και η 
οικεία τρίτη χώρα συνεργάζεται με καλή 



RR\1265025EL.docx 27/100 PE703.008v02-00

EL

αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται τα 
εξής:

πίστη, με προορατικό τρόπο, για τη 
διερεύνηση επιλογών με σκοπό την παύση 
του οικονομικού εξαναγκασμού και, κατά 
περίπτωση, την αποκατάσταση της 
ζημίας που προκάλεσε στην Ένωση ή τα 
κράτη μέλη της. Στις επιλογές αυτές, οι 
οποίες δεν πρέπει να καθυστερούν 
αδικαιολόγητα τη διαδικασία, μπορούν να 
περιλαμβάνονται τα εξής:

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή ή 
καλές υπηρεσίες για την υποστήριξη της 
Ένωσης και της οικείας τρίτης χώρας 
στις προσπάθειες αυτές·

διαγράφεται

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παραπομπή του ζητήματος σε 
διεθνή δικαστική επίλυση.

– παραπομπή, και εκ παραλλήλου με 
τις άλλες επιλογές, του ζητήματος σε 
διεθνή δικαστική επίλυση.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή ή 
καλές υπηρεσίες για την υποστήριξη της 
Ένωσης και της οικείας τρίτης χώρας 
στις προσπάθειες αυτές·
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
σχετικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή τηρεί πλήρως ενήμερο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, τακτικά και εγκαίρως, μεταξύ 
άλλων με τη μορφή ανταλλαγής απόψεων, 
και τους κοινοποιεί οιεσδήποτε εξελίξεις 
στη συνεργασία με την οικεία τρίτη χώρα.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις ή 
συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα που επηρεάζεται 
από τα ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού ή με οποιαδήποτε 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, με σκοπό την 
παύση του εξαναγκασμού. Στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται, κατά 
περίπτωση, συντονισμός σε σχετικά διεθνή 
φόρουμ και συντονισμός για την 
αντιμετώπιση του εξαναγκασμού.

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις ή 
συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα και εταίρο που 
επηρεάζεται από τα ίδια ή παρόμοια μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού ή με 
οποιαδήποτε ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα 
και εταίρο, με σκοπό την παύση του 
εξαναγκασμού. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, 
συντονισμός όσον αφορά την ανταλλαγή 
συναφών πληροφοριών και εμπειριών 
ώστε να διευκολυνθεί μια συλλογική και 
συνεκτική απάντηση στα εν λόγω μέτρα 
εξαναγκασμού, συντονισμός σε σχετικά 
διεθνή φόρουμ και συντονισμός για την 
αντιμετώπιση του εξαναγκασμού. Η 
διαβούλευση ή η συνεργασία αυτή δεν 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την εφαρμογή 
του παρόντος μέσου. Η Επιτροπή 
ενημερώνει, μεταξύ άλλων με τη μορφή 
ανταλλαγής απόψεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
τη διαβούλευση ή τη συνεργασία.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική 
πράξη που ορίζει ότι λαμβάνει μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης, εάν:

1. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης μέσω 
εκτελεστικής πράξης μεταξύ των μέτρων 
που προβλέπονται στο παράρτημα Ι, εάν:

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η δράση που αναλήφθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5 δεν είχε ως 
αποτέλεσμα την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και την αποκατάσταση της 
ζημίας που προκάλεσε στην Ένωση ή σε 
κράτος μέλος εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος,

α) η δράση που αναλήφθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 5 δεν είχε ως 
αποτέλεσμα την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και, κατά περίπτωση, την 
αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσε 
στην Ένωση ή στα κράτη μέλη της εντός 
του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
στην απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 
4,

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η δράση είναι προς το συμφέρον 
της Ένωσης.

γ) η δράση είναι προς το συμφέρον 
της Ένωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση 
του υπό εξέταση οικονομικού 
εξαναγκασμού.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ των 
μέτρων που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Τα μέτρα αυτά μπορούν 
επίσης να εφαρμόζονται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που υποδεικνύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα τα οποία 
μπορεί να λάβει δυνάμει άλλων νομικών 
πράξεων.

Στην εκτελεστική πράξη που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή αιτιολογεί 
ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται 
στα στοιχεία α), β) και γ). Καθορίζει 
επίσης και αιτιολογεί την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά 
μπορούν επίσης να εφαρμόζονται σε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
υποδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο εκδίδεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
ενημερώνει, μεταξύ άλλων με τη μορφή 
ανταλλαγής απόψεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 
εκτελεστική πράξη και τη δημοσιεύει 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας 
επικοινωνίας.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να θεσπίσει 
μέτρα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι, δυνάμει άλλων νομικών 
πράξεων. Κάθε τέτοια θέσπιση πρέπει να 
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είναι συντονισμένη και συνεπής με τη 
δράση που αναλαμβάνεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
εφαρμόζονται από καθορισμένη 
ημερομηνία μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή ορίζει την εν 
λόγω ημερομηνία εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ενημέρωση της 
οικείας τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η εν λόγω χώρα να 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό.

2. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
εφαρμόζονται από καθορισμένη 
ημερομηνία μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και σε κάθε περίπτωση 
εντός τριών μηνών από την έκδοσή της. 
Η Επιτροπή ορίζει την εν λόγω 
ημερομηνία εφαρμογής, λαμβάνοντας 
υπόψη τις περιστάσεις, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ενημέρωση της οικείας τρίτης 
χώρας σύμφωνα με την παράγραφο 3 και η 
εν λόγω χώρα να παύσει τον οικονομικό 
εξαναγκασμό και, κατά περίπτωση, να 
αποκαταστήσει τη ζημία που προκάλεσε.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, αφού εκδώσει την 
εκτελεστική πράξη, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, καλεί 
την οικεία τρίτη χώρα να παύσει αμέσως 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, προσφέρεται 
να διαπραγματευτεί λύση και ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα ότι θα εφαρμοστεί 
το μέτρο αντίδρασης της Ένωσης, εκτός 
εάν παύσει ο οικονομικός εξαναγκασμός.

3. Η Επιτροπή, αφού εκδώσει την 
εκτελεστική πράξη, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, καλεί 
την οικεία τρίτη χώρα να παύσει αμέσως 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, προσφέρεται 
να διαπραγματευτεί λύση, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της αποκατάστασης της ζημίας που 
προκάλεσε η τρίτη χώρα στην Ένωση ή 
στα κράτη μέλη της, και ενημερώνει την 
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οικεία τρίτη χώρα ότι θα εφαρμοστεί το 
μέτρο αντίδρασης της Ένωσης, εκτός εάν 
παύσει ο οικονομικός εξαναγκασμός ή, 
κατά περίπτωση, η εν λόγω τρίτη χώρα 
αποκαταστήσει τη ζημία που 
προκλήθηκε.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτελεστική πράξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ορίζει ότι η 
εφαρμογή των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης αναβάλλεται για περίοδο που 
καθορίζεται στην εν λόγω εκτελεστική 
πράξη, εάν η Επιτροπή διαθέτει αξιόπιστες 
πληροφορίες ότι η τρίτη χώρα έχει παύσει 
τον οικονομικό εξαναγκασμό πριν από την 
έναρξη εφαρμογής των εγκεκριμένων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία αναφέρει 
την ύπαρξη αυτών των πληροφοριών και 
την ημερομηνία από την οποία 
εφαρμόζεται η αναβολή. Εάν η τρίτη χώρα 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό πριν 
από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, η Επιτροπή 
τερματίζει τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 10.

4. Η εκτελεστική πράξη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ορίζει ότι η 
εφαρμογή των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης αναβάλλεται, αλλά μόνο για 
περίοδο που είναι απαραίτητη για την 
Επιτροπή προκειμένου να επαληθεύσει 
την πραγματική παύση του εξαναγκασμού 
ή της απειλής εξαναγκασμού και η οποία 
πρέπει να καθορίζεται στην εν λόγω 
εκτελεστική πράξη, εάν η Επιτροπή 
διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες ότι η 
τρίτη χώρα έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
για να παύσει τον οικονομικό 
εξαναγκασμό ή την απειλή εξαναγκασμού 
ή, κατά περίπτωση, έχει αποκαταστήσει 
τη ζημία που προκάλεσε πριν από την 
έναρξη εφαρμογής των εγκεκριμένων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία αναφέρει 
την ύπαρξη αυτών των πληροφοριών και 
την ημερομηνία από την οποία 
εφαρμόζεται η αναβολή. Εάν η τρίτη χώρα 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό ή, 
κατά περίπτωση, αποκαταστήσει τη 
ζημία που προκάλεσε πριν από την έναρξη 
εφαρμογής των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης, η Επιτροπή τερματίζει τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 10.
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2, 3 και 4, τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης μπορούν να 
εφαρμοστούν χωρίς η Επιτροπή, εξ 
ονόματος της Ένωσης, να καλέσει πρώτα, 
για μία ακόμη φορά, την οικεία τρίτη 
χώρα να παύσει τον οικονομικό 
εξαναγκασμό ή χωρίς η Επιτροπή να την 
ενημερώσει προηγουμένως για την 
εφαρμογή μέτρου αντίδρασης της Ένωσης, 
όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη 
των δικαιωμάτων και των συμφερόντων 
της Ένωσης ή των κρατών μελών, ιδίως 
της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

5. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, να 
καλέσει πρώτα, πάλι, την οικεία τρίτη 
χώρα να παύσει τον οικονομικό 
εξαναγκασμό ή χωρίς η Επιτροπή να την 
ενημερώσει προηγουμένως για την 
εφαρμογή μέτρου αντίδρασης της Ένωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 3, όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων της 
Ένωσης ή των κρατών μελών, ιδίως της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης 
προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη 
ζημία στην Ένωση ή στα κράτη μέλη της 
από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής για την επιβολή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3. Ισχύουν οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. Οι εν 
λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες.

6. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης 
προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη 
ζημία στην Ένωση ή στα κράτη μέλη της 
από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού, 
η Επιτροπή λαμβάνει μέτρο αντίδρασης 
της Ένωσης μέσω εκτελεστικής πράξης 
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 ως εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επιβολή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3.Ισχύουν οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 4 και 
θεωρείται ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 5. Οι εν λόγω πράξεις 
παραμένουν σε ισχύ για χρονικό διάστημα 
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που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, μετά 
την παρέλευση του οποίου μπορούν να 
εγκριθούν, κατά περίπτωση, τα μέτρα 
μέσω εκτελεστικής πράξης που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.Η 
Επιτροπή ενημερώνει, μεταξύ άλλων με 
τη μορφή ανταλλαγής απόψεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για τις εκτελεστικές πράξεις 
και τις δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
μέσω άλλων κατάλληλων μέσων 
δημόσιας επικοινωνίας.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 
τροποποίηση του καταλόγου που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι, προκειμένου 
να προβλεφθούν πρόσθετα είδη μέτρων για 
την αντιμετώπιση μέτρου τρίτης χώρας. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει τέτοιες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο 
των οποίων τα είδη των μέτρων 
αντίδρασης:

7. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την 
τροποποίηση του καταλόγου που 
παρατίθεται στο παράρτημα Ι, προκειμένου 
να προβλεφθούν πρόσθετα είδη μέτρων για 
την αντιμετώπιση μέτρου τρίτης χώρας, 
αφού ενημερώσει το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις. Η Επιτροπή 
μπορεί να εκδίδει τέτοιες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο 
των οποίων τα είδη των μέτρων 
αντίδρασης:

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης είναι ανάλογο προς το επίπεδο 
της ζημίας που υπέστη η Ένωση ή ένα 
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Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
την τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης 
χώρας και των επίμαχων δικαιωμάτων.

κράτος μέλος λόγω των μέτρων 
οικονομικού εξαναγκασμού και των 
οικονομικών επιπτώσεων που έχουν αυτά 
τα μέτρα στην Ένωση ή σε κράτος μέλος 
και είναι αποτελεσματικό ώστε να 
διατηρηθούν τα δικαιώματα της Ένωσης 
και των κρατών μελών της να προβαίνουν 
σε νόμιμες κυρίαρχες επιλογές αναφορικά 
με συγκεκριμένες ενέργειες, πολιτικές ή 
στάσεις.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επιλέγει και σχεδιάζει 
κατάλληλα μέτρα αντίδρασης 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και το συμφέρον της 
Ένωσης, με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 11, και τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Η Επιτροπή επιλέγει και σχεδιάζει 
κατάλληλα μέτρα αντίδρασης 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, με 
βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 11, 
και τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων για την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού·

α) την αποτελεσματικότητα των 
μέτρων για την παύση οικονομικού 
εξαναγκασμού και, κατά περίπτωση, την 
αποκατάσταση της ζημίας που 
προκλήθηκε στην Ένωση και στα κράτη 
μέλη της·

Τροπολογία 56
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
να εφαρμόσει μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης δυνάμει του άρθρου 7 ή 8, τα 
οποία συνίστανται σε περιορισμούς των 
άμεσων ξένων επενδύσεων ή των 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών 
και όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
παρέχονται, ή τις άμεσες επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται, εντός της Ένωσης από 
ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστημένα στην Ένωση και 
ανήκουν σε πρόσωπα της οικείας τρίτης 
χώρας ή ελέγχονται από τέτοια πρόσωπα, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει σχετικά με την εφαρμογή αυτή 
όταν τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης που 
δεν καλύπτουν τέτοιες καταστάσεις δεν 
επαρκούν για την αποτελεσματική 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όταν είναι δυνατή η 
αποφυγή αυτών των μέτρων. Κατά την 
αξιολόγηση του ενδεχομένου έκδοσης 
τέτοιας απόφασης, η Επιτροπή εξετάζει, 
εκτός από τα κριτήρια των παραγράφων 1 
και 2, μεταξύ άλλων:

3. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει 
να εφαρμόσει μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης δυνάμει του άρθρου 7 ή 8, τα 
οποία συνίστανται σε περιορισμούς των 
άμεσων ξένων επενδύσεων ή των 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών 
και όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
παρέχονται, ή τις άμεσες επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται, εντός της Ένωσης από 
ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα που 
είναι εγκατεστημένα στην Ένωση και 
ανήκουν σε πρόσωπα της οικείας τρίτης 
χώρας ή ελέγχονται από τέτοια πρόσωπα, 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει σχετικά με την εφαρμογή αυτή 
όταν τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης που 
δεν καλύπτουν τέτοιες καταστάσεις δεν 
επαρκούν για την αποτελεσματική 
επίτευξη των στόχων του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως όταν είναι δυνατή η 
αποφυγή ή η παράκαμψη της επίπτωσης 
αυτών των μέτρων. Κατά την αξιολόγηση 
του ενδεχομένου έκδοσης τέτοιας 
απόφασης, η Επιτροπή εξετάζει, εκτός από 
τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2, 
μεταξύ άλλων:

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αποτελεσματική συμβολή 
αυτών των ενδοενωσιακών περιορισμών 
στον στόχο της παύσης του μέτρου του 
οικονομικού εξαναγκασμού·

β) την ενδεχόμενη αποτελεσματική 
συμβολή αυτών των ενδοενωσιακών 
περιορισμών στον στόχο της παύσης του 
μέτρου του οικονομικού εξαναγκασμού·
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα 
κριτήρια επιλογής και σχεδιασμού των 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί τακτικά ενήμερο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η οικεία τρίτη χώρα αναστείλει 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, ή όταν αυτό 
είναι αναγκαίο προς το συμφέρον της 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει 
την εφαρμογή του αντίστοιχου μέτρου 
αντίδρασης της Ένωσης για τη διάρκεια 
της αναστολής από την τρίτη χώρα ή για 
όσο διάστημα είναι αναγκαίο βάσει του 
συμφέροντος της Ένωσης. Η Επιτροπή 

2. Εάν η οικεία τρίτη χώρα αναστείλει 
πλήρως τον οικονομικό εξαναγκασμό, η 
Επιτροπή αναστέλλει την εφαρμογή του 
αντίστοιχου μέτρου αντίδρασης της 
Ένωσης για τη διάρκεια της αναστολής 
από την τρίτη χώρα ή, εφόσον είναι 
αναγκαίο προς το συμφέρον της Ένωσης, 
η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την 
εφαρμογή των μέτρων αντίδρασης της 
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αναστέλλει τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης εάν η οικεία τρίτη χώρα έχει 
προσφέρει, και η Ένωση έχει συνάψει, 
συμφωνία για την υποβολή του ζητήματος 
σε δεσμευτική διεθνή δικαστική επίλυση 
από τρίτο και η τρίτη χώρα αναστείλει 
επίσης τα οικεία μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού. Η Επιτροπή αποφασίζει, με 
εκτελεστική πράξη, να αναστείλει το μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Ένωσης για όσο διάστημα είναι 
αναγκαίο. Η Επιτροπή αναστέλλει τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης εάν η οικεία 
τρίτη χώρα έχει προσφέρει, και η Ένωση 
έχει συνάψει, συμφωνία για την υποβολή 
του ζητήματος σε δεσμευτική διεθνή 
δικαστική επίλυση από τρίτο, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 5, και η τρίτη χώρα 
διακόψει επίσης τα οικεία μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού και δεσμευτεί 
να στηρίξει και να συμμορφωθεί με τη 
δικαστική επίλυση τρίτου. Η Επιτροπή 
αποφασίζει, με εκτελεστική πράξη, να 
αναστείλει το μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
15 παράγραφος 2.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν είναι αναγκαίο να γίνουν 
προσαρμογές στα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, ή περαιτέρω εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης της 
τρίτης χώρας, η Επιτροπή μπορεί, κατά 
περίπτωση, να τροποποιήσει τα μέτρα 
αντίδρασης που λήφθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

3. Όταν είναι αναγκαίο να γίνουν 
προσαρμογές στα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, ή περαιτέρω εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης της 
τρίτης χώρας, η Επιτροπή τροποποιεί 
ταχέως, κατά περίπτωση, τα μέτρα 
αντίδρασης που λήφθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν έχει παύσει ο οικονομικός 
εξαναγκασμός·

α) όταν έχει παύσει ο οικονομικός 
εξαναγκασμός και έχει αποκατασταθεί η 
προκληθείσα ζημία·

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) όταν δεσμευτική απόφαση στο 
πλαίσιο διεθνούς δικαστικής επίλυσης από 
τρίτο σε διαφορά μεταξύ της οικείας τρίτης 
χώρας και της Ένωσης ή κράτους μέλους 
απαιτεί την ανάκληση του μέτρου 
αντίδρασης της Ένωσης·

γ) όταν δεσμευτική απόφαση στο 
πλαίσιο διεθνούς δικαστικής επίλυσης από 
τρίτο σε διαφορά μεταξύ της οικείας τρίτης 
χώρας και της Ένωσης ή κράτους μέλους 
απαιτεί την ανάκληση του μέτρου 
αντίδρασης της Ένωσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι η τρίτη χώρα έχει λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή 
της απόφασης· ή

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής για την αναστολή, την 
τροποποίηση ή τον τερματισμό μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 και παραμένουν 
σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες.

5. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής για την αναστολή ή την 
τροποποίηση μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 
και παραμένουν σε ισχύ για διάστημα που 
δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, μετά την 
παρέλευση του οποίου μπορεί να εκδοθεί 
εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στις 
παραγράφους 2, 3 ή 4, κατά περίπτωση. 
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο χωρίς χρονοτριβή σχετικά με 
την απόφαση και την αιτιολόγησή της.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης ή την 
τροποποίηση των μέτρων αυτών, και πριν 
από την αναστολή ή τον τερματισμό των 
μέτρων αυτών, αντίστοιχα, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και 
απόψεις σχετικά με τον οικονομικό 
αντίκτυπο στους φορείς της Ένωσης και το 
συμφέρον της Ένωσης, μέσω 
ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή μέσω άλλων κατάλληλων 
δημόσιων μέσων επικοινωνίας. Στην 
ανακοίνωση αναφέρεται η προθεσμία 
εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν τα 
στοιχεία.

1. Πριν από τη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης ή την 
τροποποίηση των μέτρων αυτών, και πριν 
από την αναστολή ή τον τερματισμό των 
μέτρων αυτών, αντίστοιχα, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και 
απόψεις σχετικά με τον οικονομικό 
αντίκτυπο στους φορείς της Ένωσης, 
εφόσον χρειάζεται, μέσω ανακοίνωσης 
που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
μέσω άλλων κατάλληλων δημόσιων μέσων 
επικοινωνίας. Στην ανακοίνωση 
αναφέρεται η προθεσμία εντός της οποίας 
πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη συλλογή πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ενώσεις του 
κλάδου, που επηρεάζονται από πιθανά 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, και με τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση ή την εφαρμογή της νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τους επηρεαζόμενους τομείς.

3. Κατά τη συλλογή πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ενώσεις του 
κλάδου και τους κοινωνικούς εταίρους 
της Ένωσης, που επηρεάζονται από 
πιθανά μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, και 
με τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση ή την εφαρμογή της νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τους επηρεαζόμενους τομείς.
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Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την αλληλεπίδραση των μέτρων 
αυτών με τη σχετική νομοθεσία των 
κρατών μελών·

β) την αλληλεπίδραση των μέτρων 
αυτών με τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης και των κρατών μελών·

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το συμφέρον της Ένωσης. δ) το αποτέλεσμα των εν λόγω 
μέτρων στη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων των μέτρων εξαναγκασμού 
της τρίτης χώρας.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών. Το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης συνοδεύεται από 
ανάλυση των προβλεπόμενων μέτρων, 
όταν υποβάλλεται στην επιτροπή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών. Το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης συνοδεύεται από 
ανάλυση των προβλεπόμενων μέτρων και 
των δυνητικών τους επιπτώσεων, όταν 
υποβάλλεται στην επιτροπή στο πλαίσιο 
της διαδικασίας εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για την εν λόγω ανάλυση σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Πριν από την έκδοση εκτελεστικής 
πράξης σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 6 ή το άρθρο 10 παράγραφος 
5, η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες και 
απόψεις από τα σχετικά ενδιαφερόμενα 
μέρη με στοχευμένο τρόπο, εκτός εάν οι 
επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης 
είναι τέτοιοι ώστε η αναζήτηση 
πληροφοριών και οι διαβουλεύσεις να μην 
είναι δυνατές ή να μην είναι αναγκαίες για 
αντικειμενικούς λόγους, για παράδειγμα 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με 
τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

6. Η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες 
και απόψεις από τα σχετικά 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους 
οικονομικούς φορείς που επηρεάζονται 
από τον οικονομικό εξαναγκασμό, κατά 
γενικό κανόνα πριν από την έκδοση 
εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παράγραφος 6 ή το άρθρο 10 
παράγραφος 5, εκτός εάν η έκτακτη 
κατάσταση εξαιτίας των επιτακτικών 
λόγων επείγουσας ανάγκης είναι τέτοια 
ώστε η αναζήτηση πληροφοριών και οι 
διαβουλεύσεις να μην είναι δυνατές ή να 
μην είναι αναγκαίες για αντικειμενικούς 
λόγους, για παράδειγμα για τη διασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ο επικεφαλής για την επιβολή των 

εμπορικών συμφωνιών
Ο επικεφαλής για την επιβολή των 
εμπορικών συμφωνιών (CTEO) είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και τον συντονισμό 
του με άλλα εργαλεία που σχετίζονται με 
την καταπολέμηση του εξαναγκασμού, 
όπως η νομοθεσία θωράκισης1α. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ο 
CTEO:
α)  συλλέγει πληροφορίες και παρέχει 
αναλύσεις κόστους και δεδομένων με 
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σκοπό να εξακριβωθεί η φύση των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού·
β) ενεργεί, σε πλήρη συμμόρφωση με 
την αρχή της εμπιστευτικότητας, ως το 
βασικό σημείο επαφής για τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του ιδιωτικού τομέα 
που επηρεάζονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού, μεταξύ 
άλλων ως προς τη βοήθεια που πρέπει να 
παρέχεται στο πλαίσιο του τρέχοντος 
οικονομικού εξαναγκασμού·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του 
Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, 
για την προστασία από τις συνέπειες της 
εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων 
νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη 
χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε 
αυτούς ή απορρέουν από αυτούς, ΕΕ L 
309 της 29.11.1996 σ. 1.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους ζητήθηκαν.

1. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 
κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους παρασχέθηκαν, 
ζητήθηκαν, ή ελήφθησαν.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο πάροχος των πληροφοριών 
μπορεί να ζητήσει τον χειρισμό των 
πληροφοριών που υποβάλλονται ως 

2. Ο πάροχος των πληροφοριών 
μπορεί να ζητήσει τον χειρισμό των 
πληροφοριών που υποβάλλονται ως 



PE703.008v02-00 44/100 RR\1265025EL.docx

EL

εμπιστευτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από 
μη εμπιστευτική σύνοψη των πληροφοριών 
ή από παράθεση των λόγων για τους 
οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν 
μπορούν να συνοψισθούν. Η Επιτροπή, το 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα 
κράτη μέλη ή οι υπάλληλοί τους δεν 
επιτρέπεται να αποκαλύπτουν 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα 
που έλαβαν κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού χωρίς τη ρητή άδεια του 
παρόχου των πληροφοριών αυτών.

εμπιστευτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από 
μη εμπιστευτική αλλά ουσιώδη σύνοψη 
των πληροφοριών ή από παράθεση των 
λόγων για τους οποίους οι συγκεκριμένες 
πληροφορίες δεν μπορούν να 
συνοψισθούν. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη 
μέλη ή οι υπάλληλοί τους απαγορεύεται να 
αποκαλύπτουν πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα που έλαβαν κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού χωρίς τη ρητή άδεια 
του παρόχου των πληροφοριών αυτών.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την 
Επιτροπή να δημοσιοποιεί γενικές 
πληροφορίες σε συνοπτική μορφή, η οποία 
δεν περιέχει πληροφορίες που καθιστούν 
δυνατή την ταυτοποίηση του παρόχου των 
πληροφοριών. Για κάθε τέτοια 
δημοσιοποίηση λαμβάνεται υπόψη το 
νόμιμο συμφέρον των ενδιαφερόμενων 
μερών να μην αποκαλυφθούν 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

3. Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την 
Επιτροπή να δημοσιοποιεί γενικές 
πληροφορίες σε συνοπτική αλλά ουσιώδη 
μορφή, η οποία δεν περιέχει πληροφορίες 
που καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση 
του παρόχου των πληροφοριών. Για κάθε 
τέτοια δημοσιοποίηση λαμβάνεται υπόψη 
το νόμιμο συμφέρον των ενδιαφερόμενων 
μερών να μην αποκαλυφθούν 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επανεξέταση Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 έξι μήνες μετά τον 
τερματισμό του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών 
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Στην 
έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται η 
αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του 
μέτρου αντίδρασης της Ένωσης και 
συνάγονται πιθανά συμπεράσματα για 
μελλοντικά μέτρα.

1. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 έξι μήνες μετά τον 
τερματισμό του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, 
και τις πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία. Η Επιτροπή 
δημοσιεύσει σε ετήσια βάση έκθεση 
αξιολόγησης στην οποία εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία του 
μέτρου αντίδρασης της Ένωσης και 
συνάγει πιθανά συμπεράσματα για 
μελλοντικά μέτρα. Η Επιτροπή υποβάλλει 
την εν λόγω έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έξι 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
και στη συνέχεια το αργότερο κάθε 
τέσσερα έτη, η Επιτροπή επανεξετάζει τον 
παρόντα κανονισμό και την εφαρμογή του, 
ιδίως για να διασφαλιστεί 
συμπληρωματικότητα με την 
επανεξέταση της νομοθεσίας θωράκισης, 
και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ιδίως στη 
συναφή έκθεση του επικεφαλής για την 
επιβολή των εμπορικών συμφωνιών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως ένα μέσο κατά του εξαναγκασμού για να καλύψει ένα ατυχές 
κενό στο δίκαιο της ΕΕ: ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μετάβαση από το διεθνές εμπόριο 
που βασίζεται σε κανόνες στο διεθνές εμπόριο που βασίζεται στην εξουσία, η ΕΕ δεν διαθέτει 
επί του παρόντος κανένα εργαλείο για να αποθαρρύνει και, όπου είναι αναγκαίο, να αντιδρά 
στον οικονομικό εξαναγκασμό, προκειμένου να προστατεύονται τα νόμιμα συμφέροντα της 
Ένωσης και των κρατών μελών της. 

Τα σημεία ενεργοποίησης για το μέσο αυτό πρέπει να οριστούν ευρέως και να είναι ουδέτερα 
ως προς τη χώρα. Ο οικονομικός εξαναγκασμός μπορεί πράγματι να λάβει πολλές 
διαφορετικές μορφές, όπως η απειλή της Ουάσινγκτον να επιβάλει αντίποινα για τον ψηφιακό 
φόρο διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, ο αποκλεισμός που επέβαλε η Κίνα στις εισαγωγές 
από τη Λιθουανία, όταν η Ταϊβάν άνοιξε de facto πρεσβεία στο Βίλνιους, τα «αυθόρμητα» 
μποϊκοτάζ δυτικών εμπορικών σημάτων και οι απαγορεύσεις σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που επικρίνουν την Κίνα, η ρωσική απαγόρευση εισαγωγής γεωργικών 
προϊόντων από κράτη μέλη της ΕΕ. 

Μολονότι καταφεύγει, όπου είναι δυνατόν, στους υφιστάμενους μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών και αναζητά μια παγκόσμια και κοινή στρατηγική, η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση 
να παρεμβαίνει ταχύτερα σε μια κατάσταση κατά την οποία μια χώρα, εφαρμόζοντας ή 
απειλώντας να εφαρμόσει μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο και τις επενδύσεις, επιδιώκει να 
πιέσει την ΕΕ ή τα κράτη μέλη της να προβούν ή να μην προβούν σε μια πολιτική επιλογή. Η 
μη διαθεσιμότητα ενός τέτοιου εργαλείου αποτελεί αδυναμία του νομικού μας συστήματος, 
δεδομένου ότι η αντιμετώπιση του οικονομικού εξαναγκασμού επιτρέπεται βάσει του 
διεθνούς δικαίου. Η ύπαρξη και μόνον ενός τέτοιου εργαλείου θα είχε αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι εμπορικοί μας εταίροι 
διαθέτουν ήδη παρόμοια μέσα – η ΕΕ καλύπτει το χαμένο έδαφος και δεν κλιμακώνει τον 
ανταγωνισμό των εξοπλισμών.

Επιπλέον, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του μέσου 
κατά του εξαναγκασμού αποτελούν έσχατο μέσον όσον αφορά την απάντηση της ΕΕ σε 
εξαναγκαστικές ενέργειες τρίτης χώρας, με μοναδικό σκοπό την προστασία του νόμιμου 
χώρου πολιτικής της Ένωσης. Δεν είναι ένα επιθετικό εργαλείο που η ΕΕ μπορεί να 
χρησιμοποιεί αδιακρίτως. 

Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις και τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19 στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, τα τρωτά σημεία των οποίων 
αποκαλύφθηκαν περαιτέρω μετά τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον 
Φεβρουάριο του 2022. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι η ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει 
αξιόπιστο συνομιλητή στην παγκόσμια σκηνή χωρίς ένα ισχυρό εμπορικό μέσο που θα 
διαφυλάσσει τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές της. Η 
πρόσφατη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις Βερσαλλίες, της 10ης και 
11ης Μαρτίου 2022, υπογραμμίζει τον ρόλο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στην επίτευξη 
του στόχου της οικοδόμησης ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μέσω μιας πιο ισχυρής 
οικονομικής βάσης, καθιστώντας την τελευταία πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και κατάλληλη 
για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία 
μέσου κατά του εξαναγκασμού το 2020, κάτι που οδήγησε σε κοινή δήλωση των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, η οποία επισυνάπτεται στον τροποποιημένο κανονισμό περί επιβολής1. Στο 
πλαίσιο αυτό, τόσο τα κράτη μέλη όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασαν ανησυχίες 
όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές ορισμένων τρίτων χωρών που επιδιώκουν να 
εξαναγκάσουν την ΕΕ και/ή τα κράτη μέλη της να λάβουν ή να αποσύρουν συγκεκριμένα 
μέτρα πολιτικής. Προσβλέπω στην κοινή θέση του Συμβουλίου για το νέο αυτό μέσο.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδέχθηκε τις ανησυχίες 
μας τον Σεπτέμβριο του 2020 και, όπως υποσχέθηκε, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για το 
μέσο κατά του εξαναγκασμού πριν από το τέλος του 2021. Αυτό το νέο εργαλείο θα 
συμπληρώσει την εργαλειοθήκη της ΕΕ για το εμπόριο, μαζί με τους νέους κανόνες για την 
αμοιβαιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές δημόσιων συμβάσεων και 
για τις ξένες επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις, επί των οποίων το Κοινοβούλιο 
εργάζεται εντατικά στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Όπως 
επισημαίνουμε επίσης στην έκθεσή μας σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στο 
εμπόριο2, σκοπός της αναθεώρησης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο συμβάλλει 
στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, εν γένει υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής για ένα εμπορικό μέσο, οι δε 
τροπολογίες που προτείνονται στο σχέδιο έκθεσής μου επικεντρώνονται στα ακόλουθα επτά 
σημεία: 

1. Ένας ακόμη ευρύτερος ορισμός του οικονομικού εξαναγκασμού για τη 
διασφάλιση πραγματικής αποτροπής. Το μέσο αυτό καλύπτει επίσης την απειλή λήψης 
μέτρων από τρίτη χώρα, που χαρακτηρίζεται ως οικονομικός εξαναγκασμός, καθώς και κάθε 
μέτρο που παρεμβαίνει σε συγκεκριμένη πολιτική επιλογή της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη μορφή 
που θα λάβει αυτό. 

2. Όπου χρειάζεται, μια ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση της ΕΕ θα 
καταστήσει το μέσο αυτό αξιόπιστο: Τα αντίμετρα της ΕΕ πρέπει να είναι αναλογικά και 
γρήγορα, όταν έχουν επείγοντα χαρακτήρα, και να αποσκοπούν όχι μόνο στην παύση του 
εξαναγκασμού αλλά, όπου είναι δυνατόν, και στην αντιμετώπιση της ζημίας που προκαλείται 
από τον εξαναγκασμό.

3. Το κράτος δικαίου πρέπει να διατηρηθεί μέσω της ασφάλειας δικαίου και 
αντιμέτρων τα οποία να είναι συμβατά με το διεθνές δίκαιο· η διαδικασία πρέπει να βρει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ταχεία αντίδραση και της σημασίας της παροχής 
ενδείξεων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων διαδικαστικών βημάτων.

4. Δέσμευση για λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων, αλλά χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση της διαδικασίας: θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χώρος για διάλογο με 
την τρίτη χώρα, καθώς και για συνεργασία σε διεθνή φόρουμ και με άλλους εμπορικούς 
εταίρους της ΕΕ, χωρίς να καθυστερεί αδικαιολόγητα η επιβολή αντιμέτρων. 

1 Κοινή δήλωση ΕΕ C 49 της 12.2.2021, σ. 1.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τις εμπορικές παραμέτρους και 
επιπτώσεις της νόσου COVID-19 (2020/2117(INI)).
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5. Το συμφέρον της Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του μέσου: η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των μέτρων τρίτων χωρών που παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα 
στις θεμιτές κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης και/ή των κρατών μελών αποτελεί, στο πλαίσιο 
αυτό, καθοριστική πτυχή του συμφέροντος της Ένωσης. Το συμφέρον της Ένωσης πρέπει να 
διασφαλίζει ακόμη ότι τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
συνεκτιμούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης και δεν τις επηρεάζουν 
αρνητικά. 

6. Πρέπει να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλα μέσα για την αντιμετώπιση των 
εξωεδαφικών επιπτώσεων των μέτρων που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, όπως η νομοθεσία 
θωράκισης. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να είναι αναγκαία η έγκαιρη επανεξέταση του 
παρόντος κανονισμού.

7. Δημοκρατικός έλεγχος σε όλα τα στάδια: η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 
– με παράλληλη διασφάλιση πλήρους εμπιστευτικότητας – είναι ζωτικής σημασίας για τον 
εντοπισμό του εξαναγκασμού, τον προσδιορισμό του μεγέθους και των επιπτώσεών του και, 
συνεπώς, τον σχεδιασμό αποτελεσματικών αντιμέτρων. Το Κοινοβούλιο, το οποίο θα ασκεί 
τον δημοκρατικό έλεγχο του εν λόγω μέσου, πρέπει να τηρείται ενήμερο μαζί με το 
Συμβούλιο σε όλα τα σχετικά στάδια, από την εξέταση έως τη συνεχή αναθεώρηση των 
μέτρων της ΕΕ.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της από τον οικονομικό εξαναγκασμό από 
τρίτες χώρες
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Markéta Gregorová
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η σύγχρονη διασυνδεδεμένη 
παγκόσμια οικονομία δημιουργεί αυξημένο 
κίνδυνο και ευκαιρίες για οικονομικό 
εξαναγκασμό, καθώς παρέχει στις χώρες 
ενισχυμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
υβριδικών μέσων, για την άσκηση του εν 
λόγω εξαναγκασμού. Είναι επιθυμητό η 
Ένωση να συμβάλει στη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την αποσαφήνιση διεθνών 
πλαισίων για την πρόληψη και την 
εξάλειψη καταστάσεων οικονομικού 
εξαναγκασμού.

(5) Η σύγχρονη διασυνδεδεμένη 
παγκόσμια οικονομία δημιουργεί αυξημένο 
κίνδυνο και ευκαιρίες για οικονομικό 
εξαναγκασμό, καθώς παρέχει στις χώρες, 
ιδίως δε στα μη δημοκρατικά 
καθεστώτα, ενισχυμένα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων υβριδικών, άμεσων 
ή έμμεσων, μέσων, για την άσκηση του εν 
λόγω εξαναγκασμού. Είναι σημαντικό η 
Ένωση να συμβάλει στη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την αποσαφήνιση διεθνών 
πλαισίων για την πρόληψη και την 
εξάλειψη καταστάσεων οικονομικού 
εξαναγκασμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(5 α) Μη δημοκρατικά καθεστώτα, 
όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, η Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας ή η Ισλαμική 
Δημοκρατία του Ιράν, εξακολουθούν να 
υπονομεύουν τη διεθνή τάξη που 
βασίζεται σε κανόνες, απειλούν τη 
δημοκρατική διακυβέρνηση και την 
ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών 
μελών και υποβαθμίζουν την οικονομική 
μας ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν μέτρα 
που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις και τα οποία παρεμβαίνουν στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνο 
δράσεις που αναλαμβάνονται και έχουν 
επιπτώσεις στο έδαφος της τρίτης χώρας, 
αλλά και δράσεις που αναλαμβάνονται από 
την τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση.

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν ή 
απειλούν να λάβουν μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
και τα οποία παρεμβαίνουν στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων 
των κυβερνητικών και δικαστικών 
ενεργειών και αποφάσεών του, 
επιδιώκοντας, άμεσα ή έμμεσα, να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν το 
εμπόριο ή τις επενδύσεις μπορεί να 
περιλαμβάνονται όχι μόνο δράσεις που 
αναλαμβάνονται ή επαπειλούμενες 
δράσεις και έχουν επιπτώσεις στο έδαφος 
της τρίτης χώρας, αλλά και δράσεις που 
αναλαμβάνονται ή επαπειλούνται από την 
τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
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από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση, 
όπως, μεταξύ άλλων, κάποιες 
εξωεδαφικές επιπτώσεις των κυρώσεων 
τρίτων χωρών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Ο οικονομικός εξαναγκασμός της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά της 
Λιθουανίας, κράτους μέλους της Ένωσης, 
υπονομεύει τις βασικές αρχές της ενιαίας 
αγοράς της Ένωσης και απαιτεί κοινή 
αντίδραση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Ο οικονομικός εξαναγκασμός της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έναντι 
των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων 
προς ένταξη στην Ένωση χωρών 
υπονομεύει τις πολιτικές διεύρυνσης της 
Ένωσης και την επιτυχία των 
δημοκρατικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων σε χώρες που 
φιλοδοξούν να γίνουν κράτη μέλη της 
Ένωσης. Οι επενδύσεις και τα δάνεια της 
Κίνας στις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων, ιδίως το δάνειο ύψους 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ που έλαβε η 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Bar-
Boljare, αυξάνουν την ευπάθεια των 
χωρών σε ξένες παρεμβάσεις και 
επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά τους.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως η αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους από τρίτες χώρες, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα κράτη μέλη, ως διακριτοί φορείς 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, να αντιδράσουν στον οικονομικό 
εξαναγκασμό που στρέφεται κατά της 
Ένωσης. Επιπλέον, λόγω της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας που 
ανατίθεται στην Ένωση από το άρθρο 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα κοινής 
εμπορικής πολιτικής ως αντίδραση στον 
οικονομικό εξαναγκασμό. Ως εκ τούτου, οι 
στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
επίπεδο Ένωσης.

(8) Οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως η αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους από τρίτες χώρες, δεν 
μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη μέλη μεμονωμένα. Αυτό οφείλεται 
στο ότι τα κράτη μέλη, ως διακριτοί φορείς 
βάσει του διεθνούς δικαίου, ενδέχεται να 
μην έχουν το δικαίωμα, βάσει του διεθνούς 
δικαίου, να αντιδράσουν στον οικονομικό 
εξαναγκασμό που στρέφεται κατά της 
Ένωσης. Επιπλέον, λόγω της 
αποκλειστικής αρμοδιότητας που 
ανατίθεται στην Ένωση από το άρθρο 207 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να λαμβάνουν μέτρα κοινής 
εμπορικής πολιτικής ως αντίδραση στον 
οικονομικό εξαναγκασμό. Ως εκ τούτου, οι 
στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε 
επίπεδο Ένωσης και με πνεύμα ενότητας 
και αλληλεγγύης.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 
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αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 
Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει να εξετάζονται τα 
πραγματικά περιστατικά, να διαπιστώνεται 
η ύπαρξη οικονομικού εξαναγκασμού και, 
όπου είναι δυνατόν, να καταβάλλονται 
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης σε 
συνεργασία με την οικεία τρίτη χώρα. 
Τυχόν μέτρα που επιβάλλει η Ένωση θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς τη ζημία που 
προκαλούν τα μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Τα 
κριτήρια για τον καθορισμό των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν ιδίως υπόψη την ανάγκη να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
παράπλευρες επιπτώσεις, ο διοικητικός 
φόρτος και το κόστος που επιβάλλονται 
στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, 
καθώς και το συμφέρον της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 
Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει, εντός εύλογης 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες, να εξετάζονται τα πραγματικά 
περιστατικά, να διαπιστώνεται η ύπαρξη 
οικονομικού εξαναγκασμού και, όπου είναι 
δυνατόν, να καταβάλλονται προσπάθειες 
για την εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με 
την οικεία τρίτη χώρα. Τυχόν μέτρα που 
επιβάλλει η Ένωση θα πρέπει να είναι 
ανάλογα προς τη ζημία που προκαλούν τα 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από 
τρίτες χώρες. Τα κριτήρια για τον 
καθορισμό των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν ιδίως 
υπόψη την ανάγκη να αποφεύγονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι παράπλευρες 
επιπτώσεις, ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος που επιβάλλονται στους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης, καθώς 
και το συμφέρον της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο εξαναγκασμός απαγορεύεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου όταν μια χώρα 
εφαρμόζει μέτρα όπως εμπορικούς ή 
επενδυτικούς περιορισμούς προκειμένου 
να ωθήσει μια άλλη χώρα σε πράξη ή 
παράλειψη στην οποία η εν λόγω χώρα δεν 
είναι διεθνώς υποχρεωμένη να προβεί και 
η οποία εμπίπτει στην κυριαρχία της, όταν 
ο εξαναγκασμός φθάνει ένα ορισμένο 
ποιοτικό ή ποσοτικό κατώτατο όριο, 
ανάλογα τόσο με τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς όσο και με τα χρησιμοποιούμενα 

(11) Ο εξαναγκασμός απαγορεύεται 
βάσει του διεθνούς δικαίου όταν μια χώρα 
εφαρμόζει μέτρα όπως εμπορικούς ή 
επενδυτικούς περιορισμούς ή την έγκριση 
νόμων εξωεδαφικής εφαρμογής που 
βλάπτουν τα συμφέροντα οικονομικών 
φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
συμμορφώνονται με τις διεθνείς τους 
υποχρεώσεις, προκειμένου να ωθήσει μια 
άλλη χώρα σε πράξη ή παράλειψη στην 
οποία η εν λόγω χώρα δεν είναι διεθνώς 
υποχρεωμένη να προβεί και η οποία 
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μέσα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τη 
δράση της τρίτης χώρας βάσει ποιοτικών 
και ποσοτικών κριτηρίων που συμβάλλουν 
στον προσδιορισμό του κατά πόσον η 
τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους και κατά πόσον η δράση 
της τρίτης χώρας συνιστά οικονομικό 
εξαναγκασμό που απαιτεί αντίδραση της 
Ένωσης.

εμπίπτει στην κυριαρχία της, όταν ο 
εξαναγκασμός φθάνει ένα ορισμένο 
ποιοτικό ή ποσοτικό κατώτατο όριο, 
ανάλογα τόσο με τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς όσο και με τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τη 
δράση της τρίτης χώρας βάσει ποιοτικών 
και ποσοτικών κριτηρίων που συμβάλλουν 
στον προσδιορισμό του κατά πόσον η 
τρίτη χώρα παρεμβαίνει στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους, κατά πόσον η τρίτη 
χώρα ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης 
που επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση 
ή από κράτη μέλη ή άλλες χώρες· κατά 
πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί βάσει 
διεθνώς αναγνωρισμένης θεμιτής 
ανησυχίας· εάν και με ποιον τρόπο η 
τρίτη χώρα, πριν από την επιβολή των 
μέτρων της, έχει καταβάλει σοβαρές 
προσπάθειες, καλή τη πίστει, να 
διευθετήσει το ζήτημα μέσω διεθνούς 
συντονισμού ή δικαστικής επίλυσης, είτε 
διμερώς είτε στο πλαίσιο διεθνούς 
φόρουμ· της έντασης, της σοβαρότητας, 
της συχνότητας, της διάρκειας, του 
εύρους και του μεγέθους του μέτρου της 
τρίτης χώρας και της πίεσης που 
προκύπτει από αυτό και κατά πόσον η 
δράση της τρίτης χώρας συνιστά 
οικονομικό εξαναγκασμό που απαιτεί 
αντίδραση της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
κατά πόσον τα μέτρα τρίτων χωρών είναι 
μέτρα εξαναγκασμού, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν πληροφοριών που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
φυσικών προσώπων ή κράτους μέλους. 

(13) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει 
κατά πόσον τα μέτρα τρίτων χωρών είναι 
μέτρα εξαναγκασμού, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν πληροφοριών που 
λαμβάνονται από οποιαδήποτε πηγή, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και 
φυσικών προσώπων, του Ευρωπαϊκού 
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Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καθορίζει σε απόφαση αν το 
μέτρο της τρίτης χώρας είναι μέτρο 
εξαναγκασμού. Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να κοινοποιεί κάθε 
θετική απόφαση στην οικεία τρίτη χώρα, 
μαζί με αίτημα για παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και, κατά περίπτωση, 
αίτημα για την αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας.

Κοινοβουλίου ή κράτους μέλους. Μετά την 
εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να 
καθορίζει σε απόφαση αν το μέτρο της 
τρίτης χώρας είναι μέτρο εξαναγκασμού. 
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θα πρέπει 
να κοινοποιεί κάθε θετική απόφαση στην 
οικεία τρίτη χώρα, μαζί με αίτημα για 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού 
εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 90 
ημέρες και, κατά περίπτωση, αίτημα για 
την αποκατάσταση τυχόν ζημίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει και 
να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που 
επηρεάζονται από τα ίδια ή παρόμοια 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού ή άλλες 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Η Ένωση θα 
πρέπει να συμμετέχει στον διεθνή 
συντονισμό σε διμερή, πλειονομερή ή 
πολυμερή φόρουμ που είναι 
προσανατολισμένα στην πρόληψη ή την 
εξάλειψη του οικονομικού εξαναγκασμού.

(14) Η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει και 
να συνεργάζεται με τρίτες χώρες που 
επηρεάζονται από τα ίδια ή παρόμοια 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού ή άλλες 
ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, ιδίως δε 
ομονοούντες δημοκρατικούς εταίρους. Η 
Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στον 
διεθνή συντονισμό σε διμερή, πλειονομερή 
ή πολυμερή φόρουμ που είναι 
προσανατολισμένα στην πρόληψη ή την 
εξάλειψη του οικονομικού εξαναγκασμού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση και αποτελεσματική παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση, εντός προθεσμίας που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες μετά τη 
διαπίστωση της ύπαρξης οικονομικού 
εξαναγκασμού ασκούμενου από τρίτη 
χώρα, και αποτελεσματική παύση, του 
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δράσης για την προστασία των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της και 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι 
σκόπιμο ο κανονισμός να καθορίζει τους 
εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες για 
την επιβολή και την εφαρμογή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και να επιτρέπει 
την ταχεία ανάληψη δράσης, όπου 
απαιτείται, για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας τυχόν μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 
δράσης για την προστασία των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της και 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι 
σκόπιμο ο κανονισμός να καθορίζει τους 
εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες για 
την επιβολή και την εφαρμογή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και να επιτρέπει 
την ταχεία ανάληψη δράσης για τη 
διατήρηση της αποτελεσματικότητας τυχόν 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους. 
Είναι επίσης σημαντικό κατά την επιλογή 
και τον σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον της Ένωσης. Τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
επιλέγονται από ευρύ φάσμα επιλογών, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των 
πλέον κατάλληλων μέτρων σε κάθε 

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η αποτελεσματικότητα των μέτρων 
για την αποκατάσταση της ζημίας που 
προκάλεσε ο οικονομικός εξαναγκασμός· 
η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους· 
η στρατηγική επικοινωνία των δράσεων 
της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
δεν διαστρεβλώνονται ή χειραγωγούνται 
από τρίτη χώρα μέσω 
παραπληροφόρησης, κακής 
πληροφόρησης ή προπαγάνδας. η 
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συγκεκριμένη περίπτωση. αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων σε άλλες 
πολιτικές ή στόχους της Ένωσης· και η 
ύπαρξη και η φύση τυχόν μέτρων 
αντίδρασης που έχουν θεσπιστεί από 
άλλες χώρες που επηρεάζονται από τα 
ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού. Είναι επίσης σημαντικό 
κατά την επιλογή και τον σχεδιασμό των 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης να 
λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον της 
Ένωσης. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
θα πρέπει να επιλέγονται από ευρύ φάσμα 
επιλογών, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Κατά την επιδίωξη του στόχου της 
παύσης του μέτρου οικονομικού 
εξαναγκασμού, τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που συνίστανται σε περιορισμούς 
των άμεσων ξένων επενδύσεων ή των 
συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται ή τις άμεσες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται εντός 
της Ένωσης από ένα ή περισσότερα νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ένωση τα 
οποία ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα 
της οικείας τρίτης χώρας, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και ιδίως για την 
πρόληψη της αποφυγής τους. Η απόφαση 
για την επιβολή τέτοιων περιορισμών θα 
αιτιολογείται δεόντως σε εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με βάση τα κριτήρια 
που καθορίζονται σε αυτόν.

(18) Κατά την επιδίωξη του στόχου της 
παύσης του μέτρου οικονομικού 
εξαναγκασμού και της αποκατάστασης 
της προκληθείσας ζημίας, τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης που συνίστανται 
σε περιορισμούς των άμεσων ξένων 
επενδύσεων ή των συναλλαγών στον τομέα 
των υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζονται 
μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που 
παρέχονται ή τις άμεσες επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται εντός της Ένωσης από 
ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα 
εγκατεστημένα στην Ένωση τα οποία 
ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα της 
οικείας τρίτης χώρας, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και ιδίως για την 
πρόληψη της αποφυγής τους. Η απόφαση 
για την επιβολή τέτοιων περιορισμών θα 
αιτιολογείται δεόντως σε εκτελεστικές 
πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού με βάση τα κριτήρια 
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που καθορίζονται σε αυτόν.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 
τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και για ζητήματα που 
ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και τακτική επικοινωνία 
και ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 
τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και την αποκατάσταση της 
προκληθείσας ζημίας και για ζητήματα 
που ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω μέτρων που επηρεάζουν 
το εμπόριο ή τις επενδύσεις, να 
εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή ή την παύση τέτοιου 
είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, ενώ 
παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω μέτρων, μη ανάληψης 
δράσης ή επαπειλούμενης δράσης που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις, 
μεταξύ άλλων με τη θέσπιση, από τρίτη 
χώρα, εξωεδαφικών νόμων που βλάπτουν 
τα συμφέροντα οικονομικών φορέων της 
Ένωσης που συμμορφώνονται με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους, να 
εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Ο παρών κανονισμός 
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ενέργειες. παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή, την επίτευξη της 
διακοπής και την αποκατάσταση της 
ζημίας που προκαλείται ή την παύση 
τέτοιου είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, 
ενώ παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–, παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες 
επιλογές της Ένωσης ή ενός κράτους 
μέλους, επιδιώκοντας να αποτρέψει ή να 
επιτύχει την παύση, την τροποποίηση ή την 
έκδοση συγκεκριμένης πράξης από την 
Ένωση ή κράτος μέλος,

–, παρεμβαίνει στις νόμιμες κυρίαρχες 
επιλογές της Ένωσης ή ενός κράτους 
μέλους, συμπεριλαμβανομένων των 
κυβερνητικών και δικαστικών ενεργειών 
και αποφάσεών τους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψει ή να επιτύχει την παύση, την 
τροποποίηση ή την έκδοση συγκεκριμένης 
πράξης από την Ένωση ή κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων 
εξωεδαφικών επιπτώσεων των 
νομοθετικών και δικαστικών αποφάσεων 
τρίτων χωρών·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

–, μέσω της εφαρμογής ή της 
επαπειλούμενης εφαρμογής μέτρων που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις.

–, μέσω της εφαρμογής, της μη 
ανάληψης ή της επαπειλούμενης 
εφαρμογής μέτρων που υπονομεύουν την 
οικονομική ασφάλεια, το εμπόριο, τις 
επενδύσεις ή την ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παρακάμπτει ή βοηθά άλλη τρίτη 
χώρα να παρακάμψει τα περιοριστικά 
μέτρα που επιβάλλει η Ένωση

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα:

2. Κατά τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα:

α) η ένταση, η σοβαρότητα, η 
συχνότητα, η διάρκεια, το εύρος και το 
μέγεθος του μέτρου της τρίτης χώρας και η 
πίεση που προκύπτει από αυτό·

α) η ένταση, η σοβαρότητα, η 
συχνότητα, η διάρκεια, το εύρος και το 
μέγεθος του μέτρου, της μη ανάληψης 
δράσης ή της επαπειλούμενης δράσης της 
τρίτης χώρας καθώς και η πίεση που 
προκύπτει από αυτό·

β) κατά πόσον η τρίτη χώρα 
ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης που 
επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση ή 
από κράτη μέλη ή άλλες χώρες·

β) κατά πόσον η τρίτη χώρα 
ακολουθεί ένα μοτίβο παρέμβασης που 
επιδιώκει να επιτύχει την έκδοση 
συγκεκριμένων πράξεων από την Ένωση ή 
από κράτη μέλη ή άλλες χώρες, ή να 
εμποδίσει την ικανότητα δράσης της 
Ένωσης ή των κρατών μελών·
βα) το ευρύτερο πλαίσιο, 
συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον τα 
μέτρα εξαναγκασμού της τρίτης χώρας 
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
προτύπου συμπεριφοράς που υπονομεύει 
τα συμφέροντα, την ασφάλεια ή την 
ικανότητα δράσης της Ένωσης ή των 
κρατών μελών·

γ) ο βαθμός στον οποίο το μέτρο της 
τρίτης χώρας καταπατά έναν τομέα 
κυριαρχίας της Ένωσης ή των κρατών 
μελών·

γ) ο βαθμός στον οποίο το μέτρο, η 
μη ανάληψη δράσης ή η επαπειλούμενη 
δράση της τρίτης χώρας καταπατά έναν 
τομέα κυριαρχίας της Ένωσης ή των 
κρατών μελών·

δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί 
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βάσει διεθνώς αναγνωρισμένης θεμιτής 
ανησυχίας·

βάσει νόμιμης ανησυχίας, σαφώς 
καθορισμένης και αναγνωρισμένης ως 
νόμιμης δυνάμει του διεθνούς δικαίου και 
των διεθνών συμβάσεων·

ε) εάν και με ποιον τρόπο η τρίτη 
χώρα, πριν από την επιβολή των μέτρων 
της, έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες, 
καλή τη πίστει, να διευθετήσει το ζήτημα 
μέσω διεθνούς συντονισμού ή δικαστικής 
επίλυσης, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο 
διεθνούς φόρουμ.

ε) εάν και με ποιον τρόπο η τρίτη 
χώρα, πριν από την επιβολή των μέτρων 
της, έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες, 
καλή τη πίστει, να διευθετήσει το ζήτημα 
μέσω διεθνούς συντονισμού ή δικαστικής 
επίλυσης, είτε διμερώς είτε στο πλαίσιο 
διεθνούς φόρουμ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάζει 
κάθε μέτρο τρίτης χώρας προκειμένου να 
διαπιστώσει αν πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
ενεργεί χωρίς καθυστέρηση.

1. Η Επιτροπή εξετάζει κάθε μέτρο, 
μη ανάληψη δράσης και επαπειλούμενη 
δράση τρίτης χώρας, προκειμένου να 
διαπιστώσει αν πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 2 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 
ενεργεί χωρίς καθυστέρηση.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
την εξέταση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με δική της πρωτοβουλία ή 
μετά από πληροφορίες που λαμβάνει από 
οποιαδήποτε πηγή. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 12, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του παρόχου 
των πληροφοριών.

2. Η Επιτροπή διενεργεί την εξέταση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με δική 
της πρωτοβουλία ή μετά από πληροφορίες 
που λαμβάνει από οποιαδήποτε πηγή. Η 
Επιτροπή διασφαλίζει την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 12, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του παρόχου 
των πληροφοριών. Η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί το ενιαίο σημείο εισόδου για 
να διευκολύνει την ανοικτή ή ανώνυμη 
υποβολή πληροφοριών από εξωτερικές 
πηγές.
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Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας επικοινωνίας 
με πρόσκληση υποβολής πληροφοριών 
εντός καθορισμένης προθεσμίας. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα για την έναρξη της 
εξέτασης.

Η Επιτροπή ενημερώνει με δέοντα και 
έγκαιρο τρόπο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για 
οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά την 
εξέταση των μέτρων τρίτων χωρών. 
Δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
μέσω άλλων κατάλληλων μέσων δημόσιας 
επικοινωνίας με πρόσκληση υποβολής 
πληροφοριών εντός καθορισμένης 
προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τους 4 
μήνες. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ενημερώνει την οικεία τρίτη χώρα για την 
έναρξη της εξέτασης. Η Επιτροπή 
μεριμνά για τη διάθεση επαρκών πόρων, 
ώστε να είναι δυνατή η ταχεία διεξαγωγή 
της εξέτασης.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της.

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της εντός εύλογης και καθορισμένης 
προθεσμίας, η οποία δεν καθυστερεί 
αδικαιολόγητα την απόφαση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο 
της οικείας τρίτης χώρας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα την απόφασή της και της ζητεί 
να παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό 
και, κατά περίπτωση, να αποκαταστήσει τη 
ζημία που υπέστη η Ένωση ή τα κράτη 
μέλη της.

Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο 
της οικείας τρίτης χώρας πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2, κοινοποιεί 
στην οικεία τρίτη χώρα την απόφασή της 
και της ζητεί να παύσει τον οικονομικό 
εξαναγκασμό και, κατά περίπτωση, να 
αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή τα κράτη μέλη της εντός εύλογης 
και καθορισμένης προθεσμίας η οποία 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παραπομπή του ζητήματος σε 
διεθνή δικαστική επίλυση.

– παραπομπή, εν παραλλήλω, του 
ζητήματος σε διεθνή δικαστική επίλυση, 
χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην απόφαση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει την 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού 
θέτοντας επίσης το ζήτημα σε οποιοδήποτε 
σχετικό διεθνές φόρουμ.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει την 
παύση του οικονομικού εξαναγκασμού 
θέτοντας επίσης το ζήτημα, επιπροσθέτως 
της διαπίστωσης από την Επιτροπή των 
μέτρων της τρίτης χώρας, σε οποιοδήποτε 
σχετικό διεθνές φόρουμ.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
σχετικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για όλες τις 
εξελίξεις με πλήρη, τακτικό και έγκαιρο 
τρόπο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συνεργασία της με την οικεία 
τρίτη χώρα, η Επιτροπή λαμβάνει, όπου 
είναι επιθυμητό ή κρίνεται αναγκαίο, 
στήριξη από άλλα σχετικά θεσμικά 
όργανα της Ένωσης, ιδίως την ΕΥΕΔ και 
την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην 
οικεία τρίτη χώρα.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καθορισμένη προθεσμία για την παύση 
του εξαναγκασμού και την 
αποκατάσταση της ζημίας από την οικεία 
τρίτη χώρα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, μπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές και 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις ή 
συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα που επηρεάζεται 

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις ή 
συνεργασία, εξ ονόματος της Ένωσης, με 
οποιαδήποτε άλλη χώρα που επηρεάζεται 
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από τα ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού ή με οποιαδήποτε 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, με σκοπό την 
παύση του εξαναγκασμού. Στο πλαίσιο 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται, κατά 
περίπτωση, συντονισμός σε σχετικά 
διεθνή φόρουμ και συντονισμός για την 
αντιμετώπιση του εξαναγκασμού.

από τα ίδια ή παρόμοια μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού ή με οποιαδήποτε 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, με σκοπό την 
παύση του εξαναγκασμού. Στο πλαίσιο 
αυτό θα περιλαμβάνεται συντονισμός σε 
σχετικά διεθνή φόρουμ και συντονισμός 
για την αντιμετώπιση του εξαναγκασμού.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συνεργασία της με οιαδήποτε 
άλλη χώρα επηρεάζεται από τα ίδια ή 
παρεμφερή μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού, η Επιτροπή λαμβάνει, 
όπου είναι επιθυμητό ή κρίνεται 
αναγκαίο, στήριξη από άλλα σχετικά 
θεσμικά όργανα της Ένωσης, ιδίως την 
ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της 
Ένωσης στην οικεία χώρα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απαιτείται δράση για την 
προστασία των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
και

β) απαιτείται δράση για την 
προστασία της ασφάλειας, των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, και

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ των 
μέτρων που προβλέπονται στο παράρτημα 
Ι. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποδεικνύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 8. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
θεσπίσει μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει 
δυνάμει άλλων νομικών πράξεων.

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ άλλων από 
τα μέτρα που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι. Τα μέτρα αυτά μπορούν 
επίσης να εφαρμόζονται σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που υποδεικνύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 8. Η Επιτροπή 
μπορεί επίσης να θεσπίσει μέτρα τα οποία 
μπορεί να λάβει δυνάμει άλλων νομικών 
πράξεων.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
εφαρμόζονται από καθορισμένη 
ημερομηνία μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή ορίζει την εν 
λόγω ημερομηνία εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ενημέρωση της 
οικείας τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η εν λόγω χώρα να 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό.

2. Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
εφαρμόζονται από καθορισμένη 
ημερομηνία μετά την έκδοση της 
εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή ορίζει την εν 
λόγω ημερομηνία εφαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ενημέρωση της 
οικείας τρίτης χώρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και η εν λόγω χώρα να 
παύσει τον οικονομικό εξαναγκασμό και 
να αποκαταστήσει τη ζημία που 
προκάλεσε.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, αφού εκδώσει την 
εκτελεστική πράξη, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 

3. Η Επιτροπή, αφού εκδώσει την 
εκτελεστική πράξη, κοινοποιεί στην οικεία 
τρίτη χώρα τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την 
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παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, καλεί 
την οικεία τρίτη χώρα να παύσει αμέσως 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, προσφέρεται 
να διαπραγματευτεί λύση και ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα ότι θα εφαρμοστεί 
το μέτρο αντίδρασης της Ένωσης, εκτός 
εάν παύσει ο οικονομικός εξαναγκασμός.

παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, η 
Επιτροπή, εξ ονόματος της Ένωσης, καλεί 
την οικεία τρίτη χώρα να παύσει άμεσα 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, προσφέρεται 
να διαπραγματευτεί λύση και την 
αποκατάσταση της ζημίας που 
προκάλεσε στην Ένωση και στα κράτη 
μέλη της και ενημερώνει την οικεία τρίτη 
χώρα ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης, εκτός εάν παύσει 
ο οικονομικός εξαναγκασμός εντός 
περιόδου όχι μεγαλύτερης από 90 ημέρες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
την τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης χώρας 
και των επίμαχων δικαιωμάτων.

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
την τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης χώρας 
και των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς και 
των επιπτώσεων που έχουν τα μέτρα στην 
Ένωση ή σε κράτος μέλος.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον 
σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί τακτικά ενήμερο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η οικεία τρίτη χώρα αναστείλει 
τον οικονομικό εξαναγκασμό, ή όταν αυτό 
είναι αναγκαίο προς το συμφέρον της 
Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει 
την εφαρμογή του αντίστοιχου μέτρου 
αντίδρασης της Ένωσης για τη διάρκεια 
της αναστολής από την τρίτη χώρα ή για 
όσο διάστημα είναι αναγκαίο βάσει του 
συμφέροντος της Ένωσης. Η Επιτροπή 
αναστέλλει τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης εάν η οικεία τρίτη χώρα έχει 
προσφέρει, και η Ένωση έχει συνάψει, 
συμφωνία για την υποβολή του ζητήματος 
σε δεσμευτική διεθνή δικαστική επίλυση 
από τρίτο και η τρίτη χώρα αναστείλει 
επίσης τα οικεία μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού. Η Επιτροπή αποφασίζει, με 
εκτελεστική πράξη, να αναστείλει το μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

2. Εάν η οικεία τρίτη χώρα αναστείλει 
τον οικονομικό εξαναγκασμό και η ζημία 
που προκλήθηκε στην Ένωση και στα 
κράτη μέλη της έχει αποκατασταθεί, ή 
όταν αυτό είναι αναγκαίο προς το 
συμφέρον της Ένωσης, η Επιτροπή μπορεί 
να αναστείλει την εφαρμογή του 
αντίστοιχου μέτρου αντίδρασης της 
Ένωσης για τη διάρκεια της αναστολής 
από την τρίτη χώρα ή για όσο διάστημα 
είναι αναγκαίο βάσει του συμφέροντος της 
Ένωσης. Η Επιτροπή αναστέλλει τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης εάν η οικεία τρίτη 
χώρα έχει προσφέρει, και η Ένωση έχει 
συνάψει, συμφωνία για την υποβολή του 
ζητήματος σε δεσμευτική διεθνή δικαστική 
επίλυση από τρίτο και η τρίτη χώρα 
αναστείλει επίσης τα οικεία μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού, καθώς και αν 
αποκαταστάθηκε η ζημία που προκάλεσε 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της ο 
οικονομικός εξαναγκασμός. Η Επιτροπή 
αποφασίζει, με εκτελεστική πράξη, να 
αναστείλει το μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 
15 παράγραφος 2.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όταν έχει παύσει ο οικονομικός 
εξαναγκασμός·

α) όταν έχει παύσει ο οικονομικός 
εξαναγκασμός και έχει αποκατασταθεί η 
προκληθείσα ζημία·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη συλλογή πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ενώσεις του 
κλάδου, που επηρεάζονται από πιθανά 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, και με τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση ή την εφαρμογή της νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τους επηρεαζόμενους τομείς.

3. Κατά τη συλλογή πληροφοριών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
ενημερώνει και διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τις ενώσεις του 
κλάδου και τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, που επηρεάζονται από πιθανά 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, και με τα 
κράτη μέλη που συμμετέχουν στην 
κατάρτιση ή την εφαρμογή της νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τους επηρεαζόμενους τομείς.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων 
στους φορείς τρίτων χωρών ή στους 
ανταγωνιστές, χρήστες ή καταναλωτές της 
Ένωσης ή στους υπαλλήλους της Ένωσης, 
τους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους 
πελάτες των εν λόγω φορέων·

α) τον αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων 
στους φορείς τρίτων χωρών ή στους 
ανταγωνιστές, τις συνδικαλιστικές 
ενώσεις, τους χρήστες ή καταναλωτές της 
Ένωσης ή στους υπαλλήλους της Ένωσης, 
τους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους 
πελάτες των εν λόγω φορέων·
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών. Το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης συνοδεύεται από 
ανάλυση των προβλεπόμενων μέτρων, 
όταν υποβάλλεται στην επιτροπή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη τις πληροφορίες που συλλέγονται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
συλλογής πληροφοριών. Το σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης συνοδεύεται από 
ανάλυση των προβλεπόμενων μέτρων και 
των δυνητικών τους επιπτώσεων, όταν 
υποβάλλεται στην επιτροπή στο πλαίσιο 
της διαδικασίας εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2. Η Επιτροπή 
τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έξι 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή 
τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Επιπλέον, 
κατά την υποβολή εκθέσεων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, η Επιτροπή παρέχει 
επικαιροποιήσεις σχετικά με την εξέλιξη 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 45
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβα) την επιβολή περιορισμών στις 
επενδύσεις οικονομικών φορέων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τρίτη χώρα.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιββ) την επιβολή μέτρων που 
επηρεάζουν τομείς που σχετίζονται με την 
πολιτική ανταγωνισμού·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ γ) την αναστολή της έκδοσης 
θεωρήσεων και αναστολή των 
προαιρετικών απαλλαγών από τα τέλη·

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ δ) την επιβολή περιορισμών στις 
εξαγωγές ειδών και τεχνολογίας που 
θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για 
την τρίτη χώρα.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προστασία της Ένωσης και των κρατών μελών της από τον οικονομικό εξαναγκασμό από 
τρίτες χώρες
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Svenja Hahn

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για την προστασία της 
Ένωσης και των κρατών μελών της από τον οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτες χώρες. Η 
προτεινόμενη πράξη είναι μια απάντηση στο πρόβλημα της εσκεμμένης οικονομικής πίεσης 
που υφίστανται η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τα τελευταία χρόνια, και στόχος της είναι να 
ενισχυθεί και να συμπληρωθεί η εργαλειοθήκη εμπορικής άμυνας και να δοθεί στην ΕΕ η 
δυνατότητα να προστατεύεται καλύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Προς το παρόν η ΕΕ δεν έχει στη διάθεσή της κανένα μέσο για την αντιμετώπιση ειδικά του 
εξαναγκασμού, γεγονός που εξηγεί γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αρκετά κράτη μέλη 
ζήτησαν ένα τέτοιο μέσο, όπως άλλωστε επισημαίνεται στην από 2ας Φεβρουαρίου 2021 
κοινή δήλωση της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 
πρόταση της Επιτροπής αποτελεί απόρροια εκείνης της δήλωσης. Αυτό το νέο εργαλείο θα 
δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θεσπίσει εμπορικούς, επενδυτικούς και άλλους 
περιορισμούς κατά οποιασδήποτε τρίτης χώρας παρεμβαίνει αδικαιολόγητα στις επιλογές 
πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών της. Κύρια λειτουργία του προτεινόμενου μέσου θα 
είναι, ωστόσο, να αποτρέπει τον οικονομικό εκφοβισμό υπάρχοντας και μόνο. 

Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες συνήθεις εκτελεστικές και 
κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής. Στην πρόταση 
της Επιτροπής, τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης θα καθορίζονται και θα εγκρίνονται μέσω 
εκτελεστικής πράξης, ενώ οποιεσδήποτε αλλαγές σε πιθανά μέτρα αντίδρασης και σε κανόνες 
καταγωγής (παράρτημα Ι και ΙΙ) θα χρειάζονται κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Αν και το προτεινόμενο μέσο είναι ένας μηχανισμός εμπορικής άμυνας, η πρόταση έχει 
συνέπειες και για την εσωτερική αγορά. Μέρη του παραρτήματος Ι και ολόκληρο το 
παράρτημα ΙΙ εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της IMCO: αγαθά και δημόσιες συμβάσεις, καθώς 
και κανόνες καταγωγής.

Δεδομένου του αντικτύπου που έχουν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς οποιεσδήποτε 
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σχετικές με το εμπόριο συγκρούσεις ή ενέργειες τρίτης χώρας, προξενεί έκπληξη η μη 
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου στην εσωτερική αγορά. Τούτο δε συμβαίνει τη στιγμή που 
θα έπρεπε να αναμένεται ότι οποιαδήποτε μέτρα καταναγκασμού από τρίτη χώρα, καθώς και 
τα ενδεχόμενα αντίμετρα, θα επηρεάσουν οπωσδήποτε και την εσωτερική αγορά, όπως το 
είδαμε στην περίπτωση της Κίνας που απαγόρευσε προϊόντα από τη Λιθουανία μετά από 
διπλωματικό επεισόδιο, γεγονός που σε δεύτερο χρόνο επηρέασε σαφέστατα άλλα κράτη 
μέλη και την εσωτερική αγορά.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το πώς επηρεάζουν την εσωτερική αγορά τα μέτρα 
καταναγκασμού που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, προτείνω ως εισηγήτρια να ανατεθεί στα 
κράτη μέλη ρόλος ενεργοποίησης σε σχέση με τις έρευνες της Επιτροπής. Προτείνω επίσης 
ορισμένες προσθήκες που υποχρεώνουν την Επιτροπή να τηρεί ενήμερα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η πρόταση της Επιτροπής αφήνει μεγάλο μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα χέρια 
της Επιτροπής και μόνο, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των 
δράσεων προτείνεται να εκτελεστεί μόνο με εκτελεστικές πράξεις.

Πιστεύω ότι μια πιο ενδεδειγμένη πορεία θα ήταν να εξουσιοδοτείται μεν η Επιτροπή να 
διαπιστώνει την ύπαρξη καταναγκαστικού μέτρου, αλλά να αποφασίζει δε στη συνέχεια υπό 
τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών η Επιτροπή σχετικά με τα 
κατάλληλα αντίμετρα. Τούτο θα σήμαινε ότι τα αντίμετρα καθορίζονται και εγκρίνονται με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη και όχι με εκτελεστική πράξη όπως στην πρόταση της Επιτροπής. 
Η αλλαγή της διαδικασίας από εκτελεστική πράξη σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα 
εξασφάλιζε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των αντίμετρων αντί να αφήνει πλήρεις εξουσίες 
στην Επιτροπή για να ενεργεί μόνη της.

Αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα έχουν παίξει τον ρόλο τους στη 
λήψη της απόφασης σχετικά με τα αντίμετρα, η Επιτροπή θα μπορεί να αναστείλει ή να 
τερματίσει τα μέτρα με εκτελεστική πράξη. Ωστόσο, η εξουσία τροποποίησης των μέτρων θα 
πρέπει να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, και γι’ αυτόν τον λόγο, ως εισηγήτρια, 
προτείνω η τροποποίηση των μέτρων να πραγματοποιείται επίσης με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη.

Δεδομένου ότι μία από τις κύριες επιφυλάξεις σχετικά με την προτεινόμενη πράξη αφορά την 
ικανότητα να ενεργούμε γρήγορα, προτείνω να μην γίνουν αλλαγές στο άρθρο 10 
παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής, το οποίο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει, 
για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής που αναστέλλουν, τροποποιούν ή τερματίζουν τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Ως γενικό σχόλιο, το προτεινόμενο μέσο απαντά ολοφάνερα σε υπαρκτή ανάγκη αλλά είναι 
εξίσου επιτακτική η ανάγκη να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο το οποίο, αντί να οδηγεί σε 
προστατευτισμό, θα διαφυλάσσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
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Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η σύγχρονη διασυνδεδεμένη 
παγκόσμια οικονομία δημιουργεί αυξημένο 
κίνδυνο και ευκαιρίες για οικονομικό 
εξαναγκασμό, καθώς παρέχει στις χώρες 
ενισχυμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
υβριδικών μέσων, για την άσκηση του εν 
λόγω εξαναγκασμού. Είναι επιθυμητό η 
Ένωση να συμβάλει στη δημιουργία, την 
ανάπτυξη και την αποσαφήνιση διεθνών 
πλαισίων για την πρόληψη και την 
εξάλειψη καταστάσεων οικονομικού 
εξαναγκασμού.

(5) Η σύγχρονη διασυνδεδεμένη 
παγκόσμια οικονομία δημιουργεί αυξημένο 
κίνδυνο και ευκαιρίες για οικονομικό 
εξαναγκασμό, καθώς παρέχει στις χώρες 
ενισχυμένα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
υβριδικών μέσων, για την άσκηση του εν 
λόγω εξαναγκασμού. Για το σκοπό αυτό, 
είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς, 
να διαφοροποιηθούν οι εμπορικές σχέσεις 
και να τονωθεί η ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα. Είναι επίσης 
επιθυμητό η Ένωση να συμβάλει στη 
δημιουργία, την ανάπτυξη και την 
αποσαφήνιση διεθνών πλαισίων για την 
πρόληψη και την εξάλειψη καταστάσεων 
οικονομικού εξαναγκασμού, μέσω ενός 
αποτρεπτικού μέσου που συμπληρώνει τα 
υφιστάμενα μέσα της Ένωσης. Η χρήση 
οικονομικού εξαναγκασμού κατά της 
Ένωσης και των κρατών μελών 
αυξάνεται σταθερά.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 

(6) Ενεργώντας πάντα στο πλαίσιο του 
διεθνούς δικαίου, είναι σημαντικό η 
Ένωση να διαθέτει κατάλληλη πράξη για 
την αποτροπή και την αντιμετώπιση του 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 
χώρες προκειμένου να διαφυλάσσει τα 
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δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της. Αυτό ισχύει 
ιδίως όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν μέτρα 
που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις 
επενδύσεις και τα οποία παρεμβαίνουν στις 
νόμιμες κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή 
ενός κράτους μέλους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνο 
δράσεις που αναλαμβάνονται και έχουν 
επιπτώσεις στο έδαφος της τρίτης χώρας, 
αλλά και δράσεις που αναλαμβάνονται από 
την τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες στην Ένωση.

δικαιώματα και τα συμφέροντά της και 
εκείνα των κρατών μελών της και να 
διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Αυτό ισχύει ιδίως 
όταν τρίτες χώρες λαμβάνουν μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
και τα οποία παρεμβαίνουν στις νόμιμες 
κυρίαρχες επιλογές της Ένωσης ή ενός 
κράτους μέλους, επιδιώκοντας να 
αποτρέψουν ή να επιτύχουν την παύση, 
την τροποποίηση ή την έκδοση 
συγκεκριμένης πράξης από την Ένωση ή 
ένα κράτος μέλος. Στα εν λόγω μέτρα που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις 
μπορεί να περιλαμβάνονται όχι μόνο 
δράσεις που αναλαμβάνονται και έχουν 
επιπτώσεις στο έδαφος της τρίτης χώρας, 
αλλά και δράσεις που αναλαμβάνονται από 
την τρίτη χώρα, μεταξύ άλλων μέσω 
οντοτήτων που ελέγχονται ή διευθύνονται 
από την τρίτη χώρα και βρίσκονται στην 
Ένωση, οι οποίες βλάπτουν τη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς ή τις οικονομικές 
δραστηριότητες στην Ένωση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα μέτρα εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα που στοχεύουν ένα μόνο κράτος 
μέλος έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, δημιουργώντας, για παράδειγμα, 
διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού. Η 
διασφάλιση μιας εύρυθμης και 
ανθεκτικής εσωτερικής αγοράς 
διαδραματίζει σε αυτό το πλαίσιο 
στρατηγικό ρόλο δεδομένου ότι θα 
μπορούσε να αποτρέψει οποιονδήποτε 
οικονομικό εξαναγκασμό από τρίτες 
χώρες. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα 
σημαντικό να τεθούν κανόνες που 
προστατεύουν την εσωτερική αγορά από 
αρνητικές παρεμβολές καθώς και 
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κανόνες που διαφυλάσσουν την 
ικανότητα της ΕΕ να κάνει κυρίαρχες 
επιλογές όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο 
λήψης μέτρων της Ένωσης σε περίπτωση 
μέτρων εξαναγκασμού από τρίτη χώρα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στη διασφάλιση αποτελεσματικής, 
αποδοτικής και ταχείας αντίδρασης της 
Ένωσης στον οικονομικό εξαναγκασμό, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
κράτους μέλους και, ως έσχατη λύση, της 
λήψης αντιμέτρων.

(7) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί 
στη διασφάλιση αποτελεσματικής, 
αποδοτικής και ταχείας αντίδρασης της 
Ένωσης στον οικονομικό εξαναγκασμό, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής του 
οικονομικού εξαναγκασμού της Ένωσης ή 
κράτους μέλους και, ως έσχατη λύση, της 
λήψης αντιμέτρων. Οι προϋποθέσεις για 
την ενεργοποίηση του εν λόγω μέσου και 
για την ενεργοποίηση ειδικών μέτρων θα 
πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια, 
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
εσφαλμένη χρήση του παρόντος 
κανονισμού και να προστατευθούν οι 
βιομηχανίες της Ένωσης από τον 
εξωτερικό ανταγωνισμό.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου 
πλαισίου δράσης της Ένωσης κατά του 
οικονομικού εξαναγκασμού, να 
θεσπιστούν κανόνες για την εξέταση, τη 
διαπίστωση της ύπαρξης και την 
αντιμετώπιση των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. 

(9) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο, για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού, αξιόπιστου και 
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της 
Ένωσης κατά του οικονομικού 
εξαναγκασμού, να θεσπιστούν κανόνες για 
την εξέταση, τη διαπίστωση της ύπαρξης 
και την αντιμετώπιση των μέτρων 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτες 



PE703.008v02-00 80/100 RR\1265025EL.docx

EL

Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα αντίδρασης 
της Ένωσης θα πρέπει να εξετάζονται τα 
πραγματικά περιστατικά, να διαπιστώνεται 
η ύπαρξη οικονομικού εξαναγκασμού και, 
όπου είναι δυνατόν, να καταβάλλονται 
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης σε 
συνεργασία με την οικεία τρίτη χώρα. 
Τυχόν μέτρα που επιβάλλει η Ένωση θα 
πρέπει να είναι ανάλογα προς τη ζημία που 
προκαλούν τα μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτες χώρες. Τα 
κριτήρια για τον καθορισμό των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
λαμβάνουν ιδίως υπόψη την ανάγκη να 
αποφεύγονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 
παράπλευρες επιπτώσεις, ο διοικητικός 
φόρτος και το κόστος που επιβάλλονται 
στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, 
καθώς και το συμφέρον της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

χώρες. Ειδικότερα, πριν από τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
εξετάζονται τα πραγματικά περιστατικά, 
να διαπιστώνεται η ύπαρξη οικονομικού 
εξαναγκασμού και του αντικτύπου του 
στην Ένωση και, όπου είναι δυνατόν, να 
καταβάλλονται προσπάθειες για την 
εξεύρεση λύσης σε συνεργασία με την 
οικεία τρίτη χώρα. Τυχόν μέτρα που 
επιβάλλει η Ένωση θα πρέπει να είναι 
ανάλογα προς τη ζημία που προκαλούν τα 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού από 
τρίτες χώρες. Τα κριτήρια για τον 
καθορισμό των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνουν ιδίως 
υπόψη την ανάγκη για ασφάλεια δικαίου 
και την ανάγκη να αποφεύγονται ή να 
ελαχιστοποιούνται οι παράπλευρες 
επιπτώσεις, ο διοικητικός φόρτος και το 
κόστος που επιβάλλονται στους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης, καθώς 
και το συμφέρον της Ένωσης ως προς την 
εξασφάλιση της ακεραιότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Ως εκ τούτου, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
στόχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση και αποτελεσματική παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 
δράσης για την προστασία των 

(15) Η Ένωση θα πρέπει να επιβάλλει 
αντίμετρα μόνον όταν άλλα μέσα, όπως οι 
διαπραγματεύσεις, η διαμεσολάβηση ή η 
δικαστική επίλυση, δεν οδηγούν στην 
άμεση και αποτελεσματική παύση του 
οικονομικού εξαναγκασμού και στην 
αποκατάσταση της ζημίας που έχει 
προκαλέσει στην Ένωση ή στα κράτη μέλη 
της, και όταν είναι αναγκαία η ανάληψη 
δράσης για την προστασία της εσωτερικής 
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συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της και 
είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι 
σκόπιμο ο κανονισμός να καθορίζει τους 
εφαρμοστέους κανόνες και διαδικασίες για 
την επιβολή και την εφαρμογή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και να επιτρέπει 
την ταχεία ανάληψη δράσης, όπου 
απαιτείται, για τη διατήρηση της 
αποτελεσματικότητας τυχόν μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης.

αγοράς, των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της και είναι προς το συμφέρον της 
Ένωσης. Είναι σκόπιμο ο κανονισμός να 
καθορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες και 
διαδικασίες για την επιβολή και την 
εφαρμογή μέτρων αντίδρασης της Ένωσης 
και να επιτρέπει την ταχεία ανάληψη 
δράσης, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση 
της αποτελεσματικότητας τυχόν μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης. Τέτοιοι 
εφαρμοστέοι κανόνες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι ο κανονισμός δεν 
υποσκάπτει τον ανοικτό χαρακτήρα της 
Ένωσης και το βασισμένο σε κανόνες 
εμπόριο.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους. 
Είναι επίσης σημαντικό κατά την επιλογή 
και τον σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον της Ένωσης. Τα μέτρα 
αντίδρασης της Ένωσης θα πρέπει να 
επιλέγονται από ευρύ φάσμα επιλογών, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των 
πλέον κατάλληλων μέτρων σε κάθε 

(16) Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα πρέπει να επιλέγονται και να 
σχεδιάζονται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων, μεταξύ των οποίων: η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων για την 
παύση του εξαναγκασμού από την τρίτη 
χώρα· η δυνατότητά τους να παράσχουν 
ανακούφιση σε οικονομικούς φορείς εντός 
της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού από τρίτη 
χώρα· ο στόχος της αποφυγής ή της 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών 
οικονομικών και άλλων επιπτώσεων για 
την Ένωση· και η αποφυγή δυσανάλογης 
διοικητικής πολυπλοκότητας και κόστους. 
Είναι επίσης σημαντικό κατά την επιλογή 
και τον σχεδιασμό των μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον της Ένωσης και τα εν λόγω 
μέτρα να είναι αναλογικά και στοχευμένα 
στη μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας τους και στην 
ελαχιστοποίηση του αντικτύπου τους 
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συγκεκριμένη περίπτωση. στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
Τα μέτρα αντίδρασης της Ένωσης θα 
πρέπει να επιλέγονται από ευρύ φάσμα 
επιλογών, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
λήψη των πλέον κατάλληλων μέτρων σε 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Μετά τη λήψη μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση σε 
σχέση με τα μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτη χώρα, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και τα 
αποτελέσματά τους, με σκοπό την ανάλογη 
προσαρμογή, αναστολή ή τερματισμό των 
μέτρων αντίδρασης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν οι κανόνες και οι 
διαδικασίες για την τροποποίηση, την 
αναστολή και τον τερματισμό των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, καθώς και οι 
καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυνται.

(19) Μετά τη λήψη μέτρων αντίδρασης 
της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση σε 
σχέση με τα μέτρα οικονομικού 
εξαναγκασμού από τρίτη χώρα, την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης και τα 
αποτελέσματά τους, με σκοπό την ανάλογη 
προσαρμογή, αναστολή ή τερματισμό των 
μέτρων αντίδρασης. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν οι κανόνες και οι 
διαδικασίες για την τροποποίηση, την 
αναστολή και τον τερματισμό των μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, καθώς και οι 
καταστάσεις στις οποίες ενδείκνυνται. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε να 
είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πλήρως αναμεμειγμένα σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας μέσω της 
τακτικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
τις πρόσφατες εξελίξεις, το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας των αντιμέτρων, 
καθώς και σχετικά με τα επόμενα βήματα 
που προτίθεται να λάβει.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(20) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν 
ευκαιρίες συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών για τους σκοπούς 
της έγκρισης και τροποποίησης των 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και, κατά 
περίπτωση, για τους σκοπούς της 
αναστολής και του τερματισμού, 
λαμβανομένων υπόψη των δυνητικών 
επιπτώσεων στα εν λόγω ενδιαφερόμενα 
μέρη.

(20) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν 
ευκαιρίες συμμετοχής των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, 
για τους σκοπούς της έγκρισης και 
τροποποίησης των μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης και, κατά περίπτωση, για τους 
σκοπούς της αναστολής και του 
τερματισμού, λαμβανομένων υπόψη των 
δυνητικών επιπτώσεων στα εν λόγω 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 
τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και για ζητήματα που 
ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.

(21) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επικοινωνία και 
ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, αφενός, και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, αφετέρου, ιδίως όσον αφορά 
τις προσπάθειες συνεργασίας με την οικεία 
τρίτη χώρα για τη διερεύνηση επιλογών με 
σκοπό την παύση του οικονομικού 
εξαναγκασμού και για ζητήματα που 
ενδέχεται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού. Γενικά, η Επιτροπή 
οφείλει να κρατά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πλήρως 
ενήμερα σχετικά με τις τρέχουσες 
εξελίξεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
από τις προηγούμενες συζητήσεις έως 
την κοινοποίηση μέτρων αντίδρασης.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί (26) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί 
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τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού ως προς την 
αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία 
τους και ως προς τα πιθανά συμπεράσματα 
για μελλοντικά μέτρα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να επανεξετάσει τον 
παρόντα κανονισμό αφού αποκτήσει 
επαρκή πείρα από την ύπαρξη ή την 
εφαρμογή του. Η επανεξέταση αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τη 
λειτουργία, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτίμησή 
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο,

σε βάθος τα μέτρα που λαμβάνονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ως προς 
την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργία 
τους και ως προς τα πιθανά συμπεράσματα 
για μελλοντικά μέτρα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να επανεξετάσει τον 
παρόντα κανονισμό αφού αποκτήσει 
επαρκή πείρα από την ύπαρξη ή την 
εφαρμογή του, από τον αντίκτυπό του στο 
εμπόριο, στις επενδύσεις και στην ενιαία 
αγορά, καθώς και από την προστιθέμενη 
αξία του σε σχέση με τα υπάρχοντα 
εργαλεία. Η επανεξέταση αυτή θα πρέπει 
να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τη 
λειτουργία, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την 
εκτίμησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο,

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της όταν μια τρίτη χώρα 
επιδιώκει, μέσω μέτρων που επηρεάζουν 
το εμπόριο ή τις επενδύσεις, να 
εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή ή την παύση τέτοιου 
είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, ενώ 
παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες και διαδικασίες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των συμφερόντων της Ένωσης και των 
κρατών μελών της και να εξασφαλιστεί η 
ακεραιότητα και η εύρυθμη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς όταν μια τρίτη 
χώρα επιδιώκει, μέσω μέτρων που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις, 
να εξαναγκάσει την Ένωση ή ένα κράτος 
μέλος να εκδώσει ή να μην εκδώσει μια 
συγκεκριμένη πράξη. Τέτοιου είδους 
εξαναγκασμός πρέπει να αντιμετωπίζεται 
προκειμένου να διαφυλάσσονται το 
νομοθετικό προνόμιο της Ένωσης και 
των κρατών μελών της, το κράτος 
δικαίου και η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, καθώς και προκειμένου να 
αποτρέπονται οποιεσδήποτε στρεβλώσεις 
προκύπτουν από μέτρα καταναγκασμού 
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από τρίτη χώρα. Ο παρών κανονισμός 
παρέχει στην Ένωση πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, με 
στόχο την αποτροπή ή την παύση τέτοιου 
είδους ενεργειών από τρίτη χώρα, ενώ 
παράλληλα επιτρέπει στην Ένωση, ως 
έσχατη λύση, να αντισταθμίζει αυτές τις 
ενέργειες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε δράση 
αναλαμβάνεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα είναι συνεπής με τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου και θα διεξάγεται στο 
πλαίσιο των αρχών και των στόχων της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

2. Οποιαδήποτε δράση 
αναλαμβάνεται βάσει του παρόντος 
κανονισμού θα είναι συνεπής με τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης δυνάμει του 
διεθνούς δικαίου και θα διεξάγεται στο 
πλαίσιο των αρχών και των στόχων της 
εξωτερικής δράσης της Ένωσης και της 
εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μέσω της εφαρμογής ή της 
επαπειλούμενης εφαρμογής μέτρων που 
επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις.

– μέσω της εφαρμογής ή της 
επαπειλούμενης εφαρμογής μέτρων που 
επηρεάζουν την εσωτερική αγορά, το 
εμπόριο ή τις επενδύσεις.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η χρηματοπιστωτική και 
οικονομική ζημία στην αγορά ενός 
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κράτους μέλους ή στην εσωτερική αγορά 
της Ένωσης·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) κατά πόσον η τρίτη χώρα ενεργεί 
βάσει διεθνώς αναγνωρισμένης θεμιτής 
ανησυχίας·

διαγράφεται

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
την εξέταση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με δική της πρωτοβουλία ή 
μετά από πληροφορίες που λαμβάνει από 
οποιαδήποτε πηγή. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει την προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με 
το άρθρο 12, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται η ταυτότητα του παρόχου 
των πληροφοριών.

2. Η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί 
την εξέταση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 με δική της πρωτοβουλία ή 
μετά από πληροφορίες που λαμβάνει από 
οποιαδήποτε πηγή. Η Επιτροπή ενεργεί 
όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
ζητούν την εξέταση αυτή. Η Επιτροπή 
ενεργεί ταχέως και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο χωρίς χρονοτριβή σχετικά με 
το αποτέλεσμα της εξέτασής της και 
σχετικά με τα επόμενα βήματα που 
προτίθεται να εγκρίνει, και διασφαλίζει 
την προστασία των εμπιστευτικών 
πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 12, 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η 
ταυτότητα του παρόχου των πληροφοριών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Η Επιτροπή μπορεί να αναζητά 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των 
μέτρων της οικείας τρίτης χώρας.

3. Η Επιτροπή μπορεί να αναζητά 
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των 
μέτρων της οικείας τρίτης χώρας, ή να 
ενεργεί αξιολογώντας απευθείας αυτόν 
τον αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, 
οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας επικοινωνίας 
με πρόσκληση υποβολής πληροφοριών 
εντός καθορισμένης προθεσμίας. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει 
την οικεία τρίτη χώρα για την έναρξη της 
εξέτασης.

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στη 
τρέχουσα εξέταση των μέτρων της τρίτης 
χώρας. Μπορεί δε να δημοσιεύει 
ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέσω άλλων 
κατάλληλων μέσων δημόσιας επικοινωνίας 
με πρόσκληση υποβολής πληροφοριών 
εντός καθορισμένης προθεσμίας που δεν 
θα καθυστερεί αδικαιολόγητα την 
απόφαση της Επιτροπής. Στην περίπτωση 
αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει την οικεία 
τρίτη χώρα για την έναρξη της εξέτασης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από εξέταση που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση στην οποία διαπιστώνεται 
αν το μέτρο της οικείας τρίτης χώρας 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή ενεργεί χωρίς 
καθυστέρηση.

Μετά από εξέταση που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή 
εκδίδει απόφαση στην οποία διαπιστώνεται 
αν το μέτρο της οικείας τρίτης χώρας 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1. Η Επιτροπή ενεργεί χωρίς 
καθυστέρηση και ενημερώνει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εν λόγω 
απόφαση.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή μπορεί να καλέσει την οικεία 
τρίτη χώρα να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
της.

Πριν από την έκδοση της απόφασής της, η 
Επιτροπή καλεί την οικεία τρίτη χώρα να 
υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός 
καθορισμένης προθεσμίας που δεν θα 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την απόφαση 
της Επιτροπής.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή ή 
καλές υπηρεσίες για την υποστήριξη της 
Ένωσης και της οικείας τρίτης χώρας στις 
προσπάθειες αυτές·

– διαμεσολάβηση, άμεση 
συνδιαλλαγή ή συνδιαλλαγή μέσω 
διεθνών οντοτήτων, ή καλές υπηρεσίες για 
την υποστήριξη της Ένωσης και της 
οικείας τρίτης χώρας στις προσπάθειες 
αυτές·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις 
σχετικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή τηρεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα επηρεαζόμενα κράτη 
μέλη και το Συμβούλιο πλήρως 
ενημερωμένα και χωρίς χρονοτριβή για 
τις εξελίξεις στη συνεργασία με την οικεία 
τρίτη χώρα, σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, καθώς και για τα επόμενα 
βήματα που είναι να γίνουν.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) απαιτείται δράση για την 
προστασία των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων της Ένωσης και των κρατών 
μελών της στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
και

β) η δράση είναι αναλογική και 
αναγκαία για την προστασία των 
συμφερόντων και των δικαιωμάτων της 
Ένωσης και των κρατών μελών της ή για 
την πρόληψη διαταραχών στην 
εσωτερική αγορά στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, και,

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ των μέτρων 
που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποδεικνύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 8. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
θεσπίσει μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει 
δυνάμει άλλων νομικών πράξεων.

Στην εκτελεστική πράξη, η Επιτροπή 
καθορίζει επίσης την κατάλληλη 
αντίδραση της Ένωσης μεταξύ των μέτρων 
που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Τα 
μέτρα αυτά μπορούν επίσης να 
εφαρμόζονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποδεικνύονται σύμφωνα με 
το άρθρο 8. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
θεσπίσει μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει 
δυνάμει άλλων νομικών πράξεων. Τέτοια 
μέτρα δεν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης 
προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη 
ζημία στην Ένωση ή στα κράτη μέλη της 
από τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 

6. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης 
προκειμένου να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη 
ζημία στην Ένωση ή στα κράτη μέλη της ή 
στην εσωτερική αγορά από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού, η Επιτροπή 
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άμεσης εφαρμογής για την επιβολή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3. Ισχύουν οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. Οι εν 
λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες.

εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επιβολή μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3. Ισχύουν οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5. Οι εν 
λόγω πράξεις παραμένουν σε ισχύ για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες. Οποτεδήποτε η Επιτροπή 
προτίθεται να εκδώσει εκτελεστικές 
πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από 
την έκδοση των εν λόγω πράξεων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) θα παρέχουν εξίσου 
αποτελεσματική ή αποτελεσματικότερη 
ανακούφιση στους οικονομικούς φορείς 
εντός της Ένωσης που πλήττονται από τα 
μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού·

β) θα παρέχουν εξίσου 
αποτελεσματική ή αποτελεσματικότερη 
ανακούφιση σε παράγοντες εντός της 
Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 7 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) θα παρέχουν εξίσου 
αποτελεσματική ή αποτελεσματικότερη 
ανακούφιση στην εσωτερική αγορά μέσω 
της εξομάλυνσης του αντίκτυπου που έχει 
ο οικονομικός εξαναγκασμός·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση ή ένα κράτος μέλος λόγω των 
μέτρων οικονομικού εξαναγκασμού από 
την τρίτη χώρα, λαμβανομένων υπόψη της 
σοβαρότητας των μέτρων της τρίτης χώρας 
και των επίμαχων δικαιωμάτων.

1. Κάθε μέτρο αντίδρασης της 
Ένωσης δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 
είναι ανάλογο προς τη ζημία που υπέστη η 
Ένωση, η εσωτερική αγορά ή ένα κράτος 
μέλος λόγω των μέτρων οικονομικού 
εξαναγκασμού από την τρίτη χώρα, 
λαμβανομένων υπόψη της σοβαρότητας 
των μέτρων της τρίτης χώρας και των 
επίμαχων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή επιλέγει και σχεδιάζει 
κατάλληλα μέτρα αντίδρασης 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και το συμφέρον της 
Ένωσης, με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 11, και τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Η Επιτροπή επιλέγει και σχεδιάζει 
κατάλληλα μέτρα αντίδρασης 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαπίστωση που 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4, 
τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 και το συμφέρον της 
Ένωσης, με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα 
με το άρθρο 11, και τα ακόλουθα 
αντικειμενικά κριτήρια:

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη δυνατότητα των μέτρων να 
ανακουφίσουν τους οικονομικούς φορείς 
της Ένωσης που πλήττονται από τον 
οικονομικό εξαναγκασμό·

β) τη δυνατότητα των μέτρων να 
ανακουφίσουν την εσωτερική αγορά και 
τους οικονομικούς φορείς της, καθώς και 
άλλους παράγοντες εντός της Ένωσης που 
πλήττονται από τον οικονομικό 
εξαναγκασμό·
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων στους θιγόμενους 
φορείς από τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων για 
τους θιγόμενους φορείς, για παράδειγμα 
εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού αγαθών ή 
υπηρεσιών·

γ) την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων στους θιγόμενους 
φορείς από τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
μακροπρόθεσμης προβλεψιμότητας και 
της διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων 
για τους θιγόμενους φορείς, για 
παράδειγμα εναλλακτικές πηγές 
εφοδιασμού αγαθών ή υπηρεσιών·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα μέτρα 
οικονομικού εξαναγκασμού που εφαρμόζει 
τρίτη χώρα και τα οποία ενεργοποίησαν τα 
μέτρα αντίδρασης της Ένωσης, την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων 
μέτρων αντίδρασης της Ένωσης και τις 
επιπτώσεις τους στα συμφέροντα της 
Ένωσης, και τηρεί ενήμερο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

1. Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά 
τα μέτρα οικονομικού εξαναγκασμού που 
εφαρμόζει τρίτη χώρα και τα οποία 
ενεργοποίησαν τα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, την αποτελεσματικότητα των 
ληφθέντων μέτρων αντίδρασης της 
Ένωσης και τις επιπτώσεις τους στα 
συμφέροντα της Ένωσης, και τηρεί 
ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν είναι αναγκαίο να γίνουν 
προσαρμογές στα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 9 

3. Όταν είναι αναγκαίο να γίνουν 
προσαρμογές στα μέτρα αντίδρασης της 
Ένωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 9 
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παράγραφος 2, ή περαιτέρω εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης της 
τρίτης χώρας, η Επιτροπή μπορεί, κατά 
περίπτωση, να τροποποιήσει τα μέτρα 
αντίδρασης που λήφθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

παράγραφος 2, της ανάλυσης της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών 
ή περαιτέρω εξελίξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αντίδρασης της 
τρίτης χώρας, η Επιτροπή μπορεί, κατά 
περίπτωση, να τροποποιήσει τα μέτρα 
αντίδρασης που λήφθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 7, μέσω εκτελεστικής πράξης, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ένα κράτος μέλος που υφίσταται 
οικονομικό εξαναγκασμό έχει το 
δικαίωμα να ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τα μέτρα αντίδρασης, εάν 
αυτό το κράτος μέλος θεωρεί ότι αυτά τα 
μέτρα έχουν πάψει να είναι 
αποτελεσματικά για την εξουδετέρωση 
του εξαναγκασμού που επιβάλλει η τρίτη 
χώρα. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική 
ευχέρεια να ενεργήσει.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν είναι σκόπιμο βάσει του 
συμφέροντος της Ένωσης.

δ) όταν είναι σκόπιμο και δεόντως 
αιτιολογημένο βάσει του συμφέροντος της 
Ένωσης.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής για την αναστολή, την 
τροποποίηση ή τον τερματισμό μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 και παραμένουν 
σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες.

5. Για δεόντως αιτιολογημένους 
επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης, 
η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις 
άμεσης εφαρμογής για την αναστολή, την 
τροποποίηση ή τον τερματισμό μέτρων 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 και παραμένουν 
σε ισχύ για διάστημα που δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες. Η Επιτροπή τηρεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερα χωρίς 
χρονοτριβή σχετικά με την απόφαση και 
την αιτιολόγησή της.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τον αντίκτυπο τέτοιων μέτρων 
στην ευημερία των καταναλωτών στην 
Ένωση, στην οικονομική ανάπτυξη και 
την αύξηση της παραγωγικότητας της 
Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς 
και στον αντίκτυπο που έχουν τέτοια 
μέτρα στις επιχειρήσεις·

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 έξι μήνες μετά τον 
τερματισμό του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών 
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Στην 
έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται η 

1. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε μέτρο 
αντίδρασης της Ένωσης που λαμβάνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7 έξι μήνες μετά τον 
τερματισμό του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών 
και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Στην 
έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται η 
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αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του 
μέτρου αντίδρασης της Ένωσης και 
συνάγονται πιθανά συμπεράσματα για 
μελλοντικά μέτρα.

αποτελεσματικότητα και η λειτουργία του 
μέτρου αντίδρασης της Ένωσης και 
συνάγονται πιθανά συμπεράσματα για 
μελλοντικά μέτρα. Η Επιτροπή 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα 
γενικά της συμπεράσματα και 
δημοσιεύεται η έκθεση αξιολόγησης.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή έξι 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την 
έκδοση της πρώτης εκτελεστικής πράξης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή πέντε 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, και 
τουλάχιστον κάθε πέντε έτη εις το εξής, η 
Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα 
κανονισμό και την εφαρμογή του και, 
συνοδεία, εφόσον ενδείκνυται, από 
συναφείς νομοθετικές προτάσεις, 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ωστόσο, μέχρι τις ... [δύο έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] και κάθε δύο έτη εις το εξής, 
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα 
μέτρα που ελήφθησαν, τις εξετάσεις που 
αξιολογήθηκαν, τις διαμεσολαβήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν και τα 
συμπεράσματα των φακέλων.
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αποκλεισμός από τις δημόσιες 
συμβάσεις αγαθών, υπηρεσιών ή 
προμηθευτών αγαθών ή υπηρεσιών της 
οικείας τρίτης χώρας ή αποκλεισμός 
προσφορών των οποίων η συνολική αξία 
αποτελείται κατά περισσότερο από ένα 
καθορισμένο ποσοστό από αγαθά ή 
υπηρεσίες της οικείας τρίτης χώρας· και/ή

i) αποκλεισμός από τις δημόσιες 
συμβάσεις αγαθών, έργων ή υπηρεσιών 
προμηθευτών αγαθών, υπηρεσιών ή έργων 
της οικείας τρίτης χώρας ή αποκλεισμός 
προσφορών των οποίων η συνολική αξία 
αποτελείται κατά περισσότερο από ένα 
καθορισμένο ποσοστό από αγαθά ή 
υπηρεσίες της οικείας τρίτης χώρας· και/ή
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