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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση 
της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στις 4 Δεκεμβρίου 2017. Ωστόσο, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων δεν ολοκλήρωσε τις εργασίες σχετικά με την πρόταση αυτή κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου. Στις 21 Οκτωβρίου 2019, το Κοινοβούλιο 
αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Κανονισμού, να επαναλάβει τις εργασίες επί της 
εν λόγω πρότασης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου υποβάλει εκ νέου την 
ακόλουθη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Οι στατιστικές επιτροπολογίας 
που αναφέρονται στην παρούσα αιτιολόγηση έχουν επικαιροποιηθεί από τον εισηγητή ώστε 
να συμπεριληφθούν οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες για το 2018.

Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή καταθέτει τέσσερις τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 182/20111 («κανονισμός επιτροπολογίας») με σκοπό την αντιμετώπιση των 
καταστάσεων που ανακύπτουν όταν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επιτροπολογίας, η 
επιτροπή προσφυγών αδυνατεί να διατυπώσει γνώμη επί του σχεδίου εκτελεστικής πράξης 
που προτείνει η Επιτροπή. Συγκεκριμένα, προτείνεται:

• να αφαιρούνται οι ψήφοι των απεχόντων μελών της επιτροπής από τον υπολογισμό 
της ειδικής πλειοψηφίας στην επιτροπή προσφυγών. Οι αποφάσεις της επιτροπής 
προσφυγών θα θεωρούνται έγκυρες εάν τα συμμετέχοντα μέλη σχηματίζουν απλή 
πλειοψηφία των κρατών μελών·

• να επιτρέπεται στην επιτροπή προσφυγών να διοργανώνει περαιτέρω συνεδρίαση σε 
υπουργικό επίπεδο·

• να δοθεί στην Επιτροπή η ευχέρεια να παραπέμπει το ζήτημα στο Συμβούλιο 
προκειμένου να πληροφορηθεί τις απόψεις του επί ενός ζητήματος και των ευρυτέρων 
επιπτώσεών αυτού σε περίπτωση που η επιτροπή προσφυγών δεν έχει διατυπώσει 
γνώμη·

• να δίνεται στη δημοσιότητα το ιστορικό των ψήφων των κρατών μελών στην 
επιτροπή προσφυγών. Το μέτρο αυτό έχει σκοπό να αυξήσει τη διαφάνεια των 
διαδικασιών επιτροπολογίας.

Οι ανά χείρας προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μόνο διαδικασίες σε επίπεδο επιτροπής 
προσφυγών σε περιπτώσεις απουσίας γνώμης. Στην πράξη, η πρόταση αφορά περιπτώσεις 
που δεν υπερβαίνουν το 2% όλων των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που υποβάλλονται σε 
επιτροπές.

Σε ό,τι φορά την κοινή εμπορική πολιτική που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA), οι επιτροπές επιτροπολογίας είναι 14 (το 20182) και η 
πλειοψηφία των εκτελεστικών πράξεων που εγκρίνονται αφορούν το πεδίο των μέσων 
εμπορικής άμυνας (“TDI”), δηλαδή μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα (για 
παράδειγμα, σε σύνολο 52 εκτελεστικών πράξεων που εγκρίθηκαν στο πεδίο της κοινής 
εμπορικής πολιτικής το 2018, οι 44 αφορούσαν TDI). Ο κανονισμός επιτροπολογίας άρχισε 
να εφαρμόζεται σε ζητήματα TDI από τον Φεβρουάριο του 2014 εν συνεχεία της έγκρισης 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13-18. 
2 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του 2018, COM (2019) 638 
final, της 16.12.2016.
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/20141. Από τότε, η διαδικασία της επιτροπής προσφυγών για 
τα μέτρα TDI έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές το 2017 στην υπόθεση των ηλιακών 
συλλεκτών2 και ορισμένων προϊόντων από σίδηρο 3. 

Η επιτροπή ΙΝΤΑ είναι επίσης αρμόδια για εκτελεστικές πράξεις που εγκρίνονται σε άλλα 
πεδία, όπως αυτές που άπτονται της μακροοικονομικής συνδρομής σε τρίτες χώρες ή των 
εξωτερικών πτυχών της λειτουργίας των τελωνείων.

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης της παρούσης τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής. 
Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα από την τρέχουσα πρακτική από τα οποία συνάγεται ότι 
πρέπει να τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί μεγαλύτερης ακρίβειας με σκοπό μεγαλύτερη 
βεβαιότητα και περισσότερη διαφάνεια ως προς τις θέσεις που υιοθετούν τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο των διαδικασιών επιτροπολογίας. Πρέπει βεβαίως να υπάρξει μέριμνα ούτως ώστε οι 
διαδικασίες επιτροπολογίας να μην επηρεάζουν αρνητικά, ούτε σε επίπεδο επιτροπής 
προσφυγών, ούτε σε επίπεδο παραπομπής στο Συμβούλιο, την έγκριση - συχνά υπό μεγάλη 
πίεση χρόνου - αναγκαίων μέτρων TDI.

Εν γένει ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει ότι οι διαδικασίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρήζουν βελτιστοποίησης και πρέπει να διεκπεραιώνονται χωρίς 
χρονοτριβή. Έχει μεγάλη σημασία να κάνει πράξη η ΕΕ τις υποσχέσεις της, τις επιδιώξεις και 
τις υποχρεώσεις της σε μία περίοδο διογκούμενου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
προκειμένου να παραμείνει η ίδια ανταγωνιστική και πιστή στα πρότυπα που ακολουθεί για 
να επιτύχει τους υψηλούς της στόχους σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τούτων δοθέντων, ο συντάκτης προτείνει σε σχέση με τις συνεδριάσεις της επιτροπής 
προσφυγών (τόσο σε υπουργικό επίπεδο όσο και στην αρχική) και σε σχέση με τις 
παραπομπές στο Συμβούλιο να διευκρινίζεται ότι, ακόμη και όταν οι αντίστοιχες βασικές 
πράξεις προβλέπουν ορισμένες προθεσμίες για τη σύναψη των διαδικασιών, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει πάντα την ευχέρεια να συντομεύει τις προθεσμίες.

Προτείνεται επίσης να καθοριστεί συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα ελέγχου τους. Η εν λόγω 
προθεσμία προϋπήρχε της έγκρισης του ισχύοντος κανονισμού επιτροπολογίας και ο 
συντάκτης θεωρεί ατυχές το γεγονός ότι δεν περιελήφθη στον ισχύοντα κανονισμό 
επιτροπολογίας. Η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού επιτροπολογίας θα πρέπει λοιπόν 
να θεωρηθεί ως εξαιρετική ευκαιρία για να καθοριστεί προθεσμία που θα προσδώσει 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 
2014, για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις 
διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων, ΕΕ L 18 της 21.1.2014, σ. 1-51.
2 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/367 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για την επιβολή οριστικού 
δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών 
συστατικών τους στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 
ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την περάτωση της 
μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, ΕΕ 
L 56 της 3.3.2017, σ. 131-207.
3 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/179 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2017, για την επιβολή οριστικού 
δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο, μη 
κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Βραζιλίας, Ιράν, Ρωσίας και Ουκρανίας 
και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από 
σίδηρο, μη κραματοποιημένο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Σερβίας, ΕΕ L 258 της 
6.10.2017, σ. 24·
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μεγαλύτερη βεβαιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την άσκηση του 
δικαιώματος ελέγχου που διαθέτει. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι κατάλληλες εξαιρέσεις 
για επείγουσες περιπτώσεις δεδομένου ότι σκοπός δεν είναι σε καμία περίπτωση η 
υπονόμευση του συστήματος επιτροπολογίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Όταν οι νομοθετικές πράξεις της 
Ένωσης προβλέπουν ότι η Επιτροπή 
διεξάγει έρευνα βάσει καταγγελίας από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως σε 
περιπτώσεις διαδικασιών αντιντάμπινγκ 
και διαδικασιών με αντικείμενο τη λήψη 
αντισταθμιστικών μέτρων, η Επιτροπή 
υποχρεούται να λαμβάνει αποφάσεις 
εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και υπό 
το φως των συμπερασμάτων της έρευνας.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 
προστιθέμενη αξία της επιτροπής 
προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 
ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της 
δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα 
συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, 
οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το 
κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη 
νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών 
θα πρέπει να είναι το υπουργικό επίπεδο, 
ώστε να εξασφαλίζεται ο πολιτικός 

(8) Για να αυξηθεί, επομένως, η 
προστιθέμενη αξία της επιτροπής 
προσφυγών, θα πρέπει να ενισχυθεί ο 
ρόλος της, μέσω της πρόβλεψης της 
δυνατότητας να πραγματοποιηθεί νέα 
συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών, 
οσάκις δεν διατυπώνεται γνώμη. Το 
κατάλληλο επίπεδο αντιπροσώπευσης στη 
νέα συνεδρίαση της επιτροπής προσφυγών 
θα πρέπει να είναι το υπουργικό επίπεδο, 
ώστε να εξασφαλίζεται ο πολιτικός 
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διάλογος. Για να επιτραπεί η διοργάνωση 
αυτής της νέας συνεδρίασης, θα πρέπει να 
παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση 
γνώμης από την επιτροπή προσφυγών.

διάλογος. Για να επιτραπεί η διοργάνωση 
αυτής της νέας συνεδρίασης, θα πρέπει να 
παραταθεί η προθεσμία για τη διατύπωση 
γνώμης από την επιτροπή προσφυγών, 
εκτός εάν πρέπει να τηρηθούν οι 
καθορισμένες στις σχετικές βασικές 
πράξεις προθεσμίες, όπως σε περιπτώσεις 
διαδικασιών αντιντάμπινγκ ή 
διαδικασιών με αντικείμενο τη λήψη 
αντισταθμιστικών μέτρων. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες σε 
επίπεδο επιτροπής προσφυγών δεν 
προξενούν καθυστερήσεις, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα, σε 
δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να 
συντομεύει τις προθεσμίες εντός των 
οποίων θα καλείται η επιτροπή 
προσφυγών να διατυπώσει γνώμη.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, να ζητά από το Συμβούλιο να 
δίνει τη γνώμη και τους προσανατολισμούς 
του σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις 
της μη διατύπωσης γνώμης, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, 
νομικών, πολιτικών και διεθνών 
επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 
διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 
στην παραπομπή.

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, να ζητά από το Συμβούλιο να 
δίνει τη γνώμη και τους προσανατολισμούς 
του σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις 
της μη διατύπωσης γνώμης, 
συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών, 
νομικών, πολιτικών και διεθνών 
επιπτώσεων. Η Επιτροπή οφείλει να 
λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 
διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 
στην παραπομπή. Μικρότερες προθεσμίες 
πρέπει να ισχύουν οποτεδήποτε η 
Επιτροπή δεσμεύεται από συγκεκριμένες 
νόμιμες προθεσμίες που ορίζονται στις 
σχετικές βασικές πράξεις, όπως σε 
περιπτώσεις διαδικασιών αντιντάμπινγκ 
ή κατά των επιδοτήσεων.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 7, 
προστίθεται το ακόλουθο έκτο εδάφιο:

(1) Στο άρθρο 3 παράγραφος 7, 
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 

«Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 
διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο πρόεδρος 
μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει 
η επιτροπή προσφυγών νέα συνεδρίαση, σε 
υπουργικό επίπεδο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών 
διατυπώνει τη γνώμη της εντός 3 μηνών 
από την αρχική ημερομηνία παραπομπής. »

«Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 
διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, ο πρόεδρος 
μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει 
η επιτροπή προσφυγών νέα συνεδρίαση, σε 
υπουργικό επίπεδο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η επιτροπή προσφυγών 
διατυπώνει τη γνώμη της εντός 3 μηνών 
από την αρχική ημερομηνία παραπομπής, 
όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου. Εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, η Επιτροπή ορίζει συντομότερη 
προθεσμία προκειμένου να τηρήσει τις 
προθεσμίες που καθορίζονται στις 
σχετικές βασικές πράξεις.
Η Επιτροπή δύναται, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, να καθορίζει 
προθεσμίες συντομότερες από εκείνες που 
αναφέρονται στην παρούσα 
παράγραφο.»·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 6 – παραγραφος 3α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3α. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 
διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να 
παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο, για 
μια γνώμη με την οποία εκφράζει τις 

«3α. Εφόσον η επιτροπή προσφυγών δεν 
διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να 
παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο, για 
μια γνώμη με την οποία εκφράζει τις 
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απόψεις και τον προσανατολισμό του 
σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της 
έλλειψης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων 
των θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 
διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 
διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 
στην παραπομπή.»

απόψεις και τον προσανατολισμό του 
σχετικά με τις ευρύτερες επιπτώσεις της 
έλλειψης γνώμης, συμπεριλαμβανομένων 
των θεσμικών, νομικών, πολιτικών και 
διεθνών επιπτώσεων. Η Επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε θέση 
διατυπώνεται από το Συμβούλιο εντός 3 
μηνών από την παραπομπή. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να ορίζει μικρότερη προθεσμία 
στην παραπομπή. Εφόσον το κρίνει 
σκόπιμο, η Επιτροπή ορίζει συντομότερη 
προθεσμία προκειμένου να τηρήσει τις 
προθεσμίες που καθορίζονται στις 
σχετικές βασικές πράξεις.»

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 11, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έχουν στη διάθεσή τους για 
την αναφερόμενη στην πρώτη παράγραφο 
γνωστοποίηση ένα μήνα από την 
ημερομηνία παραλαβής του τελικού 
σχεδίου εκτελεστικής πράξης στις 
γλωσσικές εκδόσεις που υποβλήθηκαν 
στην αντίστοιχη επιτροπή. Η προθεσμία 
του ενός μηνός δεν ισχύει σε επείγουσες 
περιπτώσεις ή για εκτελεστικές πράξεις 
που αφορούν μέτρα τρέχουσας 
διαχείρισης ή/και περιορισμένης 
διάρκειας ισχύος.»

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά 
εάν δεν είναι γνωστά τα χρονικά περιθώρια της άσκησής του. Η προθεσμία του ενός μηνός για 
το δικαίωμα ελέγχου υπήρχε στο προηγούμενο πλαίσιο επιτροπολογίας της απόφασης 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου και είχε καθοριστεί στην διοργανική συμφωνία του 2008 μεταξύ 
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Κοινοβουλίου και Επιτροπής για διαδικασίες επιτροπολογίας. Η προθεσμία αυτή πρέπει να 
καθοριστεί στον ισχύοντα κανονισμό 182/2011.
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