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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα 
αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία
- Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2014.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/2014

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 

παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

                                               
1 EE C 11, 15.1.2013, σ. 85.
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 3ης Μαρτίου 
2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση 
του Συμβουλίου της …
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/20041 του Συμβουλίου ανατίθενται αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του εν λόγω κανονισμού. Μετά την 

έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

εναρμονιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προσαρμογή ορισμένων διατάξεων του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 ώστε να αντικατοπτρίζεται η τεχνική και επιστημονική 

πρόοδος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 290 ΣΛΕΕ σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους, από άποψη 

χαρακτηριστικών σήματος και εφαρμογής, της χρήσης ακουστικών αποτρεπτικών 

συσκευών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες 

διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η 

Επιτροπή, όταν καταρτίζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των συναφών εγγράφων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου της 26.4.2004 για τη θέσπιση μέτρων 

σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 12).
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(3) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

812/2004 που θέτει κανόνες για τη διαδικασία και τη μορφή υποβολής των εκθέσεων τις 

οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ανατεθούν στην 

Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1.

(4) Σε συνάρτηση με την απαίτηση να λάβουν τα κράτη μέλη τα απαιτούμενα μέτρα για την 

καθιέρωση συστήματος αυστηρής προστασίας των κητοειδών σύμφωνα με τον κανονισμό 

(EΚ) αριθ. 812/2004, και δεδομένων των αδυναμιών του κανονισμού αυτού τις οποίες 

διαπίστωσε η Επιτροπή, η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα του εν λόγω 

κανονισμού θα πρέπει να επανεξετασθούν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Μετά την 

επανεξέταση αυτή και εάν χρειάζεται η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο γενική νομοθετική πρόταση για 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των κητοειδών, μεταξύ άλλων μέσω της 

διαδικασίας περιφερειοποίησης.

(5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

                                               
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).
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Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2004 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές που χρησιμοποιούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 2 παράγραφος 1 πληρούν τεχνικές προδιαγραφές και όρους χρήσης. Οι όροι 

και οι προδιαγραφές καθορίζονται στο παράρτημα II. Προκειμένου να διασφαλίζεται 

ότι το παράρτημα ΙΙ εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις τεχνικές και επιστημονικές 

προόδους, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8α, για την ενημέρωση των χαρακτηριστικών 

σήματος και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών εφαρμογής που αναφέρονται σε 

αυτό. Κατά την έκδοση αυτών των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 

παρέχει επαρκή χρόνο για την εφαρμογή των εν λόγω προσαρμογών.».

2) Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Η Επιτροπή προβαίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε επανεξέταση της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων που ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό και, 

κατά περίπτωση, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο γενική 

νομοθετική πρόταση για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των 

κητοειδών.».
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3) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 8

Εφαρμογή

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

σχετικά με τη διαδικασία και τη μορφή υποβολής των εκθέσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 6. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης 

στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8β παράγραφος 2.».

4) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 8α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 

τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παρ. 1 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο τεσσάρων ετών από την ….*. Η Επιτροπή 

συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εντός διαστήματος 

εννέα μηνών πριν από το τέλος της τετραετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, 

το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

                                               
* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού.
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3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 μπορεί να ανακληθεί 

ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 

ήδη.

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 

τίθεται σε ισχύ μόνον εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη 

κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη 

λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Με 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω 

προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.
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Άρθρο 8β

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχει 

συσταθεί βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*. Πρόκειται για επιτροπή κατά την 

έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου**.

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

_____________________

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, 
την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) 
αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 354, 28.12.2013, σ. 22).

** 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 55της 28.2.2011, σ. 13).».
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την 
αλιεία
– Σκεπτικό του Συμβουλίου
– Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2014
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 8 Αυγούστου 2012, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα 

αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

88/98.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 

2013. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης, όπερ 

και εγένετο κατά τον τριμερή διάλογο που διεξήχθη στις 30 Ιανουαρίου 2014. Η συμφωνία 

που επιτεύχθηκε εγκρίθηκε ακολούθως από την Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική 

Αλιευτική Πολιτική» στις 6 Φεβρουαρίου 2014 και από την Επιτροπή Αλιείας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 2014.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής των Μόνιμων 

Αντιπροσώπων (1ο τμήμα), στην οποία ανέφερε ότι, εάν το Συμβούλιο διαβίβαζε επισήμως 

ως δική θέση του σε πρώτη ανάγνωση το κείμενο του παραρτήματος της επιστολής, ο ίδιος 

θα πρότεινε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, υπό την επιφύλαξη του ελέγχου του 

κειμένου από τους γλωσσομαθείς νομικούς των δυο θεσμικών οργάνων, να κάνει δεκτή χωρίς 

τροπολογίες κατά τη δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο τη θέση που ενέκρινε το 

Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση είναι όντως σύμφωνη με το προαναφερόμενο 

συμφωνηθέν κείμενο, όπως τροποποιήθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στη διατύπωση που 

προέκυψε από τον νομικό και γλωσσικό έλεγχο.

Στις εργασίες του, το Συμβούλιο έλαβε δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 20121.

                                               
1 ΕΕ C 11 της 15.1.2013, σ. 85.



6103/1/14 REV 1 ADD 1 ΑΣ/νικ 3
DPG EL

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρότασης είναι να ευθυγραμμίσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του 

Συμβουλίου με τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(«Συνθήκη»), η οποία κάνει διάκριση μεταξύ της εξουσίας που ανατίθεται στην Επιτροπή να 

εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα 

μη ουσιώδη στοιχεία νομοθετικής πράξης, όπως προβλέπει το άρθρο 290 παράγραφος 1 της 

Συνθήκης (πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση), και της αρμοδιότητας που ανατίθεται στην 

Επιτροπή να εγκρίνει ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση νομικά δεσμευτικών πράξεων 

της Ένωσης, όπως προβλέπει το άρθρο 291 παράγραφος 2 της Συνθήκης (εκτελεστικές 

πράξεις).

Με τη συγκεκριμένη πρόταση, οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου ανακατατάσσονται ανάλογα με το αν 

αφορούν κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικά μέτρα: 

- η Επιτροπή πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 

προσαρμογή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση ακουστικών 

αποτρεπτικών συσκευών· 

- η Επιτροπή πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη 

διαδικασία υποβολής και τη μορφή των εκθέσεων τις οποίες υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τα κράτη μέλη. 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

A) Γενικές παρατηρήσεις

Βάσει της πρότασης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

διεξήγαγαν διαπραγματεύσεις, οι οποίες κατέληξαν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ 

των δύο συννομοθετών που θα έπρεπε να αποτυπωθεί στη θέση του Συμβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση. Το κείμενο της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

ανταποκρίνεται πλήρως στο συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε από τους δύο 

συννομοθέτες και περιέχεται στην επιστολή του Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 

2014, όπως διορθώθηκε ακολούθως ώστε να ανταποκρίνεται στη διατύπωση που 

προέκυψε από τον γλωσσικό και νομικό έλεγχο. 
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B) Κύρια ζητήματα

Ο συμβιβασμός που αποτυπώνεται στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

α) Όροι εξουσιοδότησης της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με την πρόταση του Συμβουλίου να 

περιοριστεί η εξουσιοδότηση της Επιτροπής τόσο σε εύρος όσο και σε διάρκεια: 

– το εύρος της εξουσιοδότησης θα πρέπει να περιοριστεί, ώστε να επιτρέπεται 

η ενημέρωση των χαρακτηριστικών σήματος και των αντίστοιχων 

χαρακτηριστικών εφαρμογής για τη χρήση ακουστικών αποτρεπτικών 

συσκευών, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής και επιστημονικής προόδου· 

– η διάρκεια της εξουσιοδότησης θα πρέπει να περιοριστεί στα 4 έτη, με 

δυνατότητα σιωπηρής παράτασης για περιόδους ίσης διάρκειας. 

β) Επανεξέταση

Το Συμβούλιο έκανε δεκτή την ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 

αξιολογηθεί από την Επιτροπή, πριν από το τέλος του 2015, η καταλληλότητα και 

η αποτελεσματικότητα του κανονισμού (ΕΚ) 812/2004 του Συμβουλίου. Σε αυτή 

τη βάση και εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το 

ενδεχόμενο να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο γενική 

νομοθετική πρόταση για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των 

κητοειδών, μεταξύ άλλων μέσω της διαδικασίας περιφερειοποίησης. 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση απηχεί πλήρως τον συμβιβασμό που 

επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου υπό τη διαμεσολάβηση της Επιτροπής.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2014
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος:
2012/0216 (COD)

6708/14
ADD 1

CODEC 477
PECHE 77
ENV 160

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» 
Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
κητοειδών κατά την αλιεία (πρώτη ανάγνωση) 
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
= Δήλωση

Δήλωση της Πολωνίας

Η Πολωνία τονίζει την ανάγκη για διεξοδική επανεξέταση της σκοπιμότητας και 

αποτελεσματικότητας του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 αυτού. 

Ιδίως η επιστημονική βάση για την απαγόρευση της χρήσης παρασυρόμενων δικτύων κατά την 

αλιεία του σολομού στη Βαλτική θάλασσα, καθώς και η οικονομική αποδοτικότητα των διατάξεων 

σχετικά με την παρακολούθηση, πρέπει να ελεγχθούν εις βάθος. Κατά την άποψη της Πολωνίας, η 

διαδικασία επανεξέτασης πρέπει να πληροί όσο το δυνατόν υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και να 

διεξαχθεί με τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων φορέων.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βρυξέλλες, 7.3.2014 
COM(2014) 159 final

2012/0216 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά με τη

θέση του Συμβουλίου επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004
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2012/0216 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά με τη

θέση του Συμβουλίου επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2004

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο
(έγγραφο COM(2012) 447 final – 2012/0216 (COD): 

8 Αυγούστου 2012

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής:

14 Νοεμβρίου 2012

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: Δεν υπήρξε 
γνωμοδότηση

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε πρώτη ανάγνωση:

16 Απριλίου 2013

Ημερομηνία έκδοσης της θέσης του Συμβουλίου: 3 Μαρτίου 2014

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γενικός στόχος της πρότασης είναι να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 812/2004 του Συμβουλίου για θέσπιση μέτρων σχετικά με παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
κητοειδών κατά την αλιεία και για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98 με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας με την ανακατάταξη των εξουσιών που ανατίθενται 
στην Επιτροπή σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και σε εκτελεστικές πράξεις. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις για τη θέση του Συμβουλίου:

Η Επιτροπή συμφωνεί με τη θέση του Συμβουλίου, δεδομένου ότι η συμβιβαστική πολιτική 
συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου διατηρεί την ανακατάταξη των 
εξουσιών, όπως περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Το Συμβούλιο έχει καθορίσει 
πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με τις 
ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές για να βελτιωθεί η σαφήνεια. Η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 
σε θέση να αποδεχθεί τον συμβιβασμό αυτό. Επίσης, το Συμβούλιο περιόρισε τη διάρκεια της 
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εξουσιοδότησης σε τέσσερα έτη, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή 
κρίνει ότι είναι σε θέση να αποδεχθεί τον περιορισμό αυτό, δεδομένου ότι περιέχει ρήτρα 
σιωπηρής ανανέωσης.

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισήγαγε 4 τροπολογίες, οι οποίες δεν αμφισβήτησαν την 
ανακατάταξη των εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή. Η σημαντικότερη από τις 
τροπολογίες αυτές περιόρισε τη διάρκεια της εξουσιοδότησης σε τρία έτη και εισήγαγε την 
υποχρέωση να επανεξεταστεί ο παρών κανονισμός και να υποβληθεί πρόταση τροποποίησης 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Στο πλαίσιο της τριμερούς σύσκεψης, όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
αποτέλεσαν αντικείμενο επανεξέτασης και διαπραγμάτευσης. Κατά συνέπεια, η 
εξουσιοδότηση περιορίστηκε σε τέσσερα έτη και η υποχρέωση επανεξέτασης των διατάξεων 
του κανονισμού διατυπώθηκε κατά τρόπον ώστε να τηρείται το δικαίωμα πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής. 

3.3. Νέες διατάξεις που εισάγει το Συμβούλιο και θέση της Επιτροπής σχετικά με 
αυτές:

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν να προσθέσουν την υποχρέωση να 
επανεξετάσει η Επιτροπή τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού πριν από τα τέλη του 2015 
και, εάν κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση. Η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 
σε θέση να αποδεχθεί την τροπολογία αυτή, δεδομένου ότι η τελευταία προστατεύει το 
δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής και περιέχει επίσης αναφορά στην ανάπτυξη μέτρων 
στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής.  

Το Συμβούλιο καθόρισε συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής της ανάθεσης εξουσιών όσον 
αφορά τις προδιαγραφές και τη χρήση ακουστικών αποτρεπτικών συσκευών. Η Επιτροπή 
κρίνει ότι είναι σε θέση να αποδεχθεί την τροπολογία αυτή διότι προσφέρει σαφήνεια.

3.4. Προβλήματα που ανέκυψαν κατά την έγκριση της θέσης σε πρώτη ανάγνωση και 
σχετική θέση της Επιτροπής:

Κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την 
ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή αποδέχεται τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις. 

Ωστόσο, όσον αφορά την υποχρέωση να επανεξετάσει τον παρόντα κανονισμό και να 
υποβάλει, ενδεχομένως, γενική νομοθετική πρόταση, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αναγκαίο 
να προβεί σε δήλωση για να αποσαφηνίσει τη θέση της.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή κρίνει ότι είναι σε θέση να συμφωνήσει με τη θέση του Συμβουλίου που είναι 
αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί 
ότι είναι αναγκαίο να προβεί σε δήλωση σχετικά με το άρθρο 7 παράγραφος 3, ως εξής. 

Σχετικά με το άρθρο 7 παράγραφος 3
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Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει πρόταση για νέο πλαίσιο τεχνικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων μετριασμού για την ελαχιστοποίηση των παρεμπιπτόντων 
αλιευμάτων κητοειδών και άλλων ευαίσθητων ειδών και για την ανάπτυξη ειδικών μέτρων, 
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των τύπων αλιείας σε περιφερειακό επίπεδο, εάν κριθεί 
σκόπιμο. Μόλις επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, ο παρών κανονισμός θα καταργηθεί.
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