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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

I- Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία κωδικοποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1993, σχετικά με την υποβολή στατιστικών 
για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο 
Βορειοδυτικό Ατλαντικό. Ο νέος κανονισμός επρόκειτο να αντικαταστήσει τις διάφορες 
πράξεις που θα ενσωμάτωνε η κωδικοποίηση (παράρτημα VI της παρούσας πρότασης 
κανονισμού).

Στο μεταξύ, η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού των όρων άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1 τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου2, η οποία εισήγαγε την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο (στο εξής "ΚΔΕ").

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής3 της 17ης 
Ιουλίου 2006 σχετικά με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, για να εφαρμοστεί αυτή η νέα 
διαδικασία στις ήδη ισχύουσες πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 251 της συνθήκης, απαιτείται προσαρμογή των πράξεων αυτών σύμφωνα με τις
εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

Προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή 
στη νέα διαδικασία ΚΔΕ, είναι, συνεπώς, σκόπιμη η αναδιατύπωση της κωδικοποίησης του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93.

ΙΙ- Το γενικό πλαίσιο

Οι όροι εφαρμογής της ΚΔΕ καθορίζονται στο νέο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ, 
όπως τροποποιήθηκε: η βασική νομική πράξη πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία 
συναπόφασης και πρέπει να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εγκρίνει "μέτρα γενικής εμβέλειας 
που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της πράξης αυτής, 
περιλαμβανομένης και της κατάργησης ορισμένων εκ των στοιχείων αυτών, ή της συμπλήρωσης 
με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων" (στο εξής "οιονεί νομοθετικά μέτρα").

Στην κοινή δήλωση του Ιουλίου 2006, το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν σε 
ένα πρώτο κατάλογο βασικών νομικών πράξεων οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοσθούν 
επειγόντως στη ΚΔΕ (εναρμόνιση κατά προτεραιότητα). 

Στις 23 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με τη γενική προσαρμογή 
στην ΚΔΕ (COM(2007)740 τελικό), στην οποία επισημαίνει 225 νομοθετικές πράξεις που 
εγκρίθηκαν με βάση τη διαδικασία συναπόφασης οι οποίες θα πρέπει επίσης να αποτελέσουν 
αντικείμενο εναρμόνισης και εμφαίνονται σε τρεις καταλόγους: τον κατάλογο 1 ("γενικός 
κατάλογος") - 156 νομοθετικές πράξεις η προσαρμογή των οποίων θα πραγματοποιηθεί με 
                                               
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
2 Απόφαση που τέθηκε σε ισχύ στις 23.07.2006 (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
3 ΕΕ C 255, 21.10.2006, σ. 1



PE402.572v02-00 4/6 AD\715125EL.doc

EL

κανονισμούς τροποποίησης γενικού χαρακτήρα που καλούνται «omnibus»· τον κατάλογο 2 
("κατάλογος πράξεων υπό κωδικοποίηση") - 23 νομοθετικές πράξεις η προσαρμογή των 
οποίων στη νέα διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε με νομοθετική τροποποίηση είτε με 
μετατροπή της υπό αναδιατύπωση κωδικοποιημένης πρότασης, ανάλογα με την πρόοδο της 
διαδικασίας κωδικοποίησης· τον κατάλογο 3 ("κατάλογος των λοιπών πράξεων που πρέπει να 
προσαρμοστούν") - των οποίων η προσαρμογή είτε θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
ουσιαστικής τροποποίησης της βασικής πράξης που δεν θα περιοριστεί μόνο στις πτυχές της 
επιτροπολογίας, είτε θα καταστεί περιττή λόγω της κατάργησής της.

ΙΙΙ- Παρατηρήσεις του συντάκτη γνωμοδότησης

Η ανά χείρας νομοθετική πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται στον προαναφερθέντα 
κατάλογο 2 και χρησιμοποιεί την τεχνική της αναδιατύπωσης1.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2007, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να ορίσει αρμόδια επί της 
ουσίας την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για την εναρμόνιση των υφιστάμενων νομοθετικών 
πράξεων με τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας, ενώ οι διάφορες ειδικευμένες επιτροπές θα 
συνεργάζονταν εκπονώντας γνωμοδότηση.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών 
Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 25ης 
Ιανουαρίου 2008, η ανά χείρας πρόταση της Επιτροπής ουδεμία τροποποίηση επί της ουσίας 
επιφέρει πέραν εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην ίδια την πρόταση. 
Αφετέρου, πάντα σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, όσον αφορά τις αμετάβλητες διατάξεις των 
προηγούμενων πράξεων που περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις αυτές επί της ουσίας, η 
Επιτροπή περιορίζεται σε απλή και μόνο κωδικοποίηση, χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές 
τροποποιήσεις.

Η Συμβουλευτική Ομάδα επισημαίνει επίσης στη γνωμοδότησή της αρκετές τεχνικές 
προσαρμογές που είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της 
πρότασης στους κανόνες της κωδικοποίησης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά, από την 
πλευρά του, ότι καλό θα ήταν να γίνουν οι τεχνικές αυτές προσαρμογές. Ωστόσο, η απόφαση 
για το θέμα εναπόκειται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Ως προς τις ουσιαστικές τροποποιήσεις που προτείνονται (άρθρα 2 και 6 και αιτιολογικές 
σκέψεις 1, 4 και 5), ο συντάκτης γνωμοδότησης εκτιμά ότι περιορίζονται σε μια πλήρη και 
ορθή εναρμόνιση με τη νέα ΚΔΕ.

Η νέα διαδικασία ικανοποιεί τα μακροχρόνια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
βελτίωση των δικαιωμάτων του να ελέγχει την εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων που 
έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Το ΕΚ μπορεί να αντιταχθεί στα 
προτεινόμενα "οιονεί νομοθετικά μέτρα"2, εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του νέου άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΟΚ 
                                               
1 Η έγκριση νέας νομικής πράξης που ενσωματώνει, σε ένα ενιαίο κείμενο, τόσο τις ουσιαστικές τροποποιήσεις 
που επιφέρει στην προηγούμενη πράξη όσο και της διατάξεις της πράξης αυτής που παραμένουν αμετάβλητες.
2 Συγκεκριμένα, την προσαρμογή των καταλόγων των ειδών και των στατιστικών αλιευτικών ζωνών και τις
περιγραφές των ζωνών αυτών, καθώς και τα μέτρα, τους κωδικούς και τους ορισμούς που ισχύουν για την 
αλιευτική δραστηριότητα, τα αλιευτικά εργαλεία, τα μεγέθη των σκαφών και τις αλιευτικές μεθόδους.
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όπως τροποποιήθηκε, εφόσον εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά υπερβαίνουν τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που προβλέπει η βασική πράξη ή ότι δεν είναι συμβατά με τον σκοπό ή το 
περιεχόμενο της βασικής πράξης ή ότι δεν συνάδουν προς τις αρχές της επικουρικότητας ή 
αναλογικότητας.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.
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