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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική (COM(2011)0425 –
C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την από 3ης Ιουλίου 2012 επιστολή σας, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, το ενδεχόμενο να προστεθεί μια 
νομική βάση στην ανωτέρω πρόταση κανονισμού.

Η νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή είναι το άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το 
οποίο βρίσκεται στον Τίτλο ΙΙΙ "Η γεωργία και η αλιεία" του Τρίτου Μέρους της ΣΛΕΕ που 
ονομάζεται "Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης". 

Η νομική βάση που προτείνετε να προστεθεί είναι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ από το Έβδομο 
Μέρος "Γενικές και Τελικές Διατάξεις" της ΣΛΕΕ, άρθρο το οποίο ορίζει τη διαδικασία για 
την έγκριση ειδικών μέτρων που αποσκοπούν συγκεκριμένα στον καθορισμό των 
προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης.

Με την επιστολή σας ερωτάτε συγκεκριμένα κατά πόσον το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ 
αποτελεί την μοναδική κατάλληλη νομική βάση για αυτή την συγκεκριμένη πρόταση και 
κατά πόσον τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 349 ΣΛΕΕ μπορούν να υιοθετηθούν ως κοινή 
νομική βάση μιας συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης δεδομένου ότι προβλέπουν την 
εφαρμογή διαφορετικών νομοθετικών διαδικασιών.

I - Ιστορικό

Η πράσινη βίβλος για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής καταλήγει στο 
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συμπέρασμα ότι οι στόχοι για την επίτευξη βιώσιμης αλιείας σε όλες τις διαστάσεις
(περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική) δεν έχουν επιτευχθεί και προσδιορίζει μια σειρά 
διαρθρωτικών μειονεκτημάτων της ισχύουσας ΚΑλΠ. Η Επιτροπή συμπεραίνει συνεπώς ότι 
η ΚαλΠ χρειάζεται μια εκ βάθρων μεταρρύθμιση και εισηγείται με την τρέχουσα πρότασή 
της την κατάργηση του ισχύοντος κανονισμού του Συμβουλίου1 και την αντικατάστασή του 
με μια νέα ΚαλΠ την οποία θα εγκρίνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο συνολικός στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστούν εκείνες οι δραστηριότητες αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες 
και συμβάλλουν στην εξασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού. Στόχος της ΚαλΠ είναι 
εκείνη η εκμετάλλευση των έμβιων υδάτινων πόρων που επιτρέπει την αποκατάσταση και 
την διαφύλαξη των αλιευτικών πόρων σε επίπεδα ικανά να εξασφαλίζουν τη μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση και που εφαρμόζει την προληπτική και οικοσυστημική προσέγγιση στην διαχείριση 
των αλιευτικών πόρων. 

Η Επιτροπή έχει επίσης δηλώσει ότι, σε συνδυασμό με την παρούσα πρόταση, θα εγκρίνει
επίσης μια θεμελιώδη ανακοίνωση για το μέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής, μια 
πρόταση κανονισμού για την κοινή οργάνωση των αγορών για προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, μια ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ΚΑλΠ, και μια έκθεση 
επί συγκεκριμένων τμημάτων του προαναφερθέντος κανονισμού του Συμβουλίου.

II - Σχετικά άρθρα της ΣΛΕΕ

Στην πρόταση της Επιτροπής εμφαίνεται ως νομική βάση το εξής άρθρο (η έμφαση που 
προστίθεται δηλώνει τις λειτουργικές διατάξεις):

Άρθρο 43
1. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των εθνικών οργανώσεων αγοράς 
από τις μορφές κοινής οργάνωσης του άρθρου 40, παράγραφος 1, καθώς και για την εκτέλεση 
των μέτρων που ειδικά προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των γεωργικών 
θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40 
παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων
της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής».
3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και 
σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.
4. Η κοινή οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 40, παράγραφος 1 μπορεί να αντικαταστήσει 
τις εθνικές οργανώσεις αγοράς, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2:

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διατήρηση και 
τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 358 της 
31.12.2002, σ. 59).
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α) αν η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη μέλη, που αντιτίθενται στο μέτρο αυτό και που 
διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ισοδύναμες εγγυήσεις για 
την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη 
το ρυθμό των δυνατών προσαρμογών και των αναγκαίων εξειδικεύσεων·
(β) αν η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης όρους 
ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μία εθνική αγορά.
5. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες, πριν να υπάρξει ακόμη κοινή 
οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες 
χώρες, είναι δυνατό να εισάγονται από το εξωτερικό της Ένωσης.

Στη νομική βάση προτείνεται να προστεθεί το εξής άρθρο:

Άρθρο 349
Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Γουαδελούπης, 
της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Ρεϋνιόν, του Αγίου Βαρθολομαίου, του Αγίου 
Μαρτίνου, των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, που επιδεινώνεται από τη 
μεγάλη απόσταση, τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και 
κλίμα, την οικονομική εξάρτηση όσον αφορά έναν μικρό αριθμό προϊόντων, προβλήματα 
μόνιμα και σωρευτικά τα οποία αναχαιτίζουν σημαντικά την ανάπτυξή τους, το Συμβούλιο, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά 
μέτρα αποσκοπούντα ιδίως στον καθορισμό των προϋποθέσεων εφαρμογής των Συνθηκών στις 
περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων κοινών πολιτικών. Όταν το Συμβούλιο θεσπίζει τα εν 
λόγω ειδικά μέτρα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, αποφαίνεται επίσης προτάσει της 
Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν ιδίως την τελωνειακή και εμπορική 
πολιτική, τη φορολογική πολιτική, τις ελεύθερες ζώνες, τη γεωργική και αλιευτική πολιτική, 
τους όρους προμήθειας πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών αγαθών, τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στα οριζόντια 
προγράμματα της Ένωσης.
Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς 
ωστόσο να υπονομεύεται η ακεραιότητα και η συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών.

III - Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις

Το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ παρέχει την γενική νομική βάση για την κοινή αλιευτική 
πολιτική, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν εκείνες τις 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων σύμφωνα με την συνήθη 
νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ παρέχει μια νομική βάση που αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής 
των Συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, περιλαμβανομένων των κοινών 
πολιτικών, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής και αφού 
προβεί σε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει ειδικά μέτρα για τις εν 
λόγω περιοχές. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, το Συμβούλιο εγκρίνει τα μέτρα μόνο του και το 
Κοινοβούλιο εκφράζει απλώς τη γνώμη του. Πρέπει εντούτοις να σημειωθεί ότι, δυνάμει του 
άρθρου 16, παράγραφος 3 της ΣΕΕ, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, 
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δεδομένου ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό.

IV - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. Η επιλογή λανθασμένης νομικής 
βάσεως μπορεί συνεπώς να δικαιολογήσει την ακύρωση της σχετικής πράξεως.

Σε παρόμοια περίπτωση, πρέπει συνεπώς να καθοριστεί:
1. εάν η πρόταση έχει διττό σκοπό ή αποτελείται από δύο συνιστώσες εκ των οποίων το 

πρώτο, σκοπός ή συνιστώσα, μπορεί να θεωρηθεί ως κύριο ή δεσπόζον ενώ το δεύτερο 
είναι απλώς παρεμπίπτον. ή

2. εάν η πρόταση επιδιώκει συγχρόνως μια σειρά στόχων ή αποτελείται από διάφορες 
συνιστώσες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς το ένα εξ αυτών, στόχος ή 
συνιστώσα, να είναι δευτερεύον και έμμεσο σε σχέση με το άλλο. 

Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση πρέπει η πράξη να 
βασίζεται σε ενιαία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει ο κύριος ή επικρατών 
σκοπός ή συνιστώσα, ενώ στην δεύτερη πρέπει η πράξη να βασιστεί στις αντίστοιχες 
διαφορετικές νομικές πράξεις2.

Η προσφυγή εξάλλου σε διπλή νομική βάση δεν θα αποκλειόταν εκ των προτέρων με το 
αιτιολογικό ότι οι προβλεπόμενες για τις δύο αυτές νομικές βάσεις διαδικασίες είναι 
ασυμβίβαστες μεταξύ τους3. Η χρησιμοποίηση διπλής νομικής βάσης θεωρείται έγκυρη όταν 
δεν γίνεται αιτία καταπάτησης των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην υπό 
εξέταση υπόθεση, το άρθρο 43, παράγραφος 2 προβλέπει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
ενώ το άρθρο 349 προβλέπει μόνο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι σε παρόμοια περίπτωση υπερισχύει η συνήθης νομοθετική διαδικασία, 
δεδομένου ότι συνεπάγεται μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής του Κοινοβουλίου4.

V. Σκοπός και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού

Σύμφωνα με την Επιτροπή, "ο συνολικός στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστούν οι 
δραστηριότητες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας οι οποίες θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα 
βιώσιμες περιβαλλοντικές συνθήκες και θα συμβάλλουν στη διαθεσιμότητα του επισιτιστικού 
εφοδιασμού"5.
Οι κύριοι και συγκεκριμένοι στόχοι της πρότασης καθορίζονται στην αιτιολογική έκθεση ως 
εξής: αντιμετώπιση του προβλήματος της διευκρίνισης των στόχων της ΚΑλΠ, βελτίωση της 
συνοχής μεταξύ των πρωτοβουλιών πολιτικής που καλύπτονται από την ΚΑλΠ,  βελτιωμένη 
διατήρηση των έμβιων υδάτινων πόρων, ιδίως με την εκπόνηση πολυετών σχεδίων 

                                               
1 Υπόθεση C-45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων) Συλλογή 1987 1439, 
σκέψη 5· Υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007,  I-9097; υπόθεση C-411/06 Επιτροπή 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (8 September 2009) (ΕΕ C 267 της  07.11.2009, σ.8).
2 Βλ. προαναφερθείσα υπόθεση C-411/06, παράγραφοι 46-47
3 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,  Συλλογή 2006 I-107, 
παράγραφος 57, Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("διοξείδιο τιτανίου"), Συλλογή 1991, σελ. Ι-
287, παράγραφοι 17-25.
4 Υπόθεση C-155/07 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008, σελ. Ι-8103, παρ. 75-79.
5 Βλ. COM (2011) 0425, σ. 2.
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διαχείρισης των τύπων αλιείας και τον τερματισμό των απορρίψεων, συμβολή στις πολιτικές 
της ΚΑλΠ που αφορούν το οικοσύστημα και το περιβάλλον, πρόβλεψη περιφερειακής 
εξειδίκευσης των μέτρων με βάση μια προσέγγιση που να στηρίζεται στη θαλάσσια λεκάνη 
στο πλαίσιο του πυλώνα διατήρησης, ενίσχυση της συλλογής δεδομένων και επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων για τη βάση γνώσεων της πολιτικής διατήρησης, πλήρης ενσωμάτωση της 
εξωτερικής πολιτικής στην ΚΑλΠ, προώθηση της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, 
μεταρρύθμιση της πολιτικής για την κοινή οργάνωση της αγοράς της ΚΑλΠ, παροχή νομικού 
πλαισίου για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο έως το 2014 το οποίο θα στηρίζει τους στόχους της 
ΚΑλΠ και το θεματολόγιο ΕΕ 2020, περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της συμμετοχής των 
εμπλεκομένων, και ενσωμάτωση του προσφάτως θεσπισθέντος νέου καθεστώτος ελέγχου 
στην ΚΑλΠ.

Το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Αλιείας επεκτείνεται σε αυτό το ζήτημα και 
επιχειρηματολογεί στην αιτιολογική έκθεσή του ότι η ισχύουσα ΚαλΠ έχει αποτύχει σε 
μεγάλο βαθμό και ότι έχει αποδειχθεί αδύνατη η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων
(υπεραλίευση, πλεονάζουσες αλιευτικές ικανότητες, ασθενής οικονομική κατάσταση πολλών 
επιχειρήσεων στον τομέα της αλιείας, κοινωνικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την 
παρακμή της αλιείας σε πολλές παράκτιες περιοχές). Καταλήγει δε με τη σκέψη ότι ο νέος 
βασικός κανονισμός πρέπει να θέτει φιλόδοξους στόχους για να αντιστρέψει το επιτεινόμενο 
αρνητικό κλίμα και για να συμβάλει σε μια βιώσιμη και επιτυχημένη αλιεία στην Ευρώπη.

Μεταξύ των διατάξεων της πρότασης, μόνο το άρθρο 6 παράγραφος 3 αναφέρεται ρητώς στις 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.  Εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να περιορίσουν την αλιεία σε 
σκάφη νηολογημένα σε λιμάνια των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων. 
Πρέπει εντούτοις να σημειωθεί ότι τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας, τα οποία 
υποχρεούνται να τηρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 35 της πρότασης, 
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της πρότασης κανονισμού. Τα ανώτατα όρια που 
αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα για το εκάστοτε κράτος μέλος όχι μόνο περιλαμβάνουν 
ρητώς τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους αλλά προσδιορίζουν επίσης τα ίδια τα 
ανώτατα όρια αυτών των απόκεντρων περιφερειών. Με το άρθρο 35 παράγραφος 2 
ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να θεσπίσει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να υπολογίσει εκ νέου τα ανώτατα όρια αλιευτικής ικανότητας. Πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι το ισχύον νομικό μέσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 
Συμβουλίου, δεν περιέχει συγκεκριμένα κεφάλαια για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

Το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Αλιείας περιέχει 227 τροπολογίες επί του κειμένου της 
Επιτροπής. Από αυτές τις τροπολογίες, μόνο μία (τροπολογία 23 στην αιτιολογική σκέψη 54) 
κάνει λόγο για εξόχως απόκεντρες περιφέρειες:

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την σύσταση νέου 
γνωμοδοτικού συμβουλίου και την 
τροποποίηση των τομέων αρμοδιότητας 

(54) Ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η 
Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την σύσταση νέου 
γνωμοδοτικού συμβουλίου και την 
τροποποίηση των τομέων αρμοδιότητας 
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των υφιστάμενων συμβουλίων, ιδίως με 
βάση τις ιδιαιτερότητες του Εύξεινου 
Πόντου.

των υφιστάμενων συμβουλίων, ιδίως με 
βάση τις ιδιαιτερότητες του Εύξεινου 
Πόντου και των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών.

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στα γνωμοδοτικά συμβούλια που πρόκειται να 
συσταθούν σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 54 της πρότασης και των οποίων ο αριθμός και οι 
αρμοδιότητες θα καθοριστούν από την Επιτροπή με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται βάσει της οριζόμενης στο άρθρο 55 της πρότασης διαδικασία.

Άλλες 2322 τροπολογίες έχουν κατατεθεί επί του σχεδίου της έκθεσης. Ορισμένες από αυτές 
τις τροπολογίες άπτονται των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Συγκεκριμένα οι τροπολογίες 
228 και 1780 επιδιώκουν να προτείνουν το άρθρο 349 ΣΛΕΕ ως νομική βάση και ένα νέο 
άρθρο με το οποίο θα συστήνεται γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, το οποίο θα είναι άλλο από το γνωμοδοτικό συμβούλιο που θα συσταθεί για τα 
εσωτερικά ύδατα.

Τροπολογία 228
Alain Cadec
Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία 1780
Alain Cadec
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 3 – άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Διαβούλευση με τα γνωμοδοτικά 

συμβούλια
1. Γνωμοδοτικό συμβούλιο για τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 53.
2. Γνωμοδοτικό συμβούλιο για την αλιεία 
στα εσωτερικά ύδατα συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 53.

Οι τροπολογίες 320 (πανομοιότυπη με την τροπολογία 321) και 2036 αναφέρονται επίσης στο 
άρθρο 349 ΣΛΕΕ και εγείρουν το ζήτημα της ιδιαίτερης κατάστασης των εξόχως απόκεντρων 
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περιφερειών:

Τροπολογία 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Είναι αναγκαίο να στηριχθεί η 
ανάπτυξη των τομέων που μπορούν να τη 
δημιουργήσουν, στους οποίους οι 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
διαθέτουν δυνατότητες εξειδίκευσης και 
ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως 
ο τομέας της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας. Η εφαρμογή μιας 
κοινής αλιευτικής πολιτικής για τις 
περιφέρειες εξαρτάται από την 
αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της 
κατάστασής τους και την εφαρμογή των 
άρθρων 349 και 355, παράγραφος 1, της 
ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 2036
Luís Paulo Alves
Πρόταση κανονισμού
Μέρος 5 – άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι στόλοι που ανήκουν στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες δύνανται, 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους και 
δυνάμει του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, να 
εξακολουθήσουν να λαμβάνουν ειδική 
ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό τους, με 
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και 
των λειτουργικών συνθηκών των 
δραστηριοτήτων τους, χωρίς όμως να 
αυξηθεί η αλιευτική τους προσπάθεια.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 18 Απριλίου 
ψήφισμα σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, στο οποίο δηλώνονται τα εξής (η έμφαση είναι του συντάκτη):

εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόταση μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν 
λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κατάσταση και την πραγματικότητα στις ΕΑΠ· [εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες]· επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των ΕΑΠ και στη σημασία της 
αλιευτικής δραστηριότητας για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την απασχόληση των τοπικών 



PE496.430v01-00 8/10 AL\913202EL.doc

EL

πληθυσμών, δεδομένης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών των περιοχών, οι 
δυνατότητες των οποίων πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα και συνεπή μέτρα για μια 
πραγματική θαλάσσια οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη στο πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης· επισημαίνει το αυξανόμενο οικονομικό 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο απέραντος πλούτος των θαλάσσιων βυθών των ΕΑΠ στους 
τομείς της βιογενετικής και των ορυκτών και τονίζει ότι έχει σημασία να ληφθούν αυτά υπόψη 
στη «νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΕΑΠ», με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας που θα 
βασίζεται στη γνώση της θάλασσας· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι ΕΑΠ πρέπει να 
βρίσκονται στο κέντρο της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, επιμένοντας στο ρόλο τους σε 
σχέση με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσών και των παράκτιων ζωνών, καθώς και σε 
σχέση με τη διεθνή θαλάσσια διακυβέρνηση και τονίζει ότι οι ΕΑΠ του Ατλαντικού καλούνται 
να αποτελέσουν τμήμα της υπό επεξεργασία ατλαντικής στρατηγικής1·

Ανταποκρινόμενη στα ανωτέρω, η Γαλλική Γερουσία προέβη επίσης στην εξής παρέμβαση 
στο πλαίσιο του ελέγχου για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
Πρωτόκολλο αριθ. 2 της ΣΛΕΕ: 

'Θεωρεί, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επιτρέπει την θέσπιση ειδικών μέτρων για τις 
ΕΑΠ προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί που 
υφίστανται αυτές, δεν χρησιμοποιείται επαρκώς και καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να προβλέψει την ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων για τις ΑΕΠ στους κανονισμούς σχετικά με 
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική και σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.2'

VI - Προσδιορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη νομική βάση σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να 
καθοριστεί κατά πόσον ο κύριος ή επικρατών σκοπός της πρότασης είναι ο καθορισμός των 
διατάξεων που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των στόχων της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής ή κατά πόσον ο σκοπός της έγκρισης συγκεκριμένων μέτρων υπέρ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών στον τομέα της αλιείας είναι άρρηκτα δεμένος με τον πρώτο χωρίς να 
είναι δευτερεύων και έμμεσος.

Ο συνολικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να διασφαλιστούν οι δραστηριότητες 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρέχουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες περιβαλλοντικές 
συνθήκες και συμβάλλουν στην εξασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού ενώ στο σχέδιο 
έκθεσης της Επιτροπής Αλιείας τονίζεται ότι ο προτεινόμενος κανονισμός οφείλει να θέσει 
φιλόδοξους στόχους για να αντιστρέψει το επιτεινόμενο αρνητικό κλίμα και για να συμβάλει 
σε μια βιώσιμη και επιτυχημένη αλιεία στην Ευρώπη.

Τούτων δοθέντων, οι υφιστάμενες διατάξεις της πρότασης που προβλέπουν ειδικά μέτρα για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, δηλαδή εκείνες του άρθρου 6 παράγραφος 3 περί 
νηολόγησης αλιευτικών σκαφών και του άρθρου 35 περί ανώτατων ορίων αλιευτικής 
ικανότητας, έχουν περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και, κατά συνέπεια, είναι απλώς 
παρεπόμενες και δευτερεύουσες σε σχέση με τον κυρίαρχο σκοπό που είναι ο καθορισμός 
                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
P7_TA(2012)0125, παρ. 17.
2 Ευρωπαϊκό ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 2012 με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς 
τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η αλιεία στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας.



AL\913202EL.doc 9/10 PE496.430v01-00

EL

των βασικών κανόνων που διέπουν την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. 

Πρέπει εντούτοις να επισημανθεί ότι αυτή η ανάλυση θα χρειαστεί ενδεχομένως να 
αναθεωρηθεί σε περίπτωση έγκρισης οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες τροπολογίες με 
τις οποίες επιδιώκεται η εισαγωγή συγκεκριμένων μέτρων για τις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες, όπως, λόγου χάρη, εκείνες που επιδιώκουν την σύσταση γνωμοδοτικού 
συμβουλίου για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, διότι κάτι τέτοιο θα μετέβαλε την 
ανωτέρω πραγματοποιηθείσα στάθμιση και θα είχε ως αποτέλεσμα να πάψουν να είναι 
δευτερεύοντα και έμμεσα τα εν λόγω μέτρα σε σχέση με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. 
Τούτο το συμπέρασμα ενισχύεται περαιτέρω από το προαναφερθέν ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και από την παρέμβαση περί επικουρικότητας της Γαλλικής Γερουσίας, 
κείμενα που αμφότερα ζητούν να συμπεριληφθούν ειδικά μέτρα για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές στον προτεινόμενο κανονισμό.

Εάν η νομοθετική διαδικασία που θα ακολουθήσει και οι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για 
μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση οδηγήσουν στην κατάθεση περαιτέρω τροπολογιών επί 
της πρότασης, οι οποίες τροπολογίες θα περιέχουν πρόσθετες διατάξεις με τις οποίες 
εισάγονται ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, είτε ευθέως είτε με τη μορφή 
εκχώρησης νομοθετικής αρμοδιότητας, τότε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα ελέγξει εκ 
νέου την ορθότητα της νομικής βάσης προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι εν λόγω διατάξεις 
είναι απλώς παρεπόμενες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ή εάν διαμορφώνουν έναν στόχο 
ο οποίος δεν είναι δευτερεύων και έμμεσος, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό απαραίτητη την 
προσθήκη του άρθρου 349 ΣΛΕΕ στη νομική βάση.

Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση που θέτει η Επιτροπή Αλιείας, πρέπει να σημειωθεί ότι, αν 
και το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, σε αντίθεση με το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, δεν προβλέπει 
την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, ορίζει ότι το Συμβούλιο αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία. Επομένως, τα εν λόγω άρθρα δεν είναι, από πλευράς διαδικασίας, 
ασύμβατα.

VII - Συμπέρασμα και σύσταση

Με γνώμονα την προηγηθείσα ανάλυση, τα ερωτήματα που θέτει η Επιτροπή Αλιείας πρέπει 
να απαντηθούν ως εξής:

1. Το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ αποτελεί την μόνη κατάλληλη νομική βάση της 
πρότασης ως έχει. Εάν η πρόταση τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει περαιτέρω διατάξεις 
που προβλέπουν ειδικά μέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τότε θα χρειαστεί να 
επανεξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι εν λόγω διατάξεις δημιουργούν 
έναν στόχο ο οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς παρεπόμενος της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής και καθιστούν συνεπώς αναγκαία την προσθήκη του άρθρου 349 
ΣΛΕΕ.

2. Τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 349 ΣΛΕΕ μπορούν να υιοθετηθούν ως κοινή νομική 
βάση παρά το γεγονός ότι προβλέπουν την εφαρμογή διαφορετικών νομοθετικών 
διαδικασιών.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων 
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αποφάσισε επομένως ομόφωνα 1να σας συστήσει τα εξής: Το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ 
αποτελεί την μόνη κατάλληλη νομική βάση της πρότασης ως έχει. 

Mε εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες: Raffaele Baldassarre (Αντιπρόεδρος), Edit Bauer (σύμφωνα με το 
άρθρο 187(2)), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Αντιπρόεδρος), Piotr Borys, Françoise Castex 
(Αντιπρόεδρος), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (rapporteur), Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Αντιπρόεδρος), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Χαράλαμπος Αγγουράκης (σύμφωνα με το 
άρθρο 187(2)).


