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κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 

 

Έκθεση 

Brian Simpson A7-0217/2010 

Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες µεταφορές εµπορευµάτων και επιβατών 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7a) Η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της ΣλΕΕ, όσον αφορά 
ορισµένους λεπτοµερείς κανόνες για την 
εφαρµογή της οδηγίας 2009/42/ΕΚ. Έχει 
ιδιαίτερη σηµασία, κατά το 
προπαρασκευαστικό της έργο, η 
Επιτροπή να διενεργήσει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων  
διαβουλεύσεων σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. 

Αιτιολόγηση 

 

Προτείνεται δέσµη τροπολογιών µε σκοπό την προσαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την 

κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στους νέους κανόνες των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

εισάγει η Συνθήκη της Λισσαβόνας. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 
του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το εξής 
κείµενο: 

 «Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τα µέτρα 
αυτά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 10α και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 10β και 10γ.» 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 α (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1– δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1a) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται από το 
εξής κείµενο: 

 «Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τα µέτρα 
αυτά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 10α και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 10β και 10γ.» 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 β (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 5 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1β) Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 5 
αντικαθίσταται από το εξής κείµενο: 



 

 

 PE446.558/ 3 

 EL 

 «Η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει τα µέτρα 
αυτά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 10α και µε την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων των 
άρθρων 10β και 10γ.» 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 γ (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10, 
διαγράφεται. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 δ (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 10α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1δ) Προστίθεται το εξής άρθρο: 
 «Άρθρο 10a 

 Εκτέλεση της εξουσιοδότησης 

 1. Οι εξουσίες για την έγκριση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 3 παράγραφος 4, 4 
παράγραφος 1, και 5 παράγραφος 3, 
ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών αρχής γενοµένης από ...*. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε 
τις εξουσιοδοτήσεις το αργότερο έξι 
µήνες πριν από το τέλος της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτοµάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο την ανακαλέσουν σύµφωνα µε 
το άρθρο 10β.  

 2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 
 3. Η εξουσία έκδοσης κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπόκειται στις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα 
άρθρα 10β και 10γ. 
_______________ 

 * ΕΕ:  να προστεθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 

 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ευθυγραµµιστεί το κείµενο µε τις εν εξελίξει συζητήσεις µεταξύ 

Συµβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άλλους παρεµφερείς φακέλους. Με τον τρόπο 

αυτό θα διευκολυνθεί η επίτευξη συµφωνίας ήδη σε πρώτη ανάγνωση.  

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 ε (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 10β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1ε) Προστίθεται το εξής άρθρο: 
 «Άρθρο 10β 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 3 παράγραφος 4, 4 παράγραφος 1, 
και 5 παράγραφος 3, µπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο.  

 2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση 
προσπαθεί να ενηµερώσει το άλλο 
θεσµικό όργανο και την Επιτροπή εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες 
που θα µπορούσαν να ανακληθούν καθώς 
και τους ενδεχόµενους λόγους της 
ανάκλησης. 

 3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος 
στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Παράγει 
αποτελέσµατα αµέσως ή σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 



 

 

 PE446.558/ 5 

 EL 

καθορίζεται σε αυτήν. ∆εν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού - τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 1 – σηµείο -1 στ (νέο) 

Οδηγία 2009/42/EΚ 

Άρθρο 10γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1στ) Προστίθεται το εξής άρθρο: 
 «Άρθρο 10γ 

 Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεις  

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορούν να διατυπώνουν 
αντιρρήσεις κατά της κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσµίας 
δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου η προθεσµία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο µήνες. 

 2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσµίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχουν 
διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συµβούλιο σχετικά µε την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
και αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία 
που ορίζεται στις διατάξεις της. Η κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της 
προθεσµίας, εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν την Επιτροπή για την 
πρόθεσή τους να µη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις. 

 3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συµβούλιο διατυπώσουν 
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αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός της προθεσµίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις 
έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης 
εκθέτει τους σχετικούς λόγους.» 

 

 

 


