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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-028  

κατάθεση: Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισµού 

 

Έκθεση 

Brian Simpson A7-0329/2010 

Ευρωπαϊκές στατιστικές στον τοµέα του τουρισµού 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2010)0117 – C7-0085/2010 – 2010/0063(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Για την εκτίµηση της 

ανταγωνιστικότητας της τουριστικής 

βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία κατέχει σηµαντική θέση στην 

οικονοµία των κρατών µελών, µε τις 

τουριστικές δραστηριότητες να αποτελούν 

σηµαντική δυνητική πηγή θέσεων 

απασχόλησης, απαιτείται καλή γνώση του 

µεγέθους του τουρισµού, των 

χαρακτηριστικών του, των 

χαρακτηριστικών του τουρίστα και των 
τουριστικών δαπανών. 

(2) Για την εκτίµηση της 

ανταγωνιστικότητας της τουριστικής 

βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

οποία κατέχει σηµαντική θέση στην 

οικονοµία των κρατών µελών, µε τις 

τουριστικές δραστηριότητες να αποτελούν 

σηµαντική δυνητική πηγή θέσεων 

απασχόλησης, απαιτείται καλή γνώση του 

µεγέθους του τουρισµού, των 

χαρακτηριστικών του, των 

χαρακτηριστικών του τουρίστα, των 
τουριστικών δαπανών και τα οφέλη για τις 
εθνικές οικονοµίες των κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για να εκτιµηθεί η µακροοικονοµική (6) Για να εκτιµηθεί η µακροοικονοµική 
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σηµασία του τουρισµού στις ευρωπαϊκές 

οικονοµίες µε βάση το διεθνώς αποδεκτό 

πλαίσιο των δορυφορικών λογαριασµών 

για τον τουρισµό, είναι αναγκαίο να 

βελτιωθεί η διαθεσιµότητα, η πληρότητα 

και η διεξοδικότητα των βασικών 

στατιστικών για τον τουρισµό που 

χρησιµοποιούνται ως εισροή για την 

κατάρτιση αυτών των λογαριασµών και, 

εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, 

για την προετοιµασία µεταγενέστερης 

νοµοθετικής πρότασης σχετικά µε τη 

διαβίβαση εναρµονισµένων πινάκων για 

τους δορυφορικούς λογαριασµούς για τον 

τουρισµό, πράγµα που απαιτεί 

επικαιροποίηση των νοµικών απαιτήσεων 

που προβλέπει η οδηγία 95/57/ΕΚ. 

σηµασία του τουρισµού στις ευρωπαϊκές 

οικονοµίες µε βάση το διεθνώς αποδεκτό 

πλαίσιο των δορυφορικών λογαριασµών 

για τον τουρισµό, δείχνοντας τις συνέπειές 
του στην οικονοµία και τις θέσεις 
εργασίας, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η 
διαθεσιµότητα, η πληρότητα και η 

διεξοδικότητα των βασικών στατιστικών 

για τον τουρισµό που χρησιµοποιούνται ως 

εισροή για την κατάρτιση αυτών των 

λογαριασµών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο 

από την Επιτροπή, για την προετοιµασία 

µεταγενέστερης νοµοθετικής πρότασης 

σχετικά µε τη διαβίβαση εναρµονισµένων 

πινάκων για τους δορυφορικούς 

λογαριασµούς για τον τουρισµό, πράγµα 

που απαιτεί επικαιροποίηση των νοµικών 

απαιτήσεων που προβλέπει η οδηγία 

95/57/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τον τουρισµό 

συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων αυτού του 

κλάδου. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Για να προσδιοριστεί η συµµετοχή 
των ηλικιωµένων και άλλων 
συνταξιούχων, των νέων, των αναπήρων 
και των οικογενειών µε δυσκολίες στα 
προγράµµατα που αναπτύσσει η ΕΕ στον 
τοµέα του κοινωνικού τουρισµού, η 
Επιτροπή πρέπει να συγκεντρώσει 
στατιστικά δεδοµένα για τον κοινωνικό 
τουρισµό· τούτο θα επιτρέψει στην 
Επιτροπή και στα κράτη µέλη, βάσει των 
διακυµάνσεων σε αυτά τα δεδοµένα, να 
λάβει τα αναγκαία µέτρα, για να 
βελτιώσει τη συµµετοχή των παραπάνω 
κατηγοριών στον τουρισµό. 
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Αιτιολόγηση 

Ο τουρισµός και οι κοινωνικές στατιστικές πρέπει να αποτελέσουν µέρος των ευρωπαϊκών 

στατιστικών για τον τουρισµό και είναι αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη 

τουριστικών προγραµµάτων για τις κατηγορίες που είναι µέρος του κοινωνικού τουρισµού. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Όταν παράγονται ευρωπαϊκές 
στατιστικές, σύµφωνα µε τον παρόντα 
κανονισµό, οι στατιστικές υπηρεσίες σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο πρέπει να 
παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά µε 
τις πιστώσεις που χρησιµοποιούνται από 
κάθε κράτος µέλος σε σχέση µε τον 
τουριστικό τοµέα, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στη χρήση των πιστώσεων της 
ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Ο τουρισµός παίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή. Ενώ τα κράτη µέλη 

χρησιµοποιούν διαφορετικά τις ενωσιακές πιστώσεις για τον τουρισµό, τα στατιστικά δεδοµένα 

θα βοηθήσουν στη σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων σε διάφορα κράτη µέλη και των 

βέλτιστων αποτελεσµάτων από την πρακτική εφαρµογή. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ 

εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 290 

της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 

προσαρµογή των ορισµών, των θεµάτων 
που καλύπτονται και των 
χαρακτηριστικών των απαιτούµενων 
πληροφοριών, του πεδίου παρατήρησης 
και των προθεσµιών διαβίβασης των 

(15) Η Επιτροπή θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις κατ’ 

εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 290 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 

προσαρµογή των ορισµών, των 
παραρτηµάτων και των προθεσµιών 
διαβίβασης των στοιχείων. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό η Επιτροπή να πραγµατοποιεί 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, και σε 
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στοιχείων. επίπεδο εµπειρογνωµόνων. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή προκειµένου να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

θα πρέπει να περιορίζεται στα µη ουσιώδη στοιχεία του κανονισµού. Τα θέµατα που 

καλύπτονται, οι απαιτούµενες πληροφορίες και το πεδίο παρατήρησης θα πρέπει να υπόκεινται 

στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία.  

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ α) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιγα) ως «ηµερήσιες επισκέψεις» νοούνται 
οι επισκέψεις ανθρώπων που ταξιδεύουν 
εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους 
στο διάστηµα µίας ηµέρας για σκοπούς 
τουριστικούς ή/και αναψυχής. 

Αιτιολόγηση 

Για την ανάλυση των διαφόρων δυναµικών στις επιµέρους τάσεις, η οποία είναι αναγκαία για την 

ορθή διαµόρφωση των πολιτικών του τοµέα και των επιχειρηµατικών στρατηγικών, κατά τη 

συγκέντρωση των στατιστικών δεδοµένων πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των πραγµατικών 

τουριστών από όσους µετακινούνται για διάφορους λόγους και εντός µίας ηµέρας από τόπο σε 

τόπο, πρωτίστως στις διασυνοριακές περιφέρειες. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 µε σκοπό την προσαρµογή των 
ορισµών της παραγράφου 1. 

2. Η Επιτροπή ενδέχεται να εγκρίνει µέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 και υπό τους όρους των 
άρθρων 10 και 11, τροποποιήσεις στους 
ορισµούς της παραγράφου 1, προκειµένου 
να τους προσαρµόσει στις διεθνείς 
συστάσεις. Κατά την έγκριση αυτών των 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή 
ενεργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισµού. 
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Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να περιοριστεί η δυνατότητα τροποποίησης των ορισµών µέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τον εθνικό τουρισµό, όσον αφορά την 

τουριστική ζήτηση, σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των µονοήµερων ταξιδιών 

για τις µεταβλητές, την περιοδικότητα και 

τις κατανοµές που καθορίζονται από την 
Επιτροπή µέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Αυτές οι πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση εκδίδονται σύµφωνα µε 
το άρθρο 9. 

δ) τον εθνικό τουρισµό, όσον αφορά την 

τουριστική ζήτηση, σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των µονοήµερων ταξιδιών 

για τις µεταβλητές, την περιοδικότητα και 

τις κατανοµές που ορίζονται στο τµήµα 3 
του παραρτήµατος ΙΙ. 

Αιτιολόγηση 

Το είδος των στοιχείων που θα πρέπει να παρέχεται από τα κράτη µέλη για τα µονοήµερα ταξίδια 

θα πρέπει, όπως και για όλες τις άλλες κατηγορίες να ορίζεται στο παράρτηµα του κανονισµού 

και όχι µέσω της επιτροπολογίας. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 9 για την 
προσαρµογή των θεµάτων που 
καλύπτονται, των χαρακτηριστικών των 
απαιτούµενων πληροφοριών και του 
περιεχοµένου των παραρτηµάτων. 

2. Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι 
οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, η 
Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 και υπό τους όρους των άρθρων 
10 και 11, τροποποιήσεις των 
παραρτηµάτων του παρόντος 
κανονισµού. Κατά την έγκριση αυτών 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η 
Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού.  
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Αιτιολόγηση 

Η ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή προκειµένου να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

θα πρέπει να περιορίζεται στα µη ουσιώδη στοιχεία του κανονισµού. Τα θέµατα που καλύπτονται 

και οι απαιτούµενες πληροφορίες θα πρέπει να υπόκεινται στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 για τον καθορισµό του πεδίου 
παρατήρησης για τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) όσον αφορά τα στοιχεία για τα 
χαρακτηριστικά των µονοήµερων 
ταξιδιών. 

5. Το πεδίο παρατήρησης για τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) όσον αφορά τα 
στοιχεία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά 
των µονοήµερων ταξιδιών περιλαµβάνει 
όλα τα µονοήµερα ταξίδια των µονίµων 
κατοίκων του κράτους µέλους εκτός του 
συνήθους περιβάλλοντός τους, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στο τµήµα 3 του 
παραρτήµατος II. 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο παρατήρησης σχετικά µε τα µονοήµερα ταξίδια θα πρέπει να καθορίζεται από τον 

κανονισµό και όχι µέσω της επιτροπολογίας. Προτείνεται η δηµιουργία νέου τµήµατος µε τον 

αριθµό 3 στο παράρτηµα ΙΙ µέσω χωριστής τροπολογίας.  

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 µε σκοπό την προσαρµογή του 
πεδίου παρατήρησης για τις απαιτήσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 1. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το πεδίο παρατήρησης θα πρέπει να καθορίζεται από τον κανονισµό και όχι µέσω της 

επιτροπολογίας. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 4α  
 

 Πιλοτικές µελέτες 

 1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα στο 
πλαίσιο του οποίου τα κράτη µέλη 
πραγµατοποιούν µελέτες προκειµένου να 
αναπτυχθεί σύστηµα δορυφορικών 
λογαριασµών για τον τουρισµό µέσω του 
οποίου θα παρουσιάζονται οι επιπτώσεις 
του τουρισµού στην οικονοµία και τις 
θέσεις εργασίας. 

 2. Τα αποτελέσµατα των πιλοτικών 
µελετών αξιολογούνται και δηµοσιεύονται 
από την Επιτροπή, η οποία σταθµίζει τα 
οφέλη της διαθεσιµότητας των 
δεδοµένων σε σχέση µε το κόστος της 
συλλογής και του φόρτου για την 
απάντηση. 

 3. Εάν σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
υπάρχει ανάγκη κατάρτισης 
εναρµονισµένων πινάκων όσον αφορά 
τους δορυφορικούς λογαριασµούς για τον 
τουρισµό, η Επιτροπή αναλαµβάνει την 
κατάλληλη δράση, συµπεριλαµβανοµένης 
της υποβολής νοµοθετικής πρότασης, για 
την κατάλληλη αντιµετώπιση του 
θέµατος. 

 4. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα 
βάσει του οποίου τα κράτη µέλη µπορούν 
να διενεργούν πιλοτικές µελέτες σε 
εθελοντική βάση για την ανάπτυξη 
συστήµατος συλλογής στοιχείων όπου θα 
καταγράφεται ο αντίκτυπος του 
τουρισµού στο περιβάλλον. 

Αιτιολόγηση 

Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται διατάξεις όσον αφορά τη µελλοντική κατάρτιση δορυφορικών 

λογαριασµών. Λογαριασµοί που θα επιτρέψουν στον τουρισµό να συγκριθεί µε ακρίβεια µε τους 

άλλους τοµείς όσον αφορά τις επιπτώσεις του στην οικονοµία και τις θέσεις εργασίας. Εκτός 

αυτού παρέχει πρότυπες µελέτες για όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισµού. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 5 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 5α 

 Έκθεση αξιολόγησης 

 Μέσα σε πέντε έτη από την έναρξη ισχύος 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο σχετικά µε τα στατιστικά 
στοιχεία που καταρτίζονται σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό και σχετικά µε τη 
συνάφειά τους. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 9 µε σκοπό 
την προσαρµογή των προθεσµιών 
διαβίβασης που αναφέρονται στην 

παράγραφος 4. 

5. Για να λαµβάνει υπόψη τις οικονοµικές 
και κοινωνικές εξελίξεις, η Επιτροπή 
δύναται να εγκρίνει, µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 και υπό τους όρους των άρθρων 
10 και 11, τροποποιήσεις των προθεσµιών 
διαβίβασης που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4. Κατά την έγκριση αυτών 
των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η 
Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. 

 

Τροπολογία  15 
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Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

από τον παρόντα κανονισµό, η πρώτη 

περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου του ηµερολογιακού έτους που 

ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αρχίζει 

να ισχύει ο παρών κανονισµός. 

6. Για όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 

από τον παρόντα κανονισµό, η πρώτη 

περίοδος αναφοράς αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου του ηµερολογιακού έτους που 

ακολουθεί το έτος κατά το οποίο αρχίζει 

να ισχύει ο παρών κανονισµός. Αν υπάρξει 
αναθεώρηση της νοµοθετικής 
διαδικασίας, αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του έτους κατά 
το οποίο ετέθη σε ισχύ. Αν ο παρών 
κανονισµός αναθεωρηθεί µετά τις 30 
Σεπτεµβρίου, η πρώτη περίοδος 
αναφοράς µετατίθεται κατά ένα έτος. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη 
διάρκεια η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και 
παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφοι 
5 και 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5. 

1. Η εξουσία να εκδίδει τις κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2, άρθρο 3 
παράγραφος 2 και άρθρο 7 παράγραφος 5 
ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από … *. Η Επιτροπή 
καταρτίζει  έκθεση σχετικά µε τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο έξι µήνες πριν από τη λήξη της 
περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση παρατείνεται αυτοµάτως 
για περιόδους της αυτής διάρκειας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο την ανακαλέσουν σύµφωνα µε 
το άρθρο 10. 

 ___________ 

* EE: εισάγετε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. Εκτός αυτού η 
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ανάθεση αρµοδιοτήτων θα πρέπει να έχει χρονικό περιορισµό (και να παρατείνεται αυτόµατα 

εκτός και εάν ανακληθεί). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) και 
παράγραφος 2, στο άρθρο 4 παράγραφοι 
5 και 6 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5 
µπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 
παράγραφος 5 µπορεί να ανακληθεί 

οποιαδήποτε στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε 

εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 

εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 

εξουσιοδότηση ενηµερώνει τον άλλο 

νοµοθέτη και την Επιτροπή, το αργότερο 
ένα µήνα πριν τη λήψη της τελικής 
απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης 

καθώς και τους λόγους της εν λόγω 

ανάκλησης. 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε 

εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 

εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 

εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο 

θεσµικό όργανο και την Επιτροπή µέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα πριν τη λήψη 
της τελικής απόφασης, υποδεικνύοντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης 

καθώς και τους λόγους της εν λόγω 

ανάκλησης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσµίας 

δύο µηνών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή 

παρατείνεται κατά ένα µήνα. 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσµίας 

δύο µηνών από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου, η προθεσµία αυτή 

παρατείνεται κατά δύο µήνες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αν κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 

σχετικά µε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
ή αν, πριν από την ηµεροµηνία αυτή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο πληροφόρησαν αµφότερα την 
Επιτροπή ότι αποφάσισαν να µη 
διατυπώσουν αντιρρήσεις, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία που προβλέπεται 
στις διατάξεις της. 

2. Αν κατά τη λήξη της προθεσµίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 

δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις σχετικά µε 

την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία που ορίζεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα. 

 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 έχουν 
ενηµερώσει την Επιτροπή σχετικά µε την 
πρόθεσή τους να µη διατυπώσουν 
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αντιρρήσεις. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 

σχετικά µε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, 

η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 

θεσµικό όργανο που διατυπώνει 

αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους 

σχετικούς λόγους. 

3. Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε 
το Συµβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 

σχετικά µε την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 

εντός της περιόδου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε 

ισχύ. Το θεσµικό όργανο που διατυπώνει 

αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους 

σχετικούς λόγους. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει το κείµενο µε τη διατύπωση σχετικά µε τη ανάθεση 

αρµοδιοτήτων η οποία έχει συµφωνηθεί προσωρινά από τα θεσµικά όργανα. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 – Κεφάλαιο Α - σηµείο 5 – στοιχεία α-δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

a) Ιδιωτικός/προσωπικός: ανάπαυση, 
αναψυχή και διακοπές 

 

β) Ιδιωτικός/προσωπικός: 
επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους 

a) Ιδιωτικός/προσωπικός: 

γ) Ιδιωτικός/προσωπικός: άλλοι (π.χ. 
προσκύνηµα, θεραπεία) 

 

δ) Επαγγελµατικός/σχετικός µε την β) Επαγγελµατικός/σχετικός µε την 
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εργασία  εργασία 

Αιτιολόγηση 

Μόνο οι κατηγορίες που αφορούν τα ιδιωτικά/προσωπικά και τα επαγγελµατικά/σχετικά µε την 

εργασία δικαιολογούνται· διαφορετικά δεν είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων 

τουρισµού µε βεβαιότητα. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 –  Κεφάλαιο Α - σηµείο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Κύριο µέσο µεταφοράς 8. Μέσα µεταφοράς για ταξίδια από και 
προς τον τουριστικό προορισµό καθώς 
και κινητικότητα κατά τη διάρκεια της 
εκεί διαµονής: 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 –  Κεφάλαιο Α - σηµείο 8 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Αεροπορικές µεταφορές (πτήσεις ή 
άλλες αεροπορικές υπηρεσίες) 

 

α) Αεροπορικές µεταφορές (υπηρεσίες 
κατά την προγραµµατισµένη ή 
ναυλωµένη πτήση ή άλλες αεροπορικές 
υπηρεσίες)· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 –  Κεφάλαιο Α - σηµείο 8 – στοιχείο ε α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) ποδήλατο (συνδυασµένο ή όχι µε άλλα 
µέσα µεταφοράς· ιδιόκτητο ή 
ενοικιασµένο)· 

Αιτιολόγηση 

Τα δεδοµένα που θα παράσχουν τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την αυξανόµενη τάση 

προς τον τουρισµό µε ποδήλατο και να προσφέρονται για ενδοενωσιακές συγκρίσεις ως προς τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του τουριστικού τοµέα και ως προς τον οικονοµικό του 

αντίκτυπο σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 – Κεφάλαιο Α - σηµείο 8 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στα) πρόσβαση για άτοµα µε 
περιορισµένη κινητικότητα, 
συµπεριλαµβανοµένων όσων 
χρησιµοποιούν αναπηρική πολυθρόνα. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 –  Κεφάλαιο Α - σηµείο 17 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 17α. ∆απάνες από 
κάθε τουρίστα 
κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού για 
τη µεταφορά 

 Ετήσια 

Αιτιολόγηση 

Οι δαπάνες σε εστιατόρια είναι πολύ συνηθέστερες κατά τη διάρκεια των διακοπών από ό,τι στην 

καθηµερινή ζωή. Αυτό το δεδοµένο αποτελεί σηµαντικό µέρος των δαπανών των τουριστών και 

θα έπρεπε να περιλαµβάνεται στον κατάλογο των προς συγκέντρωση µεταβλητών, όπως στην 

περίπτωση του παραρτήµατος σχετικά µε τα µονοήµερα ταξίδια. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Παράρτηµα II – Τµήµα 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τµήµα 2α 

 Μονοήµερα ταξίδια 

 A. Μεταβλητές προς διαβίβαση 

 1) Αριθµός µονοήµερων ταξιδιών που 
πραγµατοποιούνται από µόνιµους 
κατοίκους άνω των 15 ετών εκτός του 
συνήθους περιβάλλοντός τους. 

 2) Αριθµός µονοήµερων ταξιδιών που 
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πραγµατοποιούνται από µόνιµους 
κατοίκους άνω των 15 ετών εκτός του 
συνήθους περιβάλλοντός τους, όπου θα 
αναφέρονται χωριστά: µεταφορά, αγορές, 
εστιατόρια, λοιπά. 

 B. Κατανοµή 

 1). Η µεταβλητή που βρίσκεται κάτω από 
το σηµείο Α παράγραφος 1 κατανέµεται 
(µε διασταυρωµένη ταξινόµηση) ανά: 

 - χώρα προορισµού των µονοήµερων 
ταξιδιών: εσωτερικό/εξωτερικό (µε 
χωριστή αναφορά τουλάχιστον σε όλες τις 
γειτονικές χώρες και τις χώρες 
προορισµού που συνιστούν το 90% του 
συνολικού αριθµού των µονοήµερων 
ταξιδιών στο εξωτερικό)· 

 - σκοπός µονοήµερου ταξιδιού: 
προσωπικός σκοπός, επαγγελµατικός 
σκοπός· 

 - µόνο για τα µονοήµερα ταξίδια για 
προσωπικό σκοπό, ανά φύλο του 
επισκέπτη: άρρεν/θήλυ. 

 - µόνο για τα µονοήµερα ταξίδια για 
προσωπικό σκοπό, ανά ηλικιακή οµάδα 
του επισκέπτη: 15-24, 25-34, 35-44, 45-
54, 55-64, 65 και άνω. 

 2) Οι µεταβλητές που βρίσκεται κάτω 
από το σηµείο Α παράγραφος 2 
κατανέµονται ανά: 

 - χώρα προορισµού των µονοήµερων 
ταξιδιών: εσωτερικό/εξωτερικό (µε 
χωριστή αναφορά τουλάχιστον σε όλες τις 
γειτονικές χώρες και τις χώρες 
προορισµού που συνιστούν το 90% του 
συνολικού αριθµού των µονοήµερων 
ταξιδιών στο εξωτερικό)· 

 - σκοπός µονοήµερου ταξιδιού: 
προσωπικός σκοπός, επαγγελµατικός 
σκοπός· 

 Γ. Περιοδικότητα 

 1) Οι µεταβλητές και οι κατανοµές που 
αναφέρονται κάτω από τα σηµεία Α, 
παράγραφος 1 και Β, παράγραφος 1 
διαβιβάζονται ετησίως, µε χωριστή 
αναφορά για τα τέσσερα τρίµηνα του 
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. 

 2) Οι µεταβλητές και οι κατανοµές που 
αναφέρονται κάτω από τα σηµεία Α, 
παράγραφος 2 και Β, παράγραφος 2 
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διαβιβάζονται ανά τριετία, µε χωριστή 
αναφορά για τα τέσσερα τρίµηνα του 
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους. Το 
πρώτο έτος αναφοράς είναι το τρίτο 
ηµερολογιακό έτος µετά το έτος κατά το 
οποίο αρχίζει να ισχύει ο παρών 
κανονισµός. 

 ∆. Μορφότυπος για τη διαβίβαση των 
αποτελεσµάτων 

 1) Αριθµός των µονοήµερων ταξιδιών 
(µεταβλητές και κατανοµές όπως 
ορίζονται στα σηµεία Α, παράγραφος 1 
και Β, παράγραφος 1)  

 

 

Προορισµός     
Επαγγελµατ
ικός σκοπός    Προσωπικός σκοπός    

     Σύνολο     Άρρεν     Θήλυ    

          <15 
15-
24    

25-
34    

35-
44    

45-
54    

55-
64    

65 ή 
άνω    <15 

15-
24    

25-
34    

35-
44    

45-
54    

55-
64    

65 ή 
άνω 

Εσωτερικό                                                                               
Εξωτερικό 1 
προς ν                                                                               
Άλλοι 
προορισµοί 
εξωτερικού                                                                               
 

 

 Κάθε κελί του πίνακα αναφέρει τον 
αριθµό των µονοήµερων ταξιδιών που 
πραγµατοποιήθηκαν από µόνιµους 
κατοίκους, άνω των 15 ετών κατά την 
περίοδο αναφοράς. 

 Η κατηγορία που είναι τυπωµένη µε 
πλάγια γράµµατα, δηλαδή η κατηγορία 
«κάτω των 15 ετών» είναι προαιρετική. 

 Η σειρά «Εξωτερικό 1 προς ν» πρέπει να 
αντικατασταθεί από ν σειρές έτσι ώστε να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που αφορούν 
την χωριστή αναφορά των προορισµών 
εξωτερικού όπως ορίζεται στο σηµείο Β 

 Θα πρέπει να διαβιβαστούν ξεχωριστοί 
πίνακες για κάθε τρίµηνο του έτους 
αναφοράς. 

 2). ∆απάνες για µονοήµερα ταξίδια 
(µεταβλητές και κατανοµές όπως 
ορίζονται στα σηµεία Α, παράγραφος 2 
και Β, παράγραφος 2) 
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Προορισµός     Επαγγελµατικός σκοπός    
Προσωπικός σκοπός    

     

Αριθµός 

µονοήµερ

ων 

ταξιδιών    Σύνολο δαπανών    

Αριθµός 

µονοήµερ

ων 

ταξιδιών    Σύνολο δαπανών    

          
Μεταφορέ

ς    Αγορές    Εστιατόρια    
στ) 

Άλλο         
Μεταφορέ

ς    Αγορές    Εστιατόρια    
στ) 

Άλλο    

Εσωτερικό                                                      
Εξωτερικό 1 

προς ν                                                      
Άλλοι 

προορισµοί 

εξωτερικού                                                      
 

 

 Η σειρά «Εξωτερικό 1 προς ν» πρέπει να 
αντικατασταθεί από ν σειρές έτσι ώστε να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που αφορούν 
την χωριστή αναφορά των προορισµών 
εξωτερικού όπως ορίζεται στο σηµείο Β. 

 Θα πρέπει να διαβιβαστούν ξεχωριστοί 
πίνακες για κάθε τρίµηνο του έτους 
αναφοράς. 

Αιτιολόγηση 

Στο τµήµα αυτό ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη µέλη σχετικά µε τα 

µονοήµερα ταξίδια. Ήταν µέρος ενός προηγούµενου σχεδίου της Επιτροπής, που αφαιρέθηκε 

ωστόσο αργότερα καθώς η Επιτροπή αποφάσισε ότι θα προτιµούσε αυτές οι διατάξεις να 

καθορίζονται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  

 

 

 

 

 


