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Isabella Lövin A7-0242/2013 

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συµβουλίου για τη θέσπιση µέτρων 

για την ανασύσταση του αποθέµατος ευρωπαϊκού χελιού 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (-1) Με βάση πληροφορίες που 
υποβάλλουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή 
θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση σχετικά 
µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των 
προγραµµάτων διαχείρισης του χελιού 
και να προτείνει, αν κρίνεται αναγκαίο, 
κατεπειγόντως τα κατάλληλα µέτρα για 
την επίτευξη, µε υψηλή πιθανότητα 
επιτυχίας, της ανασύστασης του 
ευρωπαϊκού χελιού. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της 
συνθήκης της Λισαβόνας οι εξουσίες που 

(2) Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, οι εξουσίες που 
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ανατέθηκαν στην Επιτροπή βάσει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 πρέπει 
να ευθυγραµµιστούν µε τα άρθρα 290 και 
291 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 
χρειάζεται να εναρµονισθούν µε το άρθρο 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Για να εφαρµοστούν ορισµένες 

διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 

1100/2007, πρέπει να εκχωρηθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 

πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη λήψη 

µέτρων για την αντιµετώπιση της 

σηµαντικής πτώσης των µέσων τιµών 

αγοράς για τα χέλια εµπλουτισµού 

αποθέµατος, σε σύγκριση µε τις τιµές των 

χελιών που χρησιµοποιούνται για άλλους 

σκοπούς.  

(3) Για να εφαρµοστούν ορισµένες 

διατάξεις του κανονισµού (EΚ) αριθ. 

1100/2007, πρέπει να εκχωρηθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία για την έκδοση 

πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη λήψη 

µέτρων για την αντιµετώπιση της 

σηµαντικής πτώσης των µέσων τιµών 

αγοράς για τα χέλια εµπλουτισµού 

αποθέµατος, σε σύγκριση µε τις τιµές των 

χελιών που χρησιµοποιούνται για άλλους 

σκοπούς. Κρίνεται σκόπιµο να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
ιδίως σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων κατά 
τις προπαρασκευαστικές εργασίες της επί 
τη βάσει τις πιο πρόσφατες 
επιστηµονικές συµβουλές και συστάσεις, 
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι 
πληροφορίες που τις διατίθενται είναι 
αµερόληπτες, ακριβείς, πλήρεις και 
ενηµερωµένες. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιµασία και την κατάρτιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη και έγκαιρη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η Επιτροπή, κατά την προετοιµασία 
και την κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο. 

∆ιαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρµογής των διατάξεων του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1100/2007 όσον αφορά την 

έγκριση προγραµµάτων διαχείρισης χελιού 

από την Επιτροπή µε βάση τεχνικά και 
επιστηµονικά δεδοµένα, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(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. 

(6) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων 
εφαρµογής των διατάξεων του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1100/2007 όσον αφορά την 

έγκριση προγραµµάτων διαχείρισης χελιού 

από την Επιτροπή µε βάση τις καλύτερες 
και πλέον πρόσφατες διαθέσιµες τεχνικές 
και επιστηµονικές πληροφορίες, θα πρέπει 
να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 

εξουσίες. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(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. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6α) Το ICES πρέπει να παράσχει νέες 
και πιο εµπεριστατωµένες συµβουλές για 
την κατάσταση των αποθεµάτων του 
χελιού το 2013. Κατά την προετοιµασία 
των εν λόγω συµβουλών, το ICES πρέπει 
να εξετάσει όλες τις αιτίες µείωσης των 
αποθεµάτων χελιού, ακόµα και σε σχέση 
µε τους τόπους αναπαραγωγής. Στην 
περίπτωση που το ICES επιβεβαιώσει ότι 
η κατάσταση του αποθέµατος του χελιού 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιµη 
κατάσταση, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει, το ταχύτερο δυνατό, πρόταση 
για νέο κανονισµό σχετικά µε την 
ανασύσταση του αποθέµατος του 
ευρωπαϊκού χελιού. Ο εν λόγω 
κανονισµός πρέπει επίσης να καλύπτει 
µακροπρόθεσµες λύσεις, όπως τρόπους 
για να ελευθερωθούν οι µεταναστευτικοί 
δίοδοι. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Θα ήταν σκόπιµο να επιβάλει η 
Επιτροπή κυρώσεις στα κράτη µέλη που 
δεν έχουν διαβιβάσει ή αναλύσει όλα τα 
δεδοµένα που διαθέτουν ώστε να 
καταστεί δυνατή η εκπόνηση µιας 
λεπτοµερούς και επιστηµονικά ορθής 
απογραφής της κατάστασης σε σχέση µε 
το ευρωπαϊκό χέλι. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Εφόσον οι µεταναστατευτικές 
δίοδοι παραµένουν κλειστές, ο 
εµπλουτισµός του αποθέµατος είναι το 
µόνο διαθέσιµο µέτρο που προσωρινά 
µπορεί να βοηθήσει στην ανασύσταση 
του χελιού. Όταν οι µεταφορές του 
υαλόχελου διεξάγονται σύµφωνα µε τις 
διαθέσιµες καλύτερες πρακτικές, όπως 
είναι το πρότυπο του βιώσιµου χελιού, 
τότε αποτελούν ένα αποτελεσµατικό 
τρόπο για την ενίσχυση του εµπλουτισµού 
του χελιού. Ένα άλλο προσωρινό µέτρο 
για την ενίσχυση της διαφυγής 
αργυρόχελων είναι η µε ανθρώπινη 
βοήθεια µεταφορά τους ώστε να 
ξεπεράσουν εµπόδια όπως είναι τα 
αναχώµατα, οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί 
και οι αντλίες νερού. Σε µια περίοδο κατά 
την οποία οι αλιείς αναζητούν 
εναλλακτική απασχόληση, οι γνώσεις 
τους θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
για την επίσπευση της ανασύστασης του 
ευρωπαϊκού χελιού.  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «1. Τα κράτη µέλη προσδιορίζουν και 

καθορίζουν τις επιµέρους ποτάµιες 

λεκάνες που βρίσκονται εντός της 

οικείας εθνικής επικράτειας, οι οποίες 

συνιστούν φυσικό ενδιαίτηµα του 

ευρωπαϊκού χελιού (αποκαλούµενες 

«ποτάµιες λεκάνες χελιού») και οι οποίες 
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µπορούν να περιλαµβάνουν θαλάσσια 

ύδατα. […]» 

 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 2 – παράγραφος 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 10 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «10. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

διαχείρισης του χελιού, κάθε κράτος 

µέλος εφαρµόζει το ταχύτερο δυνατό 

κατάλληλα µέτρα για τη µείωση της 

θνησιµότητας των χελιών που οφείλεται 

σε παράγοντες εκτός αλιείας, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

υδροηλεκτρικών στροβίλων και των 

αντλιών. Θα πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω µέτρα όπου κρίνεται αναγκαίο 
για τη µείωση της θνησιµότητας που 
προκαλείται από άλλους παράγοντες, 
προκειµένου να καλυφθούν οι στόχοι του 
Προγράµµατος.» 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Στο άρθρο 5, η παράγραφος 4 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 «4. Κράτος µέλος που έχει υποβάλει 

προς έγκριση στην Επιτροπή το 

αργότερο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

πρόγραµµα διαχείρισης χελιού που δεν 

µπορεί να εγκριθεί από την Επιτροπή 
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σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή που δεν 
συµµορφώνεται προς τις προϋποθέσεις 
υποβολής έκθεσης και αξιολόγησης που 
ορίζονται στο άρθρο 9, είτε µειώνει την 
αλιευτική προσπάθεια κατά 50% 

τουλάχιστον σε σχέση µε την µέση 

προσπάθεια κατά τη περίοδο 2004- 2006 

είτε µειώνει την αλιευτική προσπάθεια 

για να εξασφαλίσει την µείωση των 

αλιευµάτων χελιού κατά τουλάχιστον 

50% σε σχέση µε το µέσο αλίευµα κατά 

την περίοδο 2004-2006, µέσω 

συντόµευσης της αλιευτικής περιόδου 

για το χέλι ή µέσω άλλων τρόπων. Η 

µείωση αυτή εφαρµόζεται εντός τριών 

µηνών από την απόφαση να µην εγκριθεί 

το πρόγραµµα ή εντός τριών µηνών από 
την αδυναµία εµπρόθεσµης υποβολής 
έκθεσης.» 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 3 β (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 7 (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Στο άρθρο 5, προστίθεται η εξής 
παράγραφος: 

 «7. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όλα τα 
προγράµµατα διαχείρισης του χελιού 
αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται 
ανά διετία, λαµβάνοντας υπόψη τις πλέον 
πρόσφατες επιστηµονικές συµβουλές.» 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 7 – παράγραφοι 6 και 7 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε περίπτωση σηµαντικής µείωσης των 
µέσων τιµών αγοράς για τα χέλια 

εµπλουτισµού αποθέµατος σε σύγκριση µε 

τις τιµές για τα χέλια που 

χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει 

την Επιτροπή. Η Επιτροπή, µέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 12α και µε στόχο 

την αντιµετώπιση της κατάστασης, δύναται 

να µειώνει προσωρινά τα ποσοστά των 

χελιών που χρησιµοποιούνται για τον 

εµπλουτισµό του αποθέµατος όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

6. Σε περίπτωση σηµαντικής µείωσης των 
µέσων τιµών αγοράς για τα χέλια 

εµπλουτισµού αποθέµατος σε σύγκριση µε 

τις τιµές για τα χέλια που 

χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει 

την Επιτροπή. Η Επιτροπή, µέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που εγκρίνονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 12α και µε στόχο 

την αντιµετώπιση της κατάστασης, δύναται 

να µειώνει προσωρινά τα ποσοστά των 

χελιών που χρησιµοποιούνται για τον 

εµπλουτισµό του αποθέµατος όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 όπου το 
πρόγραµµα διαχείρισης χελιού 
συµµορφώνεται µε το άρθρο 2 
παράγραφος 4.  

7. Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο 
την 31η ∆εκεµβρίου 2012, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο για την αξιολόγηση των µέτρων 
σχετικά µε τον εµπλουτισµό του 
αποθέµατος, συµπεριλαµβανοµένης της 
πορείας των τιµών αγοράς. 

7. Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο έως 
την 31η Οκτωβρίου 2013, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο για την αξιολόγηση των µέτρων 
περί εµπλουτισµού του αποθέµατος, 
λαµβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
επιστηµονικές συµβουλές του ICES 
σχετικά µε τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 
εµπλουτισµός του αποθέµατος 
αναµένεται να συµβάλει στην αύξηση της 
βιοµάζας του αποθέµατος 
αναπαραγωγής. Στην εν λόγω έκθεση, η 
Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της 
εξέλιξης των τιµών αγοράς. 

 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4α) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 8 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
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 «8. «Ο εµπλουτισµός αποθέµατος 

θεωρείται ως µέτρο διατήρησης για τους 

σκοπούς του άρθρου 38 παράγραφος 2 

του κανονισµού (ΕΕ) xx/xxxx (ΕΤΘΑ), 
εφόσον: 

 – αποτελεί µέρος προγράµµατος 

διαχείρισης χελιού που εκπονήθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 2, 

 – αφορά χέλια (…) των οποίων η 

αλίευση και διαχείριση έγιναν µε την 

χρήση µεθόδων και εξοπλισµού που 

εγγυώνται την µικρότερη δυνατή 

θνησιµότητα κατά την αλίευση, 

αποθήκευση, µεταφορά και εκτροφή, 

 – πραγµατοποιείται σε ζώνες που 
παρέχουν υψηλές πιθανότητες επιβίωσης 
και µετανάστευσης, 

 – συµβάλλει στην επίτευξη του 
στοχευόµενου ποσοστού διαφυγής 40% 
που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
4, και 

 – τα χέλια αποµονώνονται προκειµένου 
να προληφθεί η εξάπλωση ασθενειών ή 
παρασίτων.» 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στο άρθρο 9, διαγράφεται η 
παράγραφος 3. 

(5) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 «Άρθρο 9 

 Υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση 

 1. Τα κράτη µέλη συλλέγουν τα δεδοµένα 
έρευνας προκειµένου να αξιολογήσουν 
ποσοτικά τις επιπτώσεις των ληφθέντων 
µέτρων στο απόθεµα χελιού, να 
αναζητήσουν µέτρα µετριασµού τους και 
να συστήσουν διαχειριστικούς στόχους. 
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν έκθεση στην 
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Επιτροπή αρχικά κάθε τρίτο χρόνο, όπου 

η πρώτη έκθεση θα υποβληθεί έως τις 30 

Ιουνίου 2012, και θέτουν τα δεδοµένα 

στη διάθεση της Επιτροπής και των 

καθορισµένων επιστηµονικών οργάνων. 
Στη συνέχεια, η συχνότητα υποβολής 
εκθέσεων αυξάνεται σε µία έκθεση ανά 
έτος, µετά την υποβολή της πρώτης ανά 
τριετία έκθεσης. Στις εκθέσεις 
περιγράφονται η παρακολούθηση, η 

εκτέλεση, η αποτελεσµατικότητα και τα 

αποτελέσµατα, ιδίως δε παρέχεται η 

καλύτερη δυνατή εκτίµηση όσον αφορά 

τα εξής: 

 α) για κάθε κράτος µέλος, το ποσοστό 

της βιοµάζας αργυρόχελου που 

διαφεύγει στη θάλασσα προκειµένου να 

αναπαραχθεί, ή το ποσοστό της βιοµάζας 

αργυρόχελου που εγκαταλείπει την 

επικράτεια αυτού του κράτους µέλους 

στο πλαίσιο της µετανάστευσης στη 

θάλασσα προς αναπαραγωγή, σε σχέση 

µε το στοχευόµενο ποσοστό διαφυγής 

που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4· 

 β) το επίπεδο αλιευτικής προσπάθειας 

για ετήσια αλίευση χελιών, και τη 

µείωση που έχει επιτευχθεί σύµφωνα µε 

το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 

παράγραφος 4· 

 γ) το επίπεδο των παραγόντων 

θνησιµότητας εκτός της αλιείας, και τη 

µείωση που έχει επιτευχθεί σύµφωνα µε 

το άρθρο 2 παράγραφος 10· 

 δ) το ποσό των αλιευοµένων χελιών 

µήκους µικρότερου των 12 cm και το 

ποσοστό των χελιών αυτών που 

χρησιµοποιήθηκε για διαφόρους 

σκοπούς· 

 ε) το ποσοστό επιβίωσης των χελιών που 
είναι προϊόν εµπλουτισµού, είτε κατά τη 
διάρκεια της αλιείας, της µεταφορά, του 
εµπλουτισµού ή της διαφυγής στην 
θάλασσα των Σαργασσών για να 
αναπαραχθεί· 

 στ) τον προσδιορισµό, σε εθελοντική 
βάση, των τόπων αναπαραγωγής των 
αλιευθέντων χελιών. 
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 2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, έως τις 
31 ∆εκεµβρίου 2013, έκθεση η οποία 
περιλαµβάνει στατιστική και 

επιστηµονική αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων της εφαρµογής των 

προγραµµάτων διαχείρισης χελιού, στην 

οποία επισυνάπτεται γνώµη της ΕΤΟΕΑ. 
Με βάση τα πορίσµατα της έκθεσης 
αυτής, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει 
προτάσεις για τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρµογής του κανονισµού προκειµένου 
να συµπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες 
θνησιµότητας του χελιού εκτός της 
αλιείας. 

 3. Το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 
2013, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης του ενωσιακού και διεθνούς 
εµπορίου ευρωπαϊκού χελιού, η οποία θα 
εστιάζει συγκεκριµένα στην συµµόρφωση 
µε τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο 
πλαίσιο του CITES, και εκτίµηση του 
παράνοµου εµπορίου ευρωπαϊκού χελιού 
στα κράτη µέλη. Η έκθεση αυτή θα 
προσδιορίζει ασάφειες στα διάφορα 
διαθέσιµα στοιχεία και να προτείνει 
µέτρα για την βελτίωση της 
παρακολούθησης του εµπορίου, 
συµπεριλαµβανοµένης της τροποποίησης 
των υφισταµένων τελωνειακών κωδίκων 
προκειµένου να επιτραπεί πιο 
αποτελεσµατική παρακολούθηση.» 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 5 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 9α 

 Μέτρα παρακολούθησης 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα των 
εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7, 
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παράγραφοι 7, άρθρο 9 παράγραφος 2 και 
3, καθώς επίσης οιαδήποτε νέα και πιο 
εµπεριστατωµένη συµβουλή από το ICES 
σχετικά µε την κατάσταση του 
ευρωπαϊκού χελιού το 2013, η Επιτροπή, 
το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2014, 
υποβάλει νέα νοµοθετική πρόταση στο 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο που θα 
αποσκοπεί στην επίτευξη, µε υψηλή 
πιθανότητα επιτυχίας, της ανασύστασης 
του αποθέµατος ευρωπαϊκού χελιού. Κατ’ 
αυτή τη διαδικασία, η Επιτροπή µπορεί 
να αναζητήσει τρόπους διεύρυνσης του 
πεδίου εφαρµογής του κανονισµού 
προκειµένου να συµπεριληφθούν και 
άλλοι παράγοντες θνησιµότητας του 
χελιού εκτός της αλιείας.» 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 6 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 

Άρθρο 12 α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 6 εκχωρείται επ’ 
αόριστον. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 6 εκχωρείται στην 
Επιτροπή για περίοδο τριών ετών από… 
*. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά µε 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
µήνες πριν από τη λήξη της τριετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
αυτοµάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συµβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις 
όσον αφορά την παράταση το αργότερο 
τρεις µήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου. 

 _____________ 

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

Θα πρέπει πάντα να ορίζεται καθορισµένη χρονική διάρκεια για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 
20ή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την 
20ή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ενοποιείται µε τον κανονισµό 
τον οποίο τροποποιεί εντός ενός µηνός 
από την έναρξη της ισχύος του. 

 

 

 

 

 


