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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003  

κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας 

 

Έκθεση 

Marek Józef Gróbarczyk A7-0259/2013 

Τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συµβουλίου για τη διατήρηση των 

αλιευτικών πόρων µέσω τεχνικών µέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts  και 

του Sound 

 

Πρόταση κανονισµού (COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα 

µέτρα δεν πληρούν τους όρους που 

ορίζονται στην παράγραφο 1, εκδίδει 

εκτελεστική απόφαση µε την οποία 
απαιτείται από το κράτος µέλος να 

ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τα µέτρα. 

5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα 

µέτρα δεν πληρούν τους όρους που 

ορίζονται στην παράγραφο 1, εκδίδει 

εκτελεστική πράξη µε την οποία 
απαιτείται από το κράτος µέλος να 

ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τα µέτρα.» 

Αιτιολόγηση 

Το σχετικό µέτρο στη ΣΛΕΕ είναι εκτελεστικές πράξεις.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 

Άρθρο 29α – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ανάθεση των αρµοδιοτήτων που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 χορηγείται επ’ 
αόριστον. 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 29 ανατίθεται στην Επιτροπή 
για χρονικό διάστηµα τριών ετών από 
…*. Το αργότερο εννέα µήνες πριν από 
τη λήξη της τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί 
έκθεση σχετικά µε την άσκηση της 
εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο αντιταχθεί 
σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις 
µήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 

 ____________________ 

 *ΕΕ να εισαχθεί η ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού  

Αιτιολόγηση 

Η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή πρέπει να περιορίζεται χρονικά. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 α (νέο) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 

Άρθρο 31 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 31α 

 Γενική εκτίµηση και επανεξέταση 

 Έως τις …*, η Επιτροπή θα έχει 
επανεξετάσει την αποτελεσµατικότητα 
των µέτρων που ορίζει ο παρών 
κανονισµός και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα 
υποβάλει νοµοθετική πρόταση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισµού, για να 
διασφαλιστεί ότι είναι συµβατός µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου, της …, σχετικά µε την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική1. 

 _______________ 

 *ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία: ένα έτος 
µε την έναρξη ισχύος του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. …/2013 [σχετικά µε την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική]. 

 1 ΕΕ L ...» 

 

 

 

 

 

 


